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ارزیابی اقتصادی بهرهبرداری از گیاهان دارویی مراتع علیآباد موسیری،
کوهرنگ بختیاری
❖

الهام فخیمی؛ استادیاد ژوهشیت ب ش م ابدشط یعی ،ب از ت قیقیقدک یتده و ه ابدشط یعی ،رمد اید ه ش اید ب ستدواد قیقیقدکب
آاووش ه قزهاج یده و ب شمز زیب اازا .

❖

جواد معتمدی*؛ یانیتید ژوهشیت ب ش م قیقیقدک ازقطب اسستتتق قیقیقدک ب

شد ه ازاقط یتو ب ستدواد قیقیقدکب آاووش ه قزهاج

یده و ب قمزا ب اازا .

❖

زینب قلیپور؛ د شتبد

ش م قیقیقدک ابدشط یعی ،ب از ت قیقیقدک یتده و ه ابدشط یعی ،رمد اید ه ش اید ب ستدواد قیقیقدکب

آاووش ه قزهاج یده و ب شمز زیب اازا .

❖

عزتاله سلیمانی؛ د شبد

❖ شههااز شهم

ایا ه ازقطب ایا ه

ابدشط یعی ،ه آش یتیا

رمد اید ه ش اید ب شمز زیب اازا .

الدینی؛ ازش ژوهشیت ب از ت قیقیقدک یتده و ه ابدشط یعی ،رمد اید ه ش اید ب ستدواد قیقیقدکب آاووش ه قزهاج

یده و ب شمز زیب اازا .

چکیده
شناخت گياهان دارويي و ارزيابي اقتصادی بهرهبرداری از آنها ،يکي از ملزومات اساسي تهيه طرحهای مرتعداری چندمنظوره است .پژوهش
حاضررر ،با هدف برآورد شرراخ های اقتصررادی بهرهبرداری از گياهان دارويي مورد اسررتداده در مراتع ييالقي عليآباد موسرريری ،واقع در
کوهرنگ بختياری ،انجام شررد .برای ايم منظور ،در سررا های  1397تا  ،1399ض ر م ن ونهبرداری از پوشررش گياهي و اندازهگيری مقدار
توليد اندام مورد اسررتداده گياهان دارويي و مقدار علوفه گونههای مورد چرای دام ،شرراخ های اقتصررادی با تو ه به دادههای عآوری
شررده ،محاسرر ه شررد .با تو ه به نتايج ،درآمد ناخال بهرهبرداری از گياهان دارويي شررام م موسررير  ،)Allium hirtifoliumبم سررر
 ،)Allium jesdianumتره کوهي  ،)Allium ampeloprasuپونه  )Mentha longifoliaو آويشم دنايي  ،)Thymus daenensisدر يک دوره
برداشرت 116/463974 ،ميليون ريا در هکتار ،برآورد شرد که پ از کررر هزينههای آشرکار و پنهان بهرهبرداری ،رانت اقتصرادی حالر از
فروش گيراهان دارويي 40/054342 ،ميليون ريا در هکترار در سرررا بهدسرررت آمد .ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع منطقه از مح
بهرهبرداری گياهان دارويي نيز با در نظر گرفتم نر تنزي  5/4درلرد در شرهريورماه  7/714547 ،1399ميليون ريا در هکتار و از مح
علوفه مورد چرای دام 1/130050 ،ميليون ريا در هکتار برآورد شرد که سره گياهان دارويي از ک ارزش مورد انتظار حالر  87 ،درلرد
اسرت .ه چنيم اشرتاا سراالنه بهرهبرداری از گياهان دارويي ،در محدوده  300هکتاری پراکنش گياهان دارويي ،سره ندر در سرا  ،محاسر ه
شد .در مج وع ،بهرهبرداری م تني بر الو اکولوژيک از گياهان دارويي ،ميتواند نقش مه ي در اقتصاد و اشتاا محلي ايدا کند.
کلید واژگان :ارزش مورد انتظار مرتع ،درآمد خال  ،سود اقتصادی ،گياهان دارويي ،استداده چند منظوره.

* نويرنده مرئو  :ش اره ت اس09143477875 :

Email: motamedi@rifr-ac.ir
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 .1مقدمه
بررسرري تاريخچه مديريت مراتع ،بيان ر ايم اسررت که
طرحهرای مرتعرداری برهعنوان بهتريم گزينره مرديريتي
مراتع ،از سرا  ،1367آغاز شرده و تا به امروز ،دارای فراز و
فرودهای مختلدي بوده اسرررت .بهطوری که نزديک به يک
دهه ميشرررود که روند تهيه ،تصررروير و ا رای طرحهای
مرتعداری ،کند شرده اسرت .بديهي اسرت ادامه ايم شرراي
برا تو ره بره اينکره مردت واگرراری طرحهرای مرتعرداری در
بيشرتر سرطم مراتع کشرور ،رو به ات ام اسرت و يا بهدلي
کراهش مردت قرارداد طرحهرای رديرد از  30سرررا بره 10
سرا در شررف ات ام ميباشردم سر ر عدم احرراس مالکيت،
امنيرت شرررالي ،ررابيرت بهرهبرداری و در نتيجره کراهش
مشررارکت بهرهبرداران در مديريت مراتع دارای طرح شررده
اسرت .در ايم راسرتا ،مع والً ايم سرئوا مطرح ميشرود که
برا تو ره بره ترککيرد زيراد بر اسرررتدراده چرايي از مرتع در
طرحهای مرتعداری ،چ ونه ميتوان از فشار وارده بر مراتع
کاسرت و گام مه ي در هت افزايش رفاه و توان ندسرازی
مرتعرداران ،وامع بهرهبردار عرفي و ررابيرت شرررار
مرتعداری ،برداشت؟ ].[25
ازآنجايي که اکوسريررت های مرتعي خدمات متنوعي به
وامع بشررری ارا ه ميدهند ،ن ايد به آنها لرررف ًا از ديدگاه
توليرد علوفره و چرای دام تو ره کرد ،بلکره برايرد دي ر
ن ههای اسرتداده از آنها نيز مورد تو ه قرار گيرد .بنابرايم،
اسرررتدرراده چنررد منظوره از مراتع کرره بررهعنوان يکي از
چالشهای نويم پيش روی بهرهبرداران مرتع نام رده شرده،
ميتواند بهعنوان يک راهکار اسرراسرري برای پاسررق و تحق
موارد مطرح در سئوا فوق ،در نظر گرفته شود ].[5
ترککيرد بر ن ره اسرررتدراده از گيراهران دارويي و مقرايرررره
شررراخ هرای اقتصرررادی بهرهبرداری از گيراهران دارويي در
مقرايرررره برا ن ره مع و اسرررتدراده از مرتع در طرحهرای
مرتعررداری کرره توليررد علوفرره برای چرای دامهررای اهلي
ميباشررد) ،ميتواند پاسررخ وی س رئوا مطرح در فوق و نيز
سررئواالت دي ر باشررد کهم بهرهبرداری از گياهان دارويي در
مقايرره با اسرتداده چرايي از علوفه مرتع برای ن هداری دام،
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چه سره ي از درآمد خانوارهای بهرهبردار را شرام ميشرود؟
و اينکرره ،بررا تو رره برره ارزش مورد انتظررار هر هکتررار از
رويشررر راههرای مرتعي ازلحرا بهرهبرداری گيراهران دارويي و
ه چنيم توليد علوفه برای چرای دامم مکانهای مناسرررر و
دارای ارزش اقتصادی ،شام چه مکانهايي ميباشند ].[25
سرئواالت مرکور ،بهعنوان مررئله و بيان الرلي بررياری
از پژوهشهرای مرت برا بهرهبرداری از گيراهران دارويي
اسرت .در ايم راسرتا ،گزارش شرده که گياهان دارويي ،نقش
مه ي در اقتصراد مردم محلي و حداتت و توسرعه مديريت
اکوسرريرررت های ط يعي دارند و بهواسررطه نقش آنها در
ح ايت معيشرت خانوار ،سر ر شرده بهعنوان يکي از مررا
پايهای در مديريت پايدار عرلرههای ط يعي مطرح باشرند
] .[38 ،35 ،32 ،20ه چنيم بر اه يت و نقش محصوالت
فرعي ،در اقتصررراد و تکميم معاش خانوارهای وابررررته به
مرتع ،هت کاهش وابرررت ي اقتصررادی به توليد علوفه،
تککيد شرده و گزارش ميشرودم عوام قانون راری نالرحيم
سرازماندهي عرلرههای ن لي و مرتعي ،عدم اطالع کافي
از چ ون ي اسرتداده از محصروالت ،ن ود بازار و عدم امکان
لرادرات ،از عوام الرلي عدم تو ه به محصروالت فرعي و
توسرعه آنها ميباشرد ] .[14در تا يد ايم موضروع ،گزارش
ميشرررود کره محصررروالت فرعي ،نقش مه ي در تعييم
معيشرت خانوارهای بهرهبردار در منطقه ني هخشرک آفريقا
دارند و بيان ميگردد توليدات مرکور 39 ،درلرد از درآمد
خرانوارهرای فقير را تشرررکير ميدهنردم بنرابرايم تولررريره
ميشرود که بايد به حداتت و توسرعه عرلرههای ن لي و
مرتعي پرداخت و با سرراماندهي بهرهبرداری از محصرروالت
فرعي و تعييم مناط مرررتعد بهرهبرداری از محصرروالت
فرعي و ه چنيم ارزيررابي درآمررد حررالرررر از فروش
محصررروالت مررکور ،گرامي مؤثر در کراهش ميزان فقر در
منطقره برداشرررت ] .[21در ايم ارت را  ،برا ارزيرابي درآمرد
حرالرررر از توليرد علوفره مرتع و بر هرای سرررريش
 )Eremurus olgaeدر مراتع خزان اه ماکو ،گزارش شرررد
که سرود اقتصرادی حالرله از برداشرت بر های سرريش
برای هر خانوار در طي فصر بهرهبرداری 15 ،ميليون ريا
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در سررا و رانت اقتصررادی حالررله  262/5هزار ريا در
هکتار در سررا برآورد شررد .بر ايم اسرراس ،ارزش مورد
انتظرار هر هکترار از مراتع منطقره از محر برداشررررت
محصررروالت فرعي را  670هزار ريرا و از محر علوفره
توليردی را معراد  10/5ميليون ريرا در هکترار ،برآورد
کردنرد ] .[17ه چنيم برا ارزيرابي درآمرد حرالرر ر از
بهرهبرداری ريشره شريريمبيان  )Glycyrrhiza glabraدر
مراتع تازه قلعه خراسرران شرر الي ،گزارش شررد که درآمد
خال هر خانوار روسررتايي از مح برداشررت علوفه مرتع،
 28/5ميليون ريا و از مح برداشرت ريشره شريريمبيان،
 2/85ميليون ريا در سرا ميباشرد که بهترتير 55 ،و 6
درلررد از درآمد سرراالنه خانوار را در بر ميگيرد .ضرر م
اينکه رانت اقتصرررادی حالر ر از مح برداشرررت علوفه،
 541/5هزار ريا در سررا در هکتار و از مح برداشررت
ريشرههای شريريمبيان 8 ،ميليون ريا در سرا در هکتار
گزارش گرديد ] .[37در ايم راسرتا ،با محاسر ه ارزش مورد
انتظار مراتع وارناسرررای نقده آاربايجان غربي از نظر توليد
علوفه و محصررو فرعي موسررير ،)Allium hirtifolium
بيران گرديرد کره ارزش مورد انتظرار هر هکترار از مراتع
منطقه از مح توليد موسررير با در نظر گرفتم نر تنزي
سره درلرد در سرا  23639000 ،1393ريا در هکتار و
از مح علوفه توليدی 980000 ،ريا در هکتار اسررت .به
ه يم ترتيرر ،ارزش ک مورد انتظرار مراتع منطقه از مح
توليرد موسرررير و توليرد علوفره ،برال بر  24619000ريرا
برآورد شرد که سره موسرير از ک ارزش مورد انتظار مرتع،
 96درلد است ].[28
بررسرريهای انجام شررده در خصرروص ارزش اقتصررادی
کارکردهای توليدی مراتع از مح توليد علوفه ،سررريش و
قارچ دن الن در مراتع پلدشرت آاربايجان غربي ،نشران داد
کره ميران يم درآمرد نراخرال روزانره قرارچ دن الن ،در سرررا
 649 ،1397هزار ريرا و مج وع درآمرد نراخرال سررراالنره
برای کر بهرهبرداران 938053 ،هزار ريرا ميبراشرررد .در
ايم ارت ا  ،در يک دوره برداشرت پ از کررر هزينههای
آشررکار برداشررت ح و نق ) ،درآمد خال روزانه برای

کر بهرهبرداران ،بره  316703هزار ريرا رسررريرد .بر ايم
اسرراس ،رانت اقتصررادی حال ر از برداشررت دن الن316 ،
هزار ريا در هکتار در سررا  ،محاسرر ه گرديد .ه چنيم
ميزان اشرررتارا ايجرادشرررده از محر بهرهبرداری از قرارچ
دن الن 18 ،ندر در سررا گزارش شررد و بر ايم موضرروع،
ترککيرد شرررد کره مراتع منطقره برا توليرد بخش وسررريعي از
محصروالت فرعي ،نقش مه ي در درآمد خانوارهای منطقه
دارد ] .[15برآورد ارزش اقتصرررادی بهرهبرداری از لر ر
کتيرا در مقايرره با درآمد حالر از علوفه مراتع در مراتع
ييالقي غرب الردهان ،نشران داد که درآمد خال هرررررر
خانوار روسرتايي از مح برداشرت علوفه 106 ،ميليون ريا
در سرا و از مح برداشرت کتيرا 11/78 ،ميليون ريا در
سرررا اسرررت کره برهترتيرر 76 ،و  8/5درلرررد از درآمرد
خانوارهای بهرهبردار را شرام ميشرود .در ايم رابطه ،بهره
مرالکرانره حرالررر از بهرهبرداری علوفره و کتيرا ،برهترتيرر،
 5/46و  2/65ميليرارد ريرا در سرررا برآورد شرررد .نترايج
مرت با محاسر ه اشرتاا سراالنه نيز نشران داد که سره
اشرتاا در منطقه برای بهرهبرداری از علوفه و کتيرا120 ،
و  68ندر اسرررت که سر ره محصرررو فرعي کتيرا ،از ک
اشرتاا حالر  64/4درلرد اسرت ][31م بنابرايم ،ارزيابي
اقتصرررادی و اکولوژيکي بهرهبرداری از گيراهران دارويي و
توليد علوفه ،بايررتي هدف الرلي بررياری از پژوهشهای
مرت برا مرتعرداری قرار گيرد ترا برا آموزش و مشرررارکرت
وامع بومي و لررردور پروانره بهرهبرداری چنرد منظوره از
مرتع ،به هدف اقتصرادی کردن مرتعداری ،رسريد .بر ه يم
اسررراس ،پژوهش حراضرررر برا هردف ارزيرابي اقتصرررادی و
اکولوژيکي بهرهبرداری از گيراهران دارويي مراتع عليآبراد
موسيری کوهرنگ ،انجام شد.

 .2مواد و روشها
 .2.1معرفی منطقه مورد مطالعه
برای انجام پژوهش حاضرم محدودهای از مراتع عليآباد
موسرريری به نام سررامان عرفي تنررري دانشررور واقع در
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کوهرنرگ بختيراری ،مورد بررسررري قرار گرفرت .محردوده
مررکور ،از نظر اقلي  ،توپوگرافي ،خرا ،،واحرد اراضررري و
پوشرش گياهي ،معرف سرطم وسريعي از مراتع کوهررتاني
منطقره اسرررت کره نترايج آن ،قرابر تع ي بره رويشررر راههرای
مشابه است.
مراتع مورد پژوهش با مرراحت  525هکتار ،با موقعيت
ارافيايي  º31 52تا´ º31 53عرض شرر الي و´º51 21
تا´ º51 23طو شرررقي ،در دامنه ارتداعي 2350-3100

متر ،پراکنش دارد شرک  .)1شرير غالر منطقه30-60 ،
درلرد ميباشرد و هت آن ،شر الي اسرت .متوسر بارندگي
سرراالنه بلندمدت منطقه 678 ،ميليمتر و متوسرر دمای
سراالنه آن 9/4 ،در ه سرانتيگراد ميباشرد .با اسرتناد به
ط قرهبنردی اقلي ي گوسرررم ،اقلي منطقره ،خيلي مرطوب
فراسررد ميباشرد که دارای تابررتانهای معتد و خنک و
زمررتانهای خيلي سررد ميباشرد و فصر زمررتان ،پوشريده
از برف و يخ ندان ميباشد ].[19

شکل  .1موقعيت جغرافيايي مراتع عليآباد موسيري کوهرنگ

 .2.2روش بررسی
 .2.2.1انهدازهگیری پوشهههی گیهاهی و برآورد
تولید گیاهان دارویی
مراتع مورد بررسررري ،در مقيراس مطرالعرات ا رايي
 1:25000و بر م نرای ن ود تراهری ،دارای يرک تير
گريرراهري بررا نررام Astragalus brachycalyx- Daphne
 mucronata-Cirsium bracteosumمريبرراشررررد .بررای
اندازهگيری پوشررش گياهي ،در داخ تي گياهي مرکور،
سرره توده معرف در نظر گرفته شررد و پ از پياده کردن
شرر که ن ونهبرداری هت برداشررت فاکتورهای پوشررش

گياهي ،در هر توده معرف 30 ،پالت دو مترمربعي با فالله
 10متر از ه دي ر در امتداد سرره ترانرررکت  100متری،
مررتقر شرد .در مج وع 90 ،پالت دو متر مربعي در امتداد
 9ترانررررکرت  100متری بکرار برده شرررد .فوالررر بيم
ترانرررکتها نيز  50متر در نظر گرفته شررد .در هر يک از
پالتها ،ابتدا درلد پوشش تا ي و تعداد پايههای گياهي،
يرادداشرررت گرديرد و پ از انردازهگيری شررراخصرررههرای
سررراختاری پوشرررش گياهيم مقدار توليد علوفه گونههای
مورد چرای دام و مقردار توليرد انردامهرای مورداسرررتدراده
گياهان دارويي ،به روش ن ونهگيری مضرراع  ،بر حرررر
کيرلروگرم در هکرتررار ،برآورد گرديررد و از مج وع توليررد
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کالسهرای خوشخوراکيم توليرد کر مرتع برحرررررر
کيلوگرم در هکترار برآورد گرديرد .برا اع را ضررررايرر حرد
بهرهبرداری مجراز رويشررر راه و درلررررد خوشرررخوراکي
کالسهرای گيراهي در مقردار علوفره هر يرک از کالسهرای
گيراهي ،مقردار علوفره قرابر برداشرررت مرتع مورد پژوهش،
محاسر ه گرديد و از نرر ت علوفه قاب برداشرت به علوفه
ک  ،شررايرررت ي تي گياهي ،از نظر توليد علوفه ،تعييم
شرد .در ايم ارت ا  ،چنانچه نرر ت علوفه قاب برداشرت هر
تي گياهي به توليد ک آن ،بيش از  40درلرررد باشرررد،
شررايرررت ي آن از نظر توليد علوفه ،مطلوب )S1م اگر ايم
نرر ت بيم  30-40درلرد باشرد ،شرايررت ي آن ،متوسر
)S2م اگر نرررر رت مررکور ،بيم  20-30درلرررد براشرررد،
شررررايررررت ي آن ،ک  )S3و چنرانچره ،مقردار علوفره
قاب برداشرت هر تي گياهي ،ک تر از  20درلرد توليد ک
آن باشردم غير شرايررته  )Nاز نظر توليد علوفه ميباشرد
].[1،3،4،26
ترفيرت چرای مراتع موردبررسررري ،برا تو ره بره مقردار
علوفره قرابر برداشرررت و لحرا ن ودن مقردار  1/7کيلوگرم
علوفره خشرررک ،برهعنوان نيراز روزانره گوسررردنرد نژاد لری
بختيراری چرا کننرده در مراتع منطقره برا ميران يم وزن 50
کيلوگرم ،برای مدت  120روز محاس ه شد ].[10،2
برا تو ره بره پي رايش ميرداني و مرا عره بره برازارهرای
محلي ،مشرخ شرد که از ت امي گونههای دارويي مو ود
در ترکيرر گيراهي مراتع مورد پژوهش ،برهلرررورت عرفي
هت فروش و کررر درآمد ،بهرهبرداری ن يشرود و تنها
بهرهبرداری از موسررير  ،)Allium hirtifoliumبم سررر
 ،)Allium jesdianumترررره کررروهررري Allium
 ،)ampeloprasuکلوس  ،)Kelussia odoratissimaپونره
 )Mentha longifoliaو آويشررررم دنررايرري Thymus
 ،)daenensisرايج اسرت شرک  .)2لرا هت برآورد توليد
گيراهران دارويي ،فق مقردار توليرد انردام مورداسرررتدراده
گونرههرای مررکور مرد نظر قرار گرفرت .در ايم خصررروص،
غدههای زيرزميني موسير ،تره کوهي و بم سر  ،بر های

سر ز سره تا چهارسراله کلوس و سررشراخههای گ دار آويشرم
دنرايي و پونره ،در برازار محلي خريرد و فروش ميشرررود.
بنرابرايم در برآورد توليرد گيراهران دارويي ،تنهرا مقردار توليرد
انردامهرای مررکور در هر پرايره ،مرد نظر قرار گرفرت .ط يعي
اسرررت با تو ه به يکرررران ن ودن مرحله رشرررد گونهها و
ه چنيم متدراوت بودن انردام مورد اسرررتدراده در هرگونره،
انردازهگيری توليرد ،در مراحر مختل فصررر رويش انجرام
شررد .الزم به اکر اسررت که مرتع مرکور ،قرق بوده و برور
کلوس و موسرررير برا نظرارت اداره منرابع ط يعي هرت
بهرهبرداری مرتعداران ،کپه کاری شررده اسررت و از آنجايي
پايههای کلوس ،در سرا های انجام پژوهش ،هنوز به سرم
مناسررر بهرهبرداری نرسرريده بودندم از توليد ايم گونه در
محراسررر رات ،لررررف نظر شرررد .ه چنيم حرداکرر حرد
بهرهبرداری مجراز گيراهران دارويي برا تکيره بر نظريره نصررر
داشرت و نصر برداشرت ،در بهتريم شرراي از نظر وضرعيت
و گرايش مرتع و عدم حرراسريت خا ،به فرسرايش ،برای
مناط ني هخشرک ،با تو ه به شرراي مرتع مورد مطالعه،
 40درلد در نظر گرفته شد ].[6

 .2.2.2محاساه شاخصهای اقتصادی
برآورد قیمت گیاهان دارویی و علوفه
قي رت گيراهران دارويي ،برهدلير م رادلره آن در برازار ،برا
اسررتناد به ميان يم قي ت آنها در بازار محلي ،برآورد شررد.
قي رت علوفره توليردی نيز برهدلير اينکره علوفره مرتعي برا
تو ه به نوع گونه ،کالس خوشررخوراکي و ارزش غرايي ،از
نظر اقتصررادی يک کاالی ناه م ميباشررد و در يک بازار
سررازمان يافته م ادله ن يشررود ] ،[23 ،16از روش هزينه
راي زيم قي رت معراد و) برآورد شرررد و مقردار علوفره
قرابر برداشرررت برا تو ره بره مقرايرررره ويژگيهرای آنهرا نوع
گونره ،کالس خوشرررخوراکي و ارزش غررايي) برا و ،برهطور
ميان يم در ضررررير  0/7معاد  TDNو ضررررب گرديد
].[12
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بن سرخ ()Allium Jesdianum

موسير ()Allium hirtifolium

تره کوهي ()Allium Ampeloprasu

کلوس ()Kelussia odoratissima

آويشن دنايي ()Thymus daenensis

پونه ()Mentha longifolia

شکل  .2تصوير گونههاي دارويي مراتع عليآباد موسيري در استان چهارمحال و بختياري

درآمد نداخداص

و خداص

سددا نده خدانوار از محدل

راندت اقتصددادي بهرهبرداري از گيداهدان دارويي و

بهرهبرداري گياهان دارويي

توصي علوفه

برر مر رنررای اطرالعررات مريرردانري ،هرزيرنررههررا و درآمررد
بهرهبرداری از گياهان دارويي و توليد علوفه ،برآورد گرديد.
در ايم رابطره ،پ از انردازهگيری توليرد گيراهران دارويي و
ه چنيم اطالع از توليرد علوفره مرتعم برا در نظر گرفتم
ميران يم قي رت آنهرا ،درآمرد نراخرال محراسررر ره شرررد .در
مرحله بعد ،با کررر هزينههای آشرکار بهرهبرداری ح و
نقر ) و پنهران کرارگری) از درآمرد نراخرال  ،درآمرد خرال
بهدستآمده برحرر خانوار ،برآورد گرديد ].[22،7

سررود اقتصررادی سرراالنه بهدسررت آمده از فروش يک
محصرو در واحد سرطم ،رانت اقتصرادی نام دارد ] [33که
از کررر هزينههای آشکار ح و نق ) و پنهان کارگری)
از درآمد ناخال و تقرري واب حالرله بر سرطم ،بهدسرت
ميآيد ].[34
چ ون ي محاسرر ه رانت اقتصررادی در رواب  1الي 3
ارا هشده است:
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TR − TC
S

= ER

حالرله برحررر ندر در سرا  ،از طري رابطه  ،5محاسر ه
گرديد ].[16

 ERرانرت اقتصرررادی S ،مرررراحرت محردوده پراکنش
ک ر دريررافتي) و TC
هکتررار) TR ،درآمررد نرراخررال
هزينههای آشکار و پنهان هزينه ک ) است.

nd
=E
250

رابطه )1

رابطه )2

TR = Y  PY

 Yک توليد محصرو گونه مولد و  PYقي ت محصرو
ميباشد.
رابطه )3

TC = TVC + TFC

 TVCهزينههای متاير و  TFCهزينههای ثابت است.
حاشيه بازاريابي بهرهبرداري از گياهان دارويي
حاشررريه بازاريابي ،از شررراخ های مه بهمنظور تحلي
ررابيرت اقتصرررادی بهرهبرداری از گيراهران دارويي اسرررت و
ع ارت از تداوت قي ت خرده فروشرري و ع ده فروشرري که از
رابطه  4محاس ه گرديد ] .[22ايم شاخ  ،معرف قي تهای
پرداختي عوام بازار هت خدمات بازاريابي اسررت و شررام
خريد ،فرآوری ،بررتهبندی ،ح و نق و ان ارداری ميشرود
] .[9اندازه ايم ضررير به نوع خدماتي که تا رسريدن محصرو
برهدسرررت مصررررف کننرده نهرايي انجرام ميگيرد و نيز بره
فرررادپريری محصررو و سرررعت فروش آن و شرردت رقابت
مو ود در بازار و کارايي ک بازار برت ي دارد ].[22
رابطه )4

pr − pw
 100
pr

=r

 rحاشرريه بازاريابي Pr ،قي ت خرده فروشرري يا قي ت
محصرررو در برازار و  Pwقي رت ع رده فروشررري در مرتع
ميباشد.
اشتغال سا نه
هت محاسر ه اشرتاا حالر از بهرهبرداری گياهان
دارويي در گررررتره منطقره ،ميزان ندر روز -کرار الزم برای
برداشرررت گيراهان دارويي ،به شررر رار روزهای کاری مديرد
مو ود در يک سا  250روز) ،تقري و درنتيجه ،اشتاا

رابطه )5

 Eاشررتاا  n ،شرر ار افراد شرراغ در روز و  dفرلررت
اشتاا

روز) در دوره بهرهبرداری ميباشد.

ارزش مورد انتظدار هر هکتدار از مراتع مطقهده از
محل بهرهبرداري از گياهان دارويي و علوفه
مج وع ارزش کنوني سرودهای خال سراالنه در واحد
سطم رانت اقتصادی) يک هکتار زميم تا بينهايت حال
از توليد يک محصرررو معيم ،ارزش مورد انتظار آن زميم
را نشران ميدهد ] .[13محاسر ه ارزش تا بينهايت ،با ايم
فرض لرررورت ميگيرد کره درآمردهرا و هزينرههرا ،برهطور
پيوسرررتره و برا نر تورم ثرابرت سررراالنره ترا بينهرايرت ادامره
مييابندم بنابرايم ارزش هر هکتار از مراتع مورد بررسري از
نظر بهرهبرداری از گياهان دارويي يا توليد علوفه ،با تقري
رانرت اقتصرررادی بر نر تنزير واقعي ،از طري رابطره 6
محاس ه گرديد.
رابطه )6

ER
r

= REV

 REVارزش هر هکتار مرتع ناشررري از يک محصرررو
معيم ER ،رانت اقتصررادی و  rنر تنزي واقعي با کرررر
نر تورم و ريرررک از نر سررود بانکي رايج در يک بخش
اقتصررادی ميباشررد .نر تنزي با تو ه به اطالعات مرکز
آمار ايران و در نظر گرفتم نر تورم و سرود بانکي ،در نظر
گرفتره ميشرررود .در ايم پژوهش ،نر تنزير برا تو ره بره
اطالعات مرکز آمار ايران در شررهريورماه  ،1399محاسرر ه
شررد .در ايم مقطع زماني ،نر سرراالنه سررود بانکي20 ،
درلرد و نر تورم سراالنه برای خانوارهای روسرتايي25/4 ،
درلرد بود که از تداوت آنها ،نر تنزي واقعي 5/4 ،درلرد
محاس ه شد.
کر ارزش مورد انتظرار مرتع نيز ،از ع درآمردهرای
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خال کنوني تا بينهايت ه ه فرآورده توليدشرده شرام
توليد علوفه و گياهان دارويي) بر اسراس رابطه  ،7محاسر ه
شررد ] [30که به ايم طري  ،ميتوان به اه يت و درلررد
ارزش ريالي بهرهبرداری شده کنوني گياهان دارويي نر ت
به ارزش ک منطقه تا بينهايت دست يافت.
ERi
r

رابطه )7

نرمافزار اکر  ،انجام شد.

 .3نتایج
 .3.1خصهو هیات فیزیکی و اطالعات وضهعیت و
گرایی مراتع مورد پژوهی

n

TREV = 

رويشررر راه

خصرررولررريرات فيزيکي و اطالعرات مرت
موردبررسي نيز به شرح دو  1است.
وضرعيت مراتع مورد بررسري ،متوسر و گرايش پوشرش
گياهي و خا ،،در حا حاضر ،مر ت است دو .)2

i =1

 TREVارزش هرر هرکرتررار مررترع نرراشررري از مرجر روع
توليردات ERi ،رانرت اقتصرررادی برهدسرررتآمرده از توليرد
محصو  iو  rنر تنزي واقعي است.
ت امي محاسر ات اقتصرادی مطرح ،با فرمو نويرري در

ج ول  .1اطالعات پوشش گياهي و خصوصيات فيزيکي مراتع عليآباد موسيري کوهرنگ
درلد
خا،
لخت

درلد
الش ر

درلد
سنگ و
سن ريزه

درلد
پوشش
تا ي

واحد
اراضي

هت غالر

شير
غالر

دامنه ارتداعي
متر)

مراحت
هکتار)

تي گياهي

15/2

13/2

10/3

61/3

کوهرتان

ش الي -نوبي

30-60%

2100-2900

524/51

As.br- Da.mu-Ci.br

ج ول  .2امتيازات مرتبط با وضعيت و گرايش مراتع عليآباد موسيري کوهرنگ
گرايش مرتع
بر اساس ترازوی گرايش)

وضعيت مرتع بر اساس نرخه اللي روش چهار فاکتوری)
وضعيت مرتع

عام بنيه و
شادابي

عام پوشش
گياهي

عام ترکير
گياهي

عام خا،

نوع گرايش

ع
امتيازات

ط قه
وضعيت

ع
امتيازات

امتياز

ط قه

امتياز

ط قه

امتياز

ط قه

امتياز

ط قه

مر ت

+4

خوب

43

8

يک

8

يک

10

يک

17

يک

 .3.2تولید علوفه گونههای مورد چرای دام
مقردار توليرد علوفره قرابر چرا در مرتع مورد بررسررري،
 243/8کيلوگرم در هکتار اسرت که با احترراب ضراير حد
بهرهبرداری مجراز رويشررر راه و خوشرررخوراکي کالسهرای
گياهيم مقدار علوفه قاب برداسرت محدوده مورد بررسري،
 73/4کيلوگرم در هکتار برآورد شد دو .)3

تي گياهي

As.br- Da.mu-Ci.br

 .3.3تولید اندام مورداستفاده گیاهان دارویی
مقردار توليد اندامهای گياهان دارويي که بهرهبرداری از
آنهرا در منطقره رايج اسررررت 486/4 ،کيلوگرم در هکترار
برآورد شرد که با اع ا ضررير  40درلرد حد بهرهبرداری
مجرازم مقردار توليرد قرابر برداشرررت 194/6 ،کيلوگرم در
هکتار ،محاسر ه شرد .در ايم ارت ا  ،درلرد پوشرش تا ي،
تعرداد پايه در هکترار و اندام مورداسرررتدراده گيراهان دارويي
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گياهي ،از نظر گياهان دارويي ،قاب محاس ه است.

نيز در ردو  ،4ارارهشرررده کره بر م نرای آنهرا ،توليرد تير

ج ول  .3علوفه قابل برداشت مراتع عليآباد موسيري کوهرنگ
درلد پوشش تا ي کالسهای
گياهي
گياهان
کالس III
قاب چرا

گياهان
کالس
II

گياهان
کالس I

توليد قاب
چرای دام
کيلوگرم
در هکتار)

حد
بهرهبرداری
مجاز رويش اه
درلد)

17/8

20/23

6/8

243/8

50

کالس
شايرت ي به
فرسايش

گرايش مرتع

وضعيت
مرتع

مراحت
هکتار)

تي گياهي

S1

مر ت

خوب

524/51

As.br- Da.mu-Ci.br

ادامه ج ول .3

ط قه
شايرت ي
توليد علوفه

نر ت علوفه
قاب برداشت
به توليد ک
درلد)

S2

30

علوفه
قاب برداشت تي
گياهي
کيلوگرم در
هکتار)
73/38

علوفه قاب برداشت
کالسهای گياهي
کيلوگرم در هکتار)

توليد کالسهای گياهي
کيلوگرم در هکتار)
تي گياهي

گياهان
کالس III
قاب چرا

گياهان
کالس
II

گياهان
کالس I

گياهان
کالس III
قاب چرا

گياهان
کالس
II

گياهان
کالس I

24/14

18/18

32/25

120/7

60/6

62/5

As.br- Da.mu-Ci.br

ج ول  .4مه ار توصي گياهان دارويي مراتع عليآباد موسيري کوهرنگ
توليد اندام
دارويي
کيلوگرم در
هکتار)

194/56

توليد
قاب برداشت
کيلوگرم در
هکتار)

توليد
کيلوگرم
در هکتار)

درلد
پوشش
تا ي

متوس
توليد هر
پايه
گرم)

تراک
تعداد
پايه در
هکتار)

محدوده
پراکنش
هکتار)

اندام
مورداستداده

نام
فارسي

121/76

304/4

4/5

12/8

23780

53

اندام زيرزميني
غده) و اندام
هوايي

موسير

51/2

128

2/3

17/43

7340

150

اندام زيرزميني
غده) و اندام
هوايي

بم سر

12/8

32

1/9

3/9

8238

200

اندام زيرزميني
و اندام هوايي

تره
کوهي

4/8

12

2/4

2/3

5231

150

اندام هوايي
بر و گ و
سرشاخه)

پونه

Mentha longifolia

4

10

2/2

2/16

4632

150

اندام هوايي
بر و گ و
سرشاخه)

آويشم
دنايي

Thymus daenensis

نام عل ي

Allium hirtifolium

Allium jesdianum

Allium ampeloprasu
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درلرد سره توليد هر گونه در شراخ اقتصرادی آن گونه،
ضرب گرديد .بنابرايم با تو ه به نر ت توليد اندام دارويي
هرگونه بهک توليد گياهان دارويي مورداسرررتداده در تي
گياهي ،درآمد ناخال حال ر از فروش گياهان مورد نظر
در يرک دوره برداشرررت 116/463974 ،ميليون ريرا در
هکتار ،برآورد شررد که پ از کرررر هزينههای آشررکار و
پنهان بهرهبرداری ،رانت اقتصرادی حالر از فروش گياهان
دارويي 40/054342 ،ميليون ريرا در هکترار در سرررا
برهدسرررت آمرد .ه چنيم ارزش مورد انتظرار هر هکترار از
مرتع مورد مطرالعره از محر بهرهبرداری گيراهران دارويي برا
در نظر گرفتم نر تنزي  5/4درلررد در شررهريور سررا
 7/714547 ،1399ميليون ريا در هکتار برآورد شد.
حاشريه بازاريابي موسرير  14درلرد) ،بم سرر 50
درلد) ،تره کوهي  52درلد) ،پونه  10درلد) و آويشم
 12درلرد) بهدسرت آمد و اشرتاا سراالنه بهرهبرداری از
گيراهان دارويي نيز حدود سررره ندر در سرررا در محردوده
 300هکتراری پراکنش گيراهران دارويي محراسررر ره شرررد
دو .)5

 .3.4ارزش مورد انتظهار هر هکتهار از مراتع منطقهه
از محل بهرهبرداری گیاهان دارویی و علوفه
ارزش مورد انتظرار هر هکترار از مراتع موردپژوهش،
ازنظر بهرهبرداری از گيراهران دارويي ،در ردو  ،5ارا ره
شده است .در ايم ارت ا  ،مقادير مرت با درآمد ناخال ،
رانت اقتصرادی ،اشرتاا سراالنه و ضررير حاشريه بازاريابي
مرت با بهرهبرداری از گياهان دارويي نيز ارا ه شرده اسرت
که از تدرررير آنها ميتوان در تعييم اولويت بهرهبرداری از
گونههای دارويي ،تصرر ي گرفت .آنچه مرررل اسررت ،به
لحرا قرابر فه بودن بهتر نترايج و اينکره تدررررير راحرت و
سرادهتری از نتايج لرورت گيرد ،تککيد بيشرتری بر مقادير
ارزش مورد انتظار شرده اسرت که دربرگيرنده مقادير دي ر
شاخ های اقتصادی نيز ميباشد.
پ از محاسرر ه شرراخ های اقتصررادی مرکور برای
هرگونره ،نظر بره اينکره سررره توليرد انردام دارويي گونرههرای
مختل در واحرد سرررطم متدراوت اسرررت ،هرت برآورد
شرراخ های اقتصررادی برای ک گونهها در واحد سررطم،

ج ول  .5ارزش مورد انتظار مراتع عليآباد موسيري کوهرنگ از محل بهرهبرداري از گياهان دارويي

ندر در سا )

اشتاا ساالنه

درلد)

ضرير حاشيه بازاريابي

دارويي ميليون ريا در هکتار)

ارزش مورد انتظار بهرهبرداری از گياهان

ميليون ريا در هکتار درسا )

رانت اقتصادی

ميليون ريا )

درآمد ناخال

ميليون ريا به ازای هر کيلوگرم)

قي ت ع ده فروشي

ميليون ريا به ازای هر کيلوگرم)

قي ت خرده فروشي

دارويي در تي گياهي درلد)

نر ت توليد هر گونه به توليد ک گياه

کيلوگرم در هکتار)

توليد قاب برداشت

گياه دارويي

1/2

14

9/518540

51/400114

56/618400

0/43

0/5

62/58

121/76

Allium hirtifolium

0/8

50

5/423704

29/286400

30/720000

0/65

0/8

26/3

51/2

Allium jesdianum

0/31

52

397/037

2/144000

2/368000

0/19

0/25

6/5

12/8

Allium ampeloprasu

0/18

10

0/033333

0/180000

1/580000

0/37

0/42

2/4

4/8

Mentha longifolia

0/2

12

0/380741

2/056000

2/280000

0/45

0.5

2/05

4

Thymus daenensis

ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع مورد بررسي نيز از مح توليد علوفه ،با در نظر گرفتم نر تنزي  5/4درلد در شهريورماه  1/130050 ،1399ميليون ريا
در هکتار ،برآورد شد دو .)6

631

ارزيابي اقتصادی بهرهبرداری از گياهان دارويي...
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ميليون ريا در هکتار)

منطقه از مح توليد علوفه

ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع

قي ت يک کيلوگرم و ريا )

علوفه قاب برداشت

کيلوگرم در هکتار)

243/8

50

S1

مر ت

خوب

524/51

As.br- Da.mu-Ci.br

کيلوگرم در هکتار)

توليد علوفه مورد چرای دام

حد بهرهبرداری مجاز

کالس شايرت ي فرسايش

گرايش مرتع

وضعيت مرتع

مراحت هکتار)

1/130050

22000

73/38

تي گياهي

قي ت علوفه خشک معاد  70درلد قي ت و محاس ه شده است ].[12

 .4بحث
برا تو ره بره اه يرت گيراهران دارويي در اسرررتدراده چنرد
منظوره از مراتع و نقش آنها در افزايش درآمد بهرهبرداران،
در ايم پژوهش سرعي شرد تا با اسرتداده از اطالعات بهدسرت
آمرده ،بره ارزيرابي اقتصرررادی گيراهران دارويي مرتع عليآبراد
موسيری کوهرنگ ،پرداخته شود.
بر اسرراس نتايج ،مج وع توليد گياهان دارويي سررامان
عرفي ،برابر با  486/4کيلوگرم در هکتار ،برآورد شرد که با
اع ا ضرير  40درلد حد بهرهبرداری مجاز ،مقدار توليد
قاب برداشرت 194/56 ،کيلوگرم در هکتار ،محاسر ه شرد.
ه چنيم مقردار توليرد علوفره گونرههرای مورد چرای دام
مرتع عليآباد موسيری 243/8 ،کيلوگرم در هکتار ،گزارش
شررد که با در نظر گرفتم حد بهرهبرداری مجاز رويشرر اه
 50درلررد) و درلررد خوشررخوراکي کالسهای گياهيم
علوفه قاب برداشررت 73/38 ،کيلوگرم در هکتار ،محاس ر ه
گرديد .بنابرايم ،مقدار توليد گياهان دارويي مورد استداده،
تقري راً  2/6برابر علوفره توليردی مورد چرای دام منطقره
اسررت و ايم نشرران دهنده ايم اسررت که مراتع مرکور از
لحا توليد گياهان دارويي ،درخور تو ه اسرررت .بهطوری
کره در حرا حراضرررر 11 ،خرانوار از  12خرانوار بهرهبردار،
دامهرای خود را فروخترهانرد و مرتع را بره خراطر وضرررعيرت
نامناسر توليد علوفه طي سه سا گرشته ،قرق کردهاند و

اعتقاد دارند که بعد از پايان سررا سرروم ،عايد اقتصررادی
بهرهبرداری از گونههای دارويي و بهويژه موسير ،بهاندازهای
است که قادر به تکميم معيشت آنها خواهد بود.
بر اساس نتايج ،ارزش مورد انتظار حال از بهرهبرداری
گياهان دارويي 7/714547 ،ميليون ريا در هکتار ،برآورد
گرديد .در پژوهشري که در سرا  1394انجام شرد ،ميان يم
ارزش مورد انتظار حال ر از بهرهبرداری موسررير در مراتع
ني ره اسرررتپي وارنراسررررای نقرده آاربرايجران غربي)،
 23639000ريا در هکتار ،برآورد شررد و بيان گرديد که
بهرهبرداری از محصررروالت فرعي ،ميتواند نقش مه ي در
اقتصراد و اشرتاا محلي ايدا کند و از افزايش شردت چرا در
اراضي مرتعي بکاهد ].[28
نتايج نشرران داد که ارزش مورد انتظار توليد علوفه در
مراتع عليآبراد موسررريری  1/130050ميليون ريرا در
هکترار اسرررت کره در مقرايرررره برا ارزش مورد انتظرار توليرد
گياهان دارويي ،برريار ک اسرت حدود  14/6درلرد) .يکي
از دالير ک بودن ارزش مورد انتظرار علوفره توليردی ،ايم
اسرت که هت محاسر ه شراخ های اقتصرادی بهرهبرداری
از علوفره ،برايرد بره ارزش افزوده حرالررر از ت ردير علوفره بره
فرآوردههرای دامي از لره گوشرررت و فرآوردههرای ل ني
] [29تو ه شررود که در ايم پژوهش ،ه انطور که اشرراره
شررردم برهدلير قرق بودن و عردم و ود دام چرا کننرده در
مرتع ،ايم موارد در نظر گرفته نشررده اسررت .ه چنيم از
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آنجايي که پوشررش گياهي غالر منطقه از گياهان بوتهای
و درختچرهای غير خوشرررخورا ،برای چرای دام بوده و
ه چنيم گياهان دارويي مورد بررسري و مو ود در منطقه،
مورد چرای دام واقع ن يشررودم از اينرو ،از محاس ر ه توليد
آنها در برآورد ارزش مورد انتظار توليد علوفه ،چشر پوشري
شرد .در ايم راسرتا ،ارزش مورد انتظار علوفه توليدی مراتع
ييالقي خزان اه ماکو در سرررا  10/5 ،1387ميليون ريا
در هکتار و ارزش محصررو فرعي سررريش  670هزار ريا
در هکترار و در نهرايرت ارزش کر مورد انتظرار هر هکترار از
مراتع 11/7 ،ميليون ريرا در هکترار برآورد گرديرد ].[17
در پژوهشررري دي ر کره در سرررا  1395در مراتع زمکران
کرمانشاه انجام شد ،ارزش مورد انتظار علوفه مراتع متراک
و ني ره متراک  ،برهترتيرر  1354و  9036هزار ريرا برآورد
گرديرد ] .[24ارزش مورد انتظرار هر هکترار از مراتع ييالقي
سرارا کردسرتان ،از مح برداشرت موسرير در سرا ،1394
 112/2ميليون ريرا در هکترار و ارزش مورد انتظرار هر
هکترار مرتع از محر علوفره مورد چرای دام 32 ،ميليون
ريا در هکتار برآورد گرديد ].[8
بررسري نتايج ،نشران ميدهد که مج وع رانت اقتصرادی
بهرهبرداری از گيراهران دارويي مورد نظر در مرتع عليآبراد
موسررريری  40/054342ميليون ريا در هکتار در سرررا
ميبراشرررد .در ايم رابطره ،رانرت اقتصرررادی حرالررر از
بهرهبرداری از گونه شرريريمبيان در سررا  1389در مراتع
ميانبند تازه قلعه خراسان ش الي 8 ،ميليون ريا در سا
در هکتار گزارش شده است ] .[37سود اقتصادی حال از
بهرهبرداری گونه سرريش در سرا  1387در مراتع ييالقي
منطقره خزن راه مراکو ،برای هر خرانوار 348000 ،ريرا و
رانت اقتصرادی حالر از بهرهبرداری سرريش  16748ريا
در هر هکتار در سا محاس ه شد ].[17
ضرير حاشيه بازاريابي بهرهبرداری از گونه موسير14 ،
درلرد ،بم سرر  50درلرد ،تره کوهي  52درلرد ،پونه 10
درلرد و آويشرم  12درلرد برآورد گرديد .بررسريها نشران
داده اسرررت که اندازه ايم ضررررير ،به نوع خدماتي که تا
رسرريدن محصررو بهدسررت مصرررف کننده نهايي انجام
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ميگيرد و نيز بهشرردت فرررادپريری محصررو و سرررعت
فروش آن و شدت رقابت مو ود در بازار و کارايي ک بازار
برررت ي دارد ] .[22گرشررته از آن ،حاشرريه بازاريابي ،با
قي ت محصرررو در سرررطم خرده فروشررري ،ه چنيم با
هزينههای بازاريابي مانند هزينه دسرت زد و هزينه ح و
نقر  ،رابطره مررررتقي و معنيداری دارد ] .[18دلير براال
بودن نر ي حاشيه بازار در محصوالتي مر بم سر و تره
کوهي ،ميتواند مربو به فصرلي بودن برداشرت و اسرتداده
بيشرررتر ايم گيراهران در فصررر رويش برهلرررورت ترازه و
فرررادپريری باال و ه چنيم و ود واسررطههای زياد خريد
ايم محصوالت و ن ود شراي ان ارداری در منطقه باشد .در
ايم زمينه ،حاشريه بازاريابي گياه موسرير در سرا  1394در
مراتع ييالقي سرارا  31/5 ،درلرد برآورد شرد که دلي آن
محدود بودن فصر برداشرت موسرير و سررعت فررادپريری
آن اکر شرررده اسرررت ] .[8در بررسررري ارزش اقتصرررادی
محصوالت فرعي مراتع پلدشت در آاربايجان غربي ،ضرير
حاشريه بازاريابي محصروالت فرعي شرام قارچ دن الن56 ،
درلرد و سرريش  60در لرد ،بهدسرت آمد که نتيجه فصرلي
بودن برداشرت و سررعت فررادپريری باالی محصروالت مورد
نظر ،گزارش شده است ].[15
اشرتاا سراليانه حالر از بهرهبرداری گياهان دارويي
در رويشرر اهِ مورد بررسرري نيز معاد سرره ندر در سررا
محاس ه گرديد .اشتاا ساليانه حال از مح بهرهبرداری
موسرير در  1/5هکتار از رويشر اههای مراتع ني ه اسرتپي
وارناسرای نقده اسرتان آاربايجان غربي 0/16 ،ندر در سرا
برآورد شررد که سرره موسررير از ک اشررتاا حالر 10 ،
درلرررد ميباشرررد ] .[28با تو ه به نتايج حالر ر از ايم
تحقي  ،مرتع حاضرر با توليد انواع گياهان دارويي ميتواند
درآمرد و رفراه مردم محلي را افزايش دهرد و نقش مه ي در
اقتصررراد و درآمد مرتعداران و رابيت مرتعداری داشرررته
باشد.
با تو ه به نتايج حالر از ايم پژوهش ،در لرورتي که
وسرعت منطقه زياد باشرد ،بهرهبرداری از گياهان دارويي در
کنار اشررتاا حالرر از مرتع ،ميتواند نقش ع دهای در
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اشرتاا زايي در منطقه داشرته باشردم اما تو ه به ايم نکته
الزم اسرت که درآمدزا بودن گياهان دارويي ،سر ر برداشت
غيرالرولي و تخرير مراتع ن ردد و در برداشرت آنها ،تو ه
بره حرد مجراز رويشررر راه ،مرد نظر قرار گيرد .بنرابرايم ،الزم
اسرررت در تردويم طرحهرای مرتعرداری منطقره ،بهرهبرداری
الررولي از گياهان دارويي و محصرروالت فرعي مد نظر قرار
گيرد و بهعنوان درآمدهای ان ي برای بهرهبرداران ،لحا
شررود .ايم امر ميتواند از اثرگراریهای تخري ي احت الي
حالر از بهرهبرداری و برداشرت بيرويه ايم محصروالت در
مراتع ،لوگيری کند ].[28
ارزش مورد انتظار محاسر ه شرده در پژوهش حاضرر ،بر
پايه بهرهبرداری از گونههای دارويي و توليد علوفه اسرررت
ولي ارزش واقعي مرتع برا لحرا کردن ه ره خردمرات و
توليردات غير برازاری و زيررررتمحيطي آن نظير کنتر
فرسررايش خا ،،حداتت آب و تاريه آبهای زيرزميني،
حدراترت حيراتوحش و غيره ،قطعراً بيشرررتر خواهرد بود.
بررسررريهرای اقتصرررادی برهويژه ارزيرابي و ارزشررريرابي
کررارکرردهررای بررازاری و غريرربررازاری مرراترع مريتروانررد برره
شرناسراندن بهتر ارزش واقعي و کارکردهای ايم من ع و نيز
طراحي سرراز و کارهای مناسررر به حداتت و بهرهبرداری
بهينه از آنها در کليه سررطوح مديريتي ک ک ن ايد ].[36
برهطور کلي ،تنوع اسرررتدراده از مرتع ميتوانرد بره کراهش
هزينره ع ليرات مرتعرداری ک رک کنرد و در نتيجره ميزان
سرودآوری بهرهبرداران را افزايش دهد ] .[6تنوع اسرتداده از
مراتع ،عالوه بر ترکميم نيراز بهرهبرداران ،سررر رر حد
اکوسريررت و ارتقای خدمات اکوسريررت ي مرت خواهد
بود ].[11
با تو ه به اينکه مال ،لردور پروانههای چرای دام در
ت ررام طرحهررای مرتعررداری واگرررارشررررده در کشرررور،
دسررتورالع م يزی مراتع اسررت و تنها بر مرررا فني
متکي بوده و نقش و اي اه مررا اقتصرادی و ا ت اعي و
محي زيررتي ک رنگ اسرت ،پيشرنهاد ميشرود از ايم پ ،
هرت واگرراری مراتع بره بهرهبرداران ،شرررراي بهينره
اقتصررادی بهمنظور بهرهوری بيشررتر از ايم منابع ،مد نظر

قرار گيرد .در ايم راسرتا ،بايد بر دي ر خدمات و ن ههای
استداده از مرتع و توسعه مشاغ مرت با مرتع تو ه کرد
] .[5اراره طرحهرای مرتعرداری تلديقي برا قرابليرت تو ره بره
هر سرره ن ه مرررا اقتصررادی -ا ت اعي ،الررو فني و
سرياسرت قوانيم و تککيد بر اسرتداده چند منظوره از مراتع و
اسرررتداده از فمآوریهای نويم در مديريت مرتع ،عالوه بر
افزايش رابيت ،س ر اقتصادی شدن مرتعداری و افزايش
رفاه و توان ندسازی وامع بهرهبردار عرفي ميشود ].[9
از آنجايي که انجام ايم پژوهش ،م تني بر سرره سررا
آمراربرداری از پوشرررش گيراهران علوفرهای و دارويي منطقره
اسرت .ط يعي اسرت که مقدار علوفه و ه چنيم توليد اندام
مورداسررتداده گياهان دارويي ،با تو ه به مقدار بارندگي و
دمايي سرراالنه ،متداوت و متکثر از شررراي خشررکرررالي و
ترسرالي ميباشرد .از اينرو ،پيشنهاد ميشود هت دستيابي
به نتايج کاربردی و مط ئمتر ،در سرا های متداوت از نظر
وقايع آب و هوايي ،يعني دورهای که در آن ،ه سررا های
نرما  ،ه خشررکرررالي و ترسررالي در منطقه اتداق افتاده
اسررت و مع والً ايم دوره برای شررراي اقلي ي کشررور 10
سرا تولريه شرده اسرت ،اندازهگيری توليد و بررسري ارزش
اقتصادی ،ادامه يابد ].[28
مشرابه ايم تحقي در تي های مختل گياهي و مراتع
متعدد با شرراي رويشر اهي و اقلي ي متداوت انجام گيرد
تا بتوان از نتايج آن در تدويم سرند چشر انداز بهرهبرداری
از گياهان دارويي و ا رای طرحهای مرتعداری معيشررتي/
تلديقي و برهع رارتدي ر ،طرحهرای مرتعرداری چنرد منظوره،
استداده ن ود.

سپاسگزاری
از مرکز تحقيقات و آموزش کشرراورزی و منابع ط يعي
چهررار محررا و بختيرراری و اداره کر منررابع ط يعي و
آبخيزداری چهرار محرا و بختيراری ،بره خراطر ح رايرتهرای
الزم ،تشکر و قدرداني ميگردد.
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