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 مقدمه  .1
بررسرري تاريخچه مديريت مراتع، بيان ر ايم اسررت که  

مرديريتي  بره  مرتعرداریهرای  طرح گزينره  بهتريم  عنوان 

 و   فرازدارای    ،امروز و تا به  شرده  آغاز ،1367مراتع، از سرا   

نزديک به يک    که طوریبهاسرررت.   مختلدي بوده  فرودهای

های  شرررود که روند تهيه، تصررروير و ا رای طرحدهه مي

کند شرده اسرت. بديهي اسرت ادامه ايم شرراي     ،مرتعداری

در    مرتعرداریهرای  برا تو ره بره اينکره مردت واگرراری طرح

  دلي بهو يا  اسرت ات ام  به  ، روبيشرتر سرطم مراتع کشرور

 10سرررا  بره    30هرای  رديرد از  طرح  قراردادکراهش مردت  

باشردم سر ر عدم احرراس مالکيت،  سرا  در شررف ات ام مي

کراهش    نتيجره  دربرداری و  امنيرت شرررالي،  ررابيرت بهره

  شررده طرحبرداران در مديريت مراتع دارای  مشررارکت بهره

شرود که  مطرح مي  ا ئوسر ايم   الًاسرت. در ايم راسرتا، مع و

زيراد بر اسرررتدراده چرايي از مرتع در    ترککيرده بره  برا تو ر 

توان از فشار وارده بر مراتع ، چ ونه ميمرتعداریهای طرح

سرازی  افزايش رفاه و توان ند هت  در  کاسرت و گام مه ي  

بهره،  مرتعرداران و  ررابيرت   وامع  شرررار   بردار عرفي 

 .]25[؟ ، برداشتمرتعداری

مرتعي خدمات متنوعي به های  کوسريررت  که ا   ازآنجايي 

لرررفاً از ديدگاه   آنها ن ايد به    ، دهند  وامع بشررری ارا ه مي 

دي ر  برايرد  بلکره  تو ره کرد،  دام  چرای  و  علوفره  توليرد 

  ،بنابرايم  تو ه قرار گيرد.  نيز مورد  آنها های اسرتداده از  ن ه 

چنررد  برره   اسرررتدرراده  کرره  مراتع  از  از منظوره  يکي  عنوان 

،  شرده برداران مرتع نام رده  روی بهره   ش های نويم پي چالش 

عنوان يک راهکار اسرراسرري برای پاسررق و تحق   تواند به مي 

 . ]5[ در نظر گرفته شود   ، ا  فوق ئو موارد مطرح در س 

و مقرايرررره  گيراهران دارويي  ن ره اسرررتدراده از بر   ترککيرد 

برداری از گيراهران دارويي در هرای اقتصرررادی بهره شررراخ  

هرای   ن ره مع و  اسرررتدراده از مرتع در طرح مقرايرررره برا  

برای چرای دام   مرتعررداری  علوفرره  توليررد  اهلي   کرره  هررای 

مطرح در فوق و نيز    ا  ئو سرر تواند پاسررخ وی  باشررد(، مي مي 

برداری از گياهان دارويي در بهره   باشررد کهم دي ر    االت ئو سرر 

مقايرره با اسرتداده چرايي از علوفه مرتع برای ن هداری دام،  

  ؟ شرود بردار را شرام  مي چه سره ي از درآمد خانوارهای بهره 

اينکرره،   از  و  هکتررار  هر  انتظررار  مورد  ارزش  برره  تو رره  بررا 

برداری گيراهران دارويي و  بهره  ازلحرا  هرای مرتعي رويشررر راه 

های مناسرررر و  مکان   م علوفه برای چرای دام ه چنيم توليد  

 . ]25[  باشند هايي مي دارای ارزش اقتصادی، شام  چه مکان 

مررئله و بيان الرلي بررياری   عنوانبهمرکور،    االتئوسر 

بهرهاز پژوهش برا  برداری از گيراهران دارويي  هرای مرت   

که گياهان دارويي، نقش    شرده گزارش  ،در ايم راسرتا .اسرت

مه ي در اقتصراد مردم محلي و حداتت و توسرعه مديريت  

در   آنهانقش    واسررطهبهو های ط يعي دارند  اکوسرريرررت 

يکي از مررا     عنوانبهح ايت معيشرت خانوار، سر ر شرده  

  های ط يعي مطرح باشرندای در مديريت پايدار عرلرهپايه

اه يت و نقش محصوالت  بر  ه چنيم   .]38،  35،  32،  20[

خانوارهای وابررررته به  در اقتصررراد و تکميم معاش  ،فرعي

  ،مرتع،  هت کاهش وابرررت ي اقتصررادی به توليد علوفه

نالرحيم    قانون راریعوام    مشرودو گزارش ميشرده    تککيد

مرتعي، عدم اطالع کافي   ن لي و های  عرلره  دهيسرازمان

بازار و عدم امکان  از چ ون ي اسرتداده از محصروالت، ن ود  

از عوام  الرلي عدم تو ه به محصروالت فرعي و   ،لرادرات

در تا يد ايم موضروع، گزارش    .]14[  باشردمي  آنهاتوسرعه 

نقش مه ي در تعييم    ،محصررروالت فرعيکره  شرررود  مي

آفريقا    خشرک ني هبردار در منطقه  معيشرت خانوارهای بهره

لرد از درآمد  در 39گردد توليدات مرکور،  دارند و بيان مي

بنرابرايم تولررريره  م  دهنردخرانوارهرای فقير را تشرررکير  مي

های  ن لي و شرود که بايد به حداتت و توسرعه عرلرهمي

برداری از محصرروالت  مرتعي پرداخت و با سرراماندهي بهره

برداری از محصرروالت فرعي و تعييم مناط  مرررتعد بهره

فروش   از  حررالرررر   درآمررد  ارزيررابي  ه چنيم  و  فرعي 

در کراهش ميزان فقر در    مؤثرت مررکور، گرامي  محصررروال

رآمرد  د، برا ارزيرابي  ارت را   ايم  در.  ]21[  منطقره برداشرررت

بر  و  مرتع  علوفره  توليرد  از  هرای سرررريش  حرالرررر  

 Eremurus olgae  ) شررردگزارش    ،ماکو خزان اهدر مراتع  

های سرريش سرود اقتصرادی حالرله از برداشرت بر که  

ميليون ريا    15برداری، بهرهبرای هر خانوار در طي فصر   
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هزار ريا  در   5/262  در سررا  و رانت اقتصررادی حالررله

بر ايم اسرراس، ارزش مورد   .هکتار در سررا  برآورد شررد

برداشررررت   از محر   منطقره  مراتع  از  هکترار  هر  انتظرار 

را    تمحصررروال از محر  علوفره    670فرعي  و  هزار ريرا  

برآورد ،  ميليون ريرا  در هکترار  5/10را معراد     توليردی

ارزيرابي    .]17[  کردنرد برا  از  ده چنيم  رآمرد حرالرررر  

( در  Glycyrrhiza glabraبيان  برداری ريشره شريريمبهره

درآمد  شررد که  گزارش    ،خراسرران شرر الي  مراتع تازه قلعه

خال  هر خانوار روسررتايي از مح  برداشررت علوفه مرتع، 

  ، بيانريشره شريريمو از مح  برداشرت  ميليون ريا    5/28

  6و  55، ترتيربهکه    باشرددر سرا  ميريا   ميليون   85/2

. ضرر م  گيردمي بردرلررد از درآمد سرراالنه خانوار را در  

علوفه،  اينکه رانت اقتصرررادی حالررر  از مح  برداشرررت 

هزار ريا  در سررا  در هکتار و از مح  برداشررت  5/541

ميليون ريا  در سرا  در هکتار   8بيان،  های شريريمريشره

ارزش مورد  با محاسر ه  در ايم راسرتا،    .]37[  گزارش گرديد

توليد   نظر  ازانتظار مراتع وارناسرررای نقده آاربايجان غربي  

،  ( Allium hirtifoliumموسررير    علوفه و محصررو  فرعي

از مراتع   کرهبيران گرديرد   هر هکترار  انتظرار  ارزش مورد 

منطقه از مح  توليد موسررير با در نظر گرفتم نر  تنزي   

در هکتار و   ريا   23639000، 1393سره درلرد در سرا   

. به اسررتدر هکتار    ريا   980000از مح  علوفه توليدی،  

ارزش ک  مورد انتظرار مراتع منطقه از مح     ،رتيرره يم ت

  ريرا    24619000  بر  برال توليرد موسرررير و توليرد علوفره،  

که سره  موسرير از ک  ارزش مورد انتظار مرتع، شرد  برآورد 

 .]28[ درلد است 96

ارزش اقتصررادی  در خصرروص   شررده  انجامهای  بررسرري

سررريش و کارکردهای توليدی مراتع از مح  توليد علوفه،  

نشران داد    ،قارچ دن الن در مراتع پلدشرت آاربايجان غربي

سرررا   در    ،ان يم درآمرد نراخرال  روزانره قرارچ دن النکره مير 

مرد نراخرال  سررراالنره  آهزار ريرا  و مج وع در  649  ،1397

  در  براشرررد.هزار ريرا  مي  938053،  بردارانبرای کر  بهره

های  در يک دوره برداشرت پ  از کررر هزينه  ،ارت ا  ايم

ح   و نق (، درآمد خال  روزانه برای   آشررکار برداشررت

ايم  بر  .  هزار ريرا  رسررريرد  316703بره    ،بردارانکر  بهره

 316  ،رانت اقتصررادی حالرر  از برداشررت دن الن، اسرراس

ه چنيم  محاسرر ه گرديد.    ،ا هکتار در سرر   هزار ريا  در

برداری از قرارچ  از محر  بهره  ايجرادشررردهميزان اشرررتارا   

گزارش شررد و بر ايم موضرروع، ندر در سررا    18  ،دن الن

مراتع منطقره برا توليرد بخش وسررريعي از  شرررد کره    ترککيرد

مد خانوارهای منطقه  آنقش مه ي در درفرعي،    محصروالت

برداری از لررر    بهرهبرآورد ارزش اقتصرررادی  .  ]15[دارد  

کتيرا در مقايرره با درآمد حالر  از علوفه مراتع در مراتع 

نشران داد که درآمد خال  هرررررر ،  الردهانغرب  ييالقي  

ميليون ريا    106  ،خانوار روسرتايي از مح  برداشرت علوفه

ميليون ريا  در   78/11و از مح  برداشرت کتيرا،  در سرا   

درلرررد از درآمرد    5/8  و  76،  ترتيرربرهسرررا  اسرررت کره  

بهره ايم رابطه،   در  شرود.شرام  ميرا  بردار ی بهرههاخانوار

، ترتيرربرهو کتيرا،    علوفرهبرداری  حرالررر  از بهرهمرالکرانره  

نترايج  ميليرارد ريرا  در سرررا  برآورد شرررد.    65/2و    46/5

سره   داد که نشران  نيز   اشرتاا  سراالنهمرت   با محاسر ه  

 120،  علوفه و کتيرابرداری از بهرهاشرتاا  در منطقه برای 

از ک     ،حصرررو  فرعي کتيرامه   اسرررت که سررر ندر   68و 

بنابرايم، ارزيابي  م  ]31[ اسرتدرلرد   4/64  حالر اشرتاا   

و   برداری از گيراهران دارويياقتصرررادی و اکولوژيکي بهره

های  شبايررتي هدف الرلي بررياری از پژوه  ،توليد علوفه

قرار گيرد ترا برا آموزش و مشرررارکرت    مرتعرداریمرت   برا  

منظوره از    برداری چنردمي و لررردور پروانره بهره وامع بو

بر ه يم  ، رسريد.  مرتعداریمرتع، به هدف اقتصرادی کردن  

ارزيرابي اقتصرررادی و   هردف  برااسررراس، پژوهش حراضرررر  

بهره از گيراهران دارويي مراتع علياکولوژيکي  آبراد  برداری 

 .انجام شد  ،کوهرنگ موسيری 

 

 هامواد و روش .2

 مطالعه مورد منطقهمعرفی  .2.1
آباد  ای از مراتع عليبرای انجام پژوهش حاضرم محدوده

واقع در   تنررري  دانشررور  موسرريری به نام سررامان عرفي
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قرار گرفرت. محردوده    بررسررري  موردکوهرنرگ بختيراری،  

اقلي ، توپوگرافي، خرا،، واحرد اراضررري و   نظر  ازمررکور،  

پوشرش گياهي، معرف سرطم وسريعي از مراتع کوهررتاني  

هرای  بره رويشررر راه  تع ي قرابر منطقره اسرررت کره نترايج آن،  

 .مشابه است

هکتار، با موقعيت    525با مرراحت   پژوهش  موردمراتع 

  º51 21´عرض شرر الي و  º31 53´تا  º31  52 ارافيايي  

  2350-3100دامنه ارتداعي    ، درشرررقيطو    º51 23´تا

 30-60،  شرير غالر منطقه(. 1شرک   متر، پراکنش دارد  

متوسر  بارندگي   اسرت.  شر اليآن،  هت  و   باشردمي  درلرد

متوسرر  دمای  و    مترميلي 678،  منطقهمدت  بلند  سرراالنه

ناد به با اسرت.  باشردگراد مينتيدر ه سرا  4/9آن،   سراالنه

خيلي مرطوب ،  وسرررم، اقلي  منطقرهاقلي ي گبنردی  ط قره

های معتد  و خنک و دارای تابررتانکه    باشردفراسررد مي

پوشريده    ،صر  زمررتانو ف   باشردميهای خيلي سررد زمررتان

 .]19[  باشداز برف و يخ ندان مي

 
 کوهرنگ  موسيري آبادعليتع امرموقعيت جغرافيايي . 1 شکل

 

 بررسی  روش .2.2

  برآوردو    پوشهههی گیهاهی   گیریانهدازه  .2.2.1

 تولید گیاهان دارویی 
مطرالعرات،  بررسررري  موردمراتع   مقيراس  ا رايي    در 

دارای    1:25000 تراهری،  ن ود  م نرای  بر  تير   و  يرک 

 Astragalus brachycalyx- Daphne  نررام  بررا  گريرراهري

mucronata-Cirsium bracteosum  بررای   برراشررررد.مري

گيری پوشررش گياهي، در داخ  تي  گياهي مرکور،  اندازه

  پياده کردنو پ  از  معرف در نظر گرفته شررد  توده  سرره 

 هت برداشررت فاکتورهای پوشررش   برداریشرر که ن ونه

  فالله   با  مترمربعيدو   پالت  30  ،معرفتوده  هر  در  گياهي،  

،  متری 100 ترانرررکتمتر از ه دي ر در امتداد سرره   10

در امتداد   مربعي مترپالت دو   90،  مج وع  در .شردمررتقر  

فوالررر  بيم متری بکرار برده شرررد.    100ترانررررکرت    9

در هر يک از  در نظر گرفته شررد. متر  50ها نيز  ترانرررکت

گياهي،  های  ابتدا درلد پوشش تا ي و تعداد پايه، هاپالت

هرای  گيری شررراخصرررهيرادداشرررت گرديرد و پ  از انردازه

های  علوفه گونه  توليدمقدار  سررراختاری پوشرررش گياهيم  

  مورداسرررتدراده هرای  مورد چرای دام و مقردار توليرد انردام

  حرررر برگيری مضرراع ،  گياهان دارويي، به روش ن ونه

هکرتررار در  برآوردکيرلروگرم  توليررد  و    گرديررد  ،  مج وع  از 
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برحرررررر خوراکيخوشی  هراکالس مرتع  کر   توليرد  م 

برا اع را  ضررررايرر حرد  کيلوگرم در هکترار برآورد گرديرد.  

  خوشرررخوراکي برداری مجراز رويشررر راه و درلررررد  بهره

هرای  هرای گيراهي در مقردار علوفره هر يرک از کالسکالس

،  پژوهش  موردمرتع    برداشرررتقرابر گيراهي، مقردار علوفره  

علوفه  به  برداشرت  قاب محاسر ه گرديد و از نرر ت علوفه  

توليد علوفه، تعييم   نظر  ازک ، شررايرررت ي تي  گياهي،  

هر  برداشرتقاب ، چنانچه نرر ت علوفه  ارت ا   ايم  درشرد. 

درلرررد باشرررد،   40گياهي به توليد ک  آن، بيش از  تي   

(م اگر ايم  S1توليد علوفه، مطلوب   نظر  ازشررايرررت ي آن 

درلرد باشرد، شرايررت ي آن، متوسر    30-40نرر ت بيم 

 S2  درلرررد براشرررد،    20-30(م اگر نرررر رت مررکور، بيم

آن، ک    علوفره  S3شررررايررررت ي  و چنرانچره، مقردار   )

درلرد توليد ک    20 هر تي  گياهي، ک تر از  برداشرتقاب 

  باشردتوليد علوفه مي نظر  از(  N   غير شرايررتهآن باشردم  

]1،3،4،26[. 

، برا تو ره بره مقردار  موردبررسررريترفيرت چرای مراتع  

  کيلوگرم   7/1  و لحرا  ن ودن مقردار  برداشرررت  قرابر علوفره  

عنوان نيراز روزانره گوسررردنرد نژاد لری  علوفره خشرررک، بره

 50بختيراری چرا کننرده در مراتع منطقره برا ميران يم وزن  

 .]10،2[ روز محاس ه شد 120کيلوگرم، برای مدت  

برا تو ره بره پي رايش ميرداني و مرا عره بره برازارهرای  

های دارويي مو ود محلي، مشرخ  شرد که از ت امي گونه

لرررورت عرفي  ، برهپژوهش  مورداتع  در ترکيرر گيراهي مر

شرود و تنها  برداری ن ي هت فروش و کررر درآمد، بهره

سررر    (، بمAllium hirtifoliumبرداری از موسررير  بهره

 Allium jesdianumترررره  Alliumکررروهررري    (، 

ampeloprasu  کلوس ،)Kelussia odoratissima پونره ،)

 Mentha longifolia  آويشررررم و   Thymusدنررايرري  ( 

daenensis لرا  هت برآورد توليد  2  (، رايج اسرت  شرک .)

  مورداسرررتدراده مقردار توليرد انردام  گيراهران دارويي، فق   

در ايم خصررروص،  نظر قرار گرفرت.    هرای مررکور مردگونره

های زيرزميني موسير، تره کوهي و بم سر ، بر های  غده

دار آويشرم های گ کلوس و سررشراخه  چهارسرالهتا   سر ز سره

  .شرررودمي  فروش  و  خريرددر برازار محلي    ،دنرايي و پونره

گيراهران دارويي، تنهرا مقردار توليرد    در برآورد توليردبنرابرايم  

ط يعي  قرار گرفرت.    نظر  مردهرای مررکور در هر پرايره،  انردام

ها و اسرررت با تو ه به يکرررران ن ودن مرحله رشرررد گونه

 ، هرگونرهدر    اسرررتدراده  موردانردام    ه چنيم متدراوت بودن

در مراحر  مختل  فصررر  رويش انجرام    ،گيری توليردانردازه

قرق بوده و برور    ،به اکر اسررت که مرتع مرکور  الزم شررد.

و موسرررير اداره منرابع ط يعي  هرت    کلوس  نظرارت  برا 

  کپه کاری شررده اسررت و از آنجايي  ،مرتعداران برداریبهره

هنوز به سرم پژوهش،   انجام  هایسرا در    ،کلوسهای  پايه

در   گونه  ايم  توليد ازم نرسرريده بودند برداریبهرهمناسررر  

حرداکرر حرد    ه چنيم  شرررد.  نظر  لررررف  ،محراسررر رات

نظريره نصررر    بر  تکيرهبرا    گيراهران داروييبرداری مجراز  بهره

وضرعيت   نظر  ازداشرت و نصر  برداشرت، در بهتريم شرراي  

برای و گرايش مرتع و عدم حرراسريت خا، به فرسرايش،  

  ، مطالعه موردبا تو ه به شرراي  مرتع    ،خشرک مناط  ني ه

 .]6[ شددر نظر گرفته    درلد 40

 های اقتصادیمحاساه شاخص .2.2.2

 و علوفه برآورد قیمت گیاهان دارویی

در برازار، برا   دلير  م رادلره آنقي رت گيراهران دارويي، بره

برآورد شررد.   ،اسررتناد به ميان يم قي ت آنها در بازار محلي

دلير  اينکره علوفره مرتعي برا قي رت علوفره توليردی نيز بره

  تو ه به نوع گونه، کالس خوشررخوراکي و ارزش غرايي، از

باشررد و در يک بازار  نظر اقتصررادی يک کاالی ناه  م مي

از روش هزينه ، ]23، 16[  شرروديافته م ادله ن ي  سررازمان

مقردار علوفره  برآورد شرررد و     قي رت معراد   و(   راي زيم

هرای آنهرا  نوع برا تو ره بره مقرايرررره ويژگيقرابر  برداشرررت 

طور گونره، کالس خوشرررخوراکي و ارزش غررايي( برا  و، بره

  گرديد    و ضررررب TDNمعاد    7/0ميان يم در ضررررير  

]12[. 
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 ( Allium Jesdianumبن سرخ )

 
 ( Allium hirtifolium)موسير 

 
 ( Allium Ampeloprasuتره کوهي )

 
 ( Kelussia odoratissimaکلوس )

 
 ( Thymus daenensisآويشن دنايي )

 
 ( Mentha longifoliaپونه )

 آباد موسيري در استان چهارمحال و بختياريعليدارويي مراتع  هايگونهتصوير . 2 شکل

 

از محدل   خدانوارخداص  سددا نده  خداص  و  ندادرآمد   

 گياهان دارويي  برداريبهره

هرزيرنرره مريرردانري،  اطرالعررات  مر رنررای  درآمررد  برر  و  هررا 

  برآورد گرديد. ،برداری از گياهان دارويي و توليد علوفهبهره

گيری توليرد گيراهران دارويي و در ايم رابطره، پ  از انردازه

نظر گرفتم   برا در  توليرد علوفره مرتعم  از  اطالع  ه چنيم 

در  ، درآمرد نراخرال  محراسررر ره شرررد.  آنهراميران يم قي رت  

 و   برداری  ح  های آشرکار بهرهبا کررر هزينهمرحله بعد،  

رآمرد خرال   ، دال پنهران  کرارگری( از درآمرد نراخر و  نقر (  

 .]22،7[  برآورد گرديد ،آمده برحرر خانواردستبه

 

از گيداهدان دارويي و   برداريبهره  راندت اقتصددادي

 توصي  علوفه

از فروش يک   آمده  دسررتبهسررود اقتصررادی سرراالنه  

که    ]33[  محصرو  در واحد سرطم، رانت اقتصرادی نام دارد

پنهان  کارگری(  ( و نق  و  ح  های آشکار  از کررر هزينه

 دسرت به  ،از درآمد ناخال  و تقرري   واب حالرله بر سرطم

 .]34[  آيدمي

  3الي   1  چ ون ي محاسرر ه رانت اقتصررادی در رواب 

 است: شدهارا ه
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  ( 1رابطه  
S

TCTR
ER

−
= 

ER  ،رانرت اقتصرررادی  S  محردوده پراکنش    مرررراحرت

و    TR هکتررار(،   دريررافتي(  نرراخررال   کرر     TCدرآمررد 

 است.   هزينه ک (  های آشکار و پنهانهزينه

YPYTR ( 2رابطه   = 

Y    ک  توليد محصرو  گونه مولد وYP   قي ت محصرو

 باشد.مي

TFCTVCTC  ( 3رابطه   += 

TVC  های متاير و  هزينهTFC های ثابت است.هزينه 

 گياهان دارويي  برداري ازبهره بازاريابي حاشيه 

منظور تحلي   های مه  به از شررراخ    ، حاشررريه بازاريابي 

برداری از گيراهران دارويي اسرررت و   ررابيرت اقتصرررادی بهره 

فروشرري که از    فروشرري و ع ده  ع ارت از تداوت قي ت خرده 

های  شاخ ، معرف قي ت   م ي ا   . ]22[  محاس ه گرديد   4 رابطه 

پرداختي عوام  بازار  هت خدمات بازاريابي اسررت و شررام  

  شرود و ان ارداری مي  نق    و  ح   بندی،  خريد، فرآوری، بررته 

اندازه ايم ضررير به نوع خدماتي که تا رسريدن محصرو    . ]9[

  گيرد و نيز بره کننرده نهرايي انجرام مي   دسرررت مصررررف بره 

رقابت  فرررادپريری محصررو  و سرررعت فروش آن و شرردت 

 . ]22[  مو ود در بازار و کارايي ک  بازار برت ي دارد 

100 ( 4رابطه  
−

=
r

wr

p

pp
r 

r   ،حاشرريه بازاريابيrP  فروشرري يا قي ت    قي ت خرده

فروشررري در مرتع   قي رت ع رده  wPمحصرررو  در برازار و  

 باشد.مي

 اشتغال سا نه

برداری گياهان   هت محاسر ه اشرتاا  حالر  از بهره

کرار الزم برای   -دارويي در گررررتره منطقره، ميزان ندر روز

شررر رار روزهای کاری مديرد   به  ،برداشرررت گيراهان دارويي

اشتاا     ،تقري  و درنتيجه ،روز(  250مو ود در يک سا   

محاسر ه  ، 5، از طري  رابطه  حالرله برحررر ندر در سرا 

 .]16[  گرديد

   ( 5رابطه  
250

dn
E


= 

E   ، اشررتااn  شرر ار افراد شرراغ  در روز وd   فرلررت

 .باشدبرداری مياشتاا   روز( در دوره بهره

هر هکتدار از مراتع مطقهده از ارزش مورد انتظدار  

 از گياهان دارويي و علوفه برداريبهرهمحل  

کنوني سرودهای خال  سراالنه در واحد  ارزش   مج وع

نهايت حال   اقتصادی( يک هکتار زميم تا بيسطم  رانت  

از توليد يک محصرررو  معيم، ارزش مورد انتظار آن زميم  

با ايم    ،نهايتمحاسر ه ارزش تا بي.  ]13[  دهدرا نشران مي

طور بره  ،هراگيرد کره درآمردهرا و هزينرهفرض لرررورت مي

نهرايرت ادامره  پيوسرررتره و برا نر  تورم ثرابرت سررراالنره ترا بي

  از بررسري  مورديابندم بنابرايم ارزش هر هکتار از مراتع يم

گياهان دارويي يا توليد علوفه، با تقري   برداری از بهره  نظر

  6  از طري  رابطره  ،رانرت اقتصرررادی بر نر  تنزير  واقعي

 گرديد.  محاس ه

  ( 6رابطه  
r

ER
REV = 

REV  هر هکتار مرتع ناشررري از يک محصرررو     ارزش

نر  تنزي  واقعي با کرررر   rرانت اقتصررادی و   ERمعيم،  

نر  تورم و ريرررک از نر  سررود بانکي رايج در يک بخش  

نر  تنزي  با تو ه به اطالعات مرکز  باشررد. اقتصررادی مي

ي، در نظر آمار ايران و در نظر گرفتم نر  تورم و سرود بانک

شرررود. در ايم پژوهش، نر  تنزير  برا تو ره بره گرفتره مي

، محاسرر ه  1399 شررهريورماهاطالعات مرکز آمار ايران در  

 20شررد. در ايم مقطع زماني، نر  سرراالنه سررود بانکي،  

 4/25درلرد و نر  تورم سراالنه برای خانوارهای روسرتايي،  

درلرد    4/5واقعي،  ، نر  تنزي   آنهادرلرد بود که از تداوت  

 محاس ه شد.

از   ع درآمردهرای    ،کر  ارزش مورد انتظرار مرتع نيز
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توليدشرده  شرام     نهايت ه ه فرآوردهخال  کنوني تا بي

، محاسر ه  7  رابطهبر اسراس   توليد علوفه و گياهان دارويي(

توان به اه يت و درلررد  مي ،که به ايم طري   ]30[  شررد

ني گياهان دارويي نر ت  برداری شده کنوبهرهريالي  ارزش 

 يافت.  نهايت دستبه ارزش ک  منطقه تا بي

   ( 7رابطه  
=

=
n

i r

ERi
TREV

1

 

TREV    مرجر روع از  نرراشررري  مررترع  هرکرتررار  هرر  ارزش 

آمرده از توليرد  دسرررترانرت اقتصرررادی بره  ERiتوليردات،  

 نر  تنزي  واقعي است. rو   iمحصو  

ت امي محاسر ات اقتصرادی مطرح، با فرمو  نويرري در  

 انجام شد.  ،افزار اکر نرم

 

 نتایج .3

فیزیکی و اطالعات وضهعیت و   اتیخصهو ه .3.1

 پژوهی مورد تعاگرایی مر
رويشررر راه  خصرررولررريرات فيزيکي و اطالعرات مرت    

 .است 1  نيز به شرح  دو   موردبررسي

پوشرش  گرايش  متوسر  و بررسري،    موردوضرعيت مراتع 

 (.2 دو   است  گياهي و خا،، در حا  حاضر، مر ت  

 کوهرنگ  آباد موسيريعلياطالعات پوشش گياهي و خصوصيات فيزيکي مراتع . 1 ج ول

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

 As.br- Da.mu-Ci.br 51/524 2100-2900 30-60%  نوبي  -ش الي کوهرتان  3/61 3/10 2/13 2/15

 

 کوهرنگ  آباد موسيريتع علي اامتيازات مرتبط با وضعيت و گرايش مر. 2  ج ول

 گرايش مرتع 

  بر اساس ترازوی گرايش( 
 وضعيت مرتع 

 مرتع  بر اساس نرخه اللي روش چهار فاکتوری( وضعيت 

 تي  گياهي
عام  بنيه و  

 شادابي

عام  ترکير  

 گياهي

عام  پوشش  

 گياهي
 عام  خا، 

 نوع گرايش 
  ع  

 امتيازات 

ط قه  

 وضعيت 

  ع  

 امتيازات 
 ط قه امتياز ط قه امتياز ط قه امتياز ط قه امتياز

 As.br- Da.mu-Ci.br يک  17 يک  10 يک  8 يک  8 43 خوب  +4 مر ت

 

 های مورد چرای دامعلوفه گونه دیتول .3.2
مقردار توليرد علوفره قرابر  چرا در مرتع مورد بررسررري،  

کيلوگرم در هکتار اسرت که با احترراب ضراير حد  8/243

هرای  برداری مجراز رويشررر راه و خوشرررخوراکي کالسبهره

علوفه قاب  برداسرت محدوده مورد بررسري،  گياهيم مقدار  

 (.3 دو   کيلوگرم در هکتار برآورد شد   4/73

 گیاهان دارویی اندام مورداستفاده  دیتول .3.3
برداری از  های گياهان دارويي که بهرهمقردار توليد اندام

کيلوگرم در هکترار    4/486آنهرا در منطقره رايج اسررررت،  

برداری رلرد حد بهرهد 40برآورد شرد که با اع ا  ضررير  

کيلوگرم در    6/194برداشرررت،  مجرازم مقردار توليرد قرابر   

،  ارت ا ، درلرد پوشرش تا ي ايم  درهکتار، محاسر ه شرد. 

گيراهان دارويي  و اندام مورداسرررتدراده  تعرداد پايه در هکترار  
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 محاس ه است.  ب نظر گياهان دارويي، قا  از،  گياهيکره بر م نرای آنهرا، توليرد تير  شرررده  ، ارا ره4در  ردو     نيز

 کوهرنگ  آباد موسيريعليمراتع  برداشت قابلعلوفه . 3  ولج

 تي  گياهي
مراحت  

  هکتار( 

وضعيت  

 مرتع
 گرايش مرتع 

کالس  

شايرت ي به  

 فرسايش 

حد  

  برداریبهره

مجاز رويش اه  

  درلد( 

  توليد قاب 

 چرای دام 

 کيلوگرم  

 در هکتار( 

های  درلد پوشش تا ي کالس

 گياهي

گياهان  

 Iکالس 

گياهان  

کالس  

II 

گياهان  

  IIIکالس 

 قاب  چرا 

As.br- Da.mu-Ci.br 51/524  1 مر ت خوبS 50 8 /243 8/6 23/20 8/17 

 .3ادامه ج ول 

 تي  گياهي

 های گياهي کالس توليد

  کيلوگرم در هکتار( 

   برداشت قاب علوفه  

 های گياهي کالس

  کيلوگرم در هکتار( 

علوفه  

تي    برداشتقاب 

 گياهي

 کيلوگرم در  

 هکتار( 

نر ت علوفه  

  برداشتقاب 

 به توليد ک  

  درلد( 

  ط قه

شايرت ي  

گياهان   توليد علوفه 

Iکالس   

گياهان  

کالس  

II 

گياهان  

  IIIکالس 

 قاب  چرا 

گياهان  

Iکالس   

گياهان  

کالس  

II 

گياهان  

  IIIکالس 

 قاب  چرا 

As.br- Da.mu-Ci.br 5/62  6/60  7/120  25/32  18/18  14/24  38/73  30 2S 

 

 کوهرنگ  آباد موسيريعلي . مه ار توصي  گياهان دارويي مراتع 4 ج ول

  اندام ديتول

 دارويي 

 کيلوگرم در  

 هکتار( 

توليد  

 برداشت قاب 

 کيلوگرم در  

 هکتار( 

 توليد

 کيلوگرم  

 هکتار( در 

درلد  

پوشش  

 تا ي

متوس   

توليد هر  

پايه  

 گرم(  

تراک   

تعداد   

پايه در  

 هکتار( 

محدوده  

  پراکنش

 هکتار(  

اندام  

 مورداستداده 

نام  

 فارسي 
 نام عل ي 

56/194 

76/121 4/304 5/4 8/12 23780 53 

 ينيرزميزاندام  

غده( و اندام   

 هوايي 

 Allium hirtifolium موسير 

2/51 128 3/2 43/17 7340 150 

 ينيرزميزاندام  

غده( و اندام   

 هوايي 

 Allium jesdianum بم سر  

8/12 32 9/1 9/3 8238 200 
اندام زيرزميني 

 و اندام هوايي 

تره 

 کوهي
Allium ampeloprasu 

8/4 12 4/2 3/2 5231 150 

هوايي  اندام 

بر  و گ  و   

 سرشاخه( 

 Mentha longifolia پونه 

4 10 2/2 16/2 4632 150 

هوايي  اندام 

بر  و گ  و   

 سرشاخه( 

آويشم  

 دنايي 
Thymus daenensis 
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  منطقهه  تعاارزش مورد انتظهار هر هکتهار از مر. 3.4

 و علوفه یاهان دارویی گ برداریبهرهمحل  از
انتظرار   مورد  مراتع  ارزش  از  هکترار  ،  موردپژوهشهر 

 ارا ره ،  5  برداری از گيراهران دارويي، در  ردو بهره  ازنظر

مقادير مرت   با درآمد ناخال ،  ،  ارت ا   ايم دراست.   شده

رانت اقتصرادی، اشرتاا  سراالنه و ضررير حاشريه بازاريابي  

اسرت    شرده ارا هبرداری از گياهان دارويي نيز مرت   با بهره

ی از  بردارتعييم اولويت بهره  در توانمي  آنهاکه از تدرررير  

به   ،آنچه مرررل  اسررتگرفت.    تصرر ي   ،های داروييگونه

بودن بهتر نترايج و اينکره تدررررير راحرت و   فه   قرابر   لحرا 

بيشرتری بر مقادير    تککيدتری از نتايج لرورت گيرد،  سراده

مقادير دي ر    رندهيدربرگارزش مورد انتظار شرده اسرت که  

 باشد.های اقتصادی نيز ميشاخ 

اقتصررادی مرکور برای  هایشرراخ پ  از محاسرر ه  

  یهراگونره، نظر بره اينکره سررره  توليرد انردام دارويي  هرگونره

سرررت،  هرت برآورد امتدراوت    در واحرد سرررطم  مختل 

در واحد سررطم،   هاگونهاقتصررادی برای ک     هایشرراخ 

 ، گونه  در شراخ  اقتصرادی آن گونه هردرلرد سره  توليد  

به نر ت توليد اندام دارويي   با تو ه ضرب گرديد. بنابرايم

در تي     مورداسرررتدادهتوليد گياهان دارويي   ک به هرگونه

 نظر   موردحالرر  از فروش گياهان  گياهي، درآمد ناخال   

در    ريرا   ميليون  463974/116  ،در يرک دوره برداشرررت

های آشررکار و که پ  از کرررر هزينه  برآورد شررد  ،هکتار

برداری، رانت اقتصرادی حالر  از فروش گياهان  پنهان بهره

  در سرررا    در هکترار  ميليون ريرا   054342/40دارويي،  

ارزش مورد انتظرار هر هکترار از    ه چنيم  .آمرد  دسرررتبره

برا    گيراهران داروييبرداری  بهرهاز محر     مطرالعره  موردمرتع  

درلررد در شررهريور سررا    4/5در نظر گرفتم نر  تنزي  

 برآورد شد.  ردر هکتا  ميليون ريا  714547/7، 1399

  50درلرد(، بم سرر     14حاشريه بازاريابي موسرير   

درلد( و آويشم   10پونه    ،درلد( 52درلد(، تره کوهي  

برداری از  االنه بهرهدسرت آمد و اشرتاا  سر بهدرلرد(   12 

  محردوده در    در سرررا  سررره ندر  حدود نيز  داروييگيراهان  

  محراسررر ره شرررد  هکتراری پراکنش گيراهران دارويي  300

 (.5  دو   

 گياهان دارويي از  برداري بهرهآباد موسيري کوهرنگ از محل مراتع عليارزش مورد انتظار . 5 ج ول
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 گياه دارويي 

2/1 14 518540/9 400114/51 618400/56 43/0 5/0 58/62 76/121 Allium hirtifolium 

8/0 50 423704/5 286400/29 720000/30 65/0 8/0 3/26 2/51 Allium jesdianum 

31/0 52 037/397 144000/2 368000/2 19/0 25/0 5/6 8/12 Allium ampeloprasu 

18/0 10 033333/0 180000/0 580000/1 37/0 42/0 4/2 8/4 Mentha longifolia 

2/0 12 380741/0 056000/2 280000/2 45/0 0.5 05/2 4 Thymus daenensis 

  ريا ميليون    130050/1  ،1399شهريورماه  درلد در    4/5با در نظر گرفتم نر  تنزي   ،  توليد علوفهمح     از نيز    بررسي   موردتع  اانتظار هر هکتار از مرارزش مورد  

 .(6 دو     برآورد شد  ،در هکتار
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 علوفهبرداري از محل بهره ازموسيري کوهرنگ  آبادعليمراتع ارزش مورد انتظار . 6 ج ول
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130050/1 22000 38/73 8/243 50 1S 51/524 خوب  مر ت As.br- Da.mu-Ci.br 

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

 

 بحث .4
  چنرد گيراهران دارويي در اسرررتدراده  برا تو ره بره اه يرت  

 ، برداراندر افزايش درآمد بهره آنهااز مراتع و نقش  منظوره

  دسرتبهدر ايم پژوهش سرعي شرد تا با اسرتداده از اطالعات  

  آبراديعلگيراهران دارويي مرتع    بره ارزيرابي اقتصرررادی  ،آمرده

 پرداخته شود.  ،موسيری کوهرنگ 

گياهان دارويي سررامان  مج وع توليد    ،بر اسرراس نتايج

که با  ، برآورد شرد  کيلوگرم در هکتار 4/486برابر با   ،عرفي

مقدار توليد    ،مجاز  برداریبهرهدرلد حد   40اع ا  ضرير 

 . ، محاسر ه شردکيلوگرم در هکتار 56/194 ،برداشرت  قاب 

توليرد علوفره گونرهه چنيم   هرای مورد چرای دام  مقردار 

گزارش   ،وگرم در هکتارکيل  8/243  ،آباد موسيریمرتع علي

برداری مجاز رويشرر اه  با در نظر گرفتم حد بهرهکه    شررد

  م های گياهيکالس  خوشررخوراکيدرلررد( و درلررد   50 

محاسرر ه    ،کيلوگرم در هکتار 38/73 ،برداشررت  قاب علوفه  

،  استداده  موردگياهان دارويي    مقدار توليد ،. بنابرايمگرديد

توليردی مورد چرای دام منطقره  برابر علوفره    6/2   راًيتقر

  ازتع مرکور  اايم اسررت که مر  دهنده  نشررانايم   اسررت و

 ی طوربه. تو ه اسرررت  درخور  ،توليد گياهان دارويي  لحا 

بردار، خرانوار بهره  12خرانوار از    11در حرا  حراضرررر،    کره

وضرررعيرت    بره خراطر  انرد و مرتع راهرای خود را فروخترهدام

اند و طي سه سا  گرشته، قرق کردهنامناسر توليد علوفه 

که بعد از پايان سررا  سرروم، عايد اقتصررادی    دارند  اعتقاد

 ی ااندازهبهويژه موسير، های دارويي و بهبرداری از گونهبهره

 خواهد بود. آنهامعيشت    ميتکماست که قادر به 

برداری حال  از بهرهارزش مورد انتظار  ،  بر اساس نتايج

 برآورد  ،ردر هکتا ميليون ريا   714547/7، گياهان دارويي

ميان يم  انجام شرد،    1394در سرا   پژوهشري که  گرديد. در  

مراتع در  موسررير  برداری  حالرر  از بهرهارزش مورد انتظار  

اسرررتپي نقرده  ني ره  غربي   وارنراسررررای    (،آاربرايجران 

  کهبيان گرديد  و    برآورد شررد  ،هکتاردر    ريا   23639000

تواند نقش مه ي در  مي  ،برداری از محصررروالت فرعيبهره

اقتصراد و اشرتاا  محلي ايدا کند و از افزايش شردت چرا در  

 .]28[  بکاهداراضي مرتعي 

نتايج نشرران داد که ارزش مورد انتظار توليد علوفه در  

در    ريرا ميليون    130050/1  موسررريری  آبرادعليمراتع  

مورد انتظرار توليرد    ارزش  براهکترار اسرررت کره در مقرايرررره  

يکي    درلرد(. 6/14  حدوداسرت  برريار ک     ،گياهان دارويي

  ايم  ،از دالير  ک  بودن ارزش مورد انتظرار علوفره توليردی

 برداری بهرهاقتصرادی    هایشراخ  هت محاسر ه    اسرت که

حرالررر  از ت ردير  علوفره بره   افزوده  ارزش برايرد بره،  از علوفره

  ل ني هرای  وردهآفرگوشرررت و      لره  ازدامي  هرای  وردهآفر

که اشرراره    ه انطوروهش، ژپتو ه شررود که در ايم    ]29[

در    چرا کننردهعردم و ود دام    وقرق بودن    لير دبره  مشرررد

  ازه چنيم  در نظر گرفته نشررده اسررت. ايم موارد  ،مرتع
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 ای بوتهپوشررش گياهي غالر منطقه از گياهان    که  آنجايي

بوده و   خوشرررخورا،غير    ایدرختچرهو   برای چرای دام 

  ، و مو ود در منطقه بررسري  مورد  گياهان دارويي  ه چنيم

توليد    همحاسرر اينرو، از  از  م  شررودن يمورد چرای دام واقع  

  پوشري چشر   ،ارزش مورد انتظار توليد علوفه برآورددر   آنها

 ارزش مورد انتظار علوفه توليدی مراتع   ،در ايم راسرتاشرد.  

  ميليون ريا    5/10،  1387در سرررا     ن اه ماکواخزييالقي  

  هزار ريا   670 سررريش  و ارزش محصررو  فرعي  در هکتار

ارزش کر  مورد انتظرار هر هکترار از    نهرايرت  درو    در هکترار

.  ]17[  گرديرد  برآورد  در هکترار  ميليون ريرا   7/11  ،مراتع

در مراتع زمکران   1395  کره در سرررا   دي رپژوهشررري  در  

ارزش مورد انتظار علوفه مراتع متراک   انجام شد،  کرمانشاه  

 برآورد هزار ريرا     9036و    1354ترتيرر  بره،  و ني ره متراک 

هر هکترار از مراتع ييالقي  ارزش مورد انتظرار   .]24[  گرديرد

 ، 1394  در سرا موسرير  از مح  برداشرت سرارا  کردسرتان،  

انتظرار هر   2/112 و ارزش مورد  ميليون ريرا  در هکترار 

ميليون    32مورد چرای دام،    هکترار مرتع از محر  علوفره

 .]8[  گرديد برآوردريا  در هکتار  

که مج وع رانت اقتصرادی    دهدمينشران    ،بررسري نتايج

  آبرادعليدر مرتع    نظر  مورداز گيراهران دارويي    برداریبهره

در هکتار در سرررا     ميليون ريا   054342/40 موسررريری

رانرت اقتصرررادی حرالررر  از    ،رابطره  . در ايمبراشررردمي

 در مراتع  1389سررا   در   بيانشرريريماز گونه   برداریبهره

ميليون ريا  در سا    8  ،تازه قلعه خراسان ش الي  بندميان

سود اقتصادی حال  از  .  ]37[ است  شده گزارشدر هکتار  

  ييالقي  در مراتع 1387در سرا   گونه سرريش   برداریبهره

ريرا  و   348000  ،برای هر خرانوار  ،منطقره خزن راه مراکو

ريا     16748سرريش   برداریبهرهرانت اقتصرادی حالر  از 

 .]17[  شددر هر هکتار در سا  محاس ه  

 14برداری از گونه موسير،  ضرير حاشيه بازاريابي بهره

 10درلرد، پونه  52درلرد، تره کوهي  50، بم سرر   درلرد

نشران   هابررسريگرديد.   برآورددرلرد   12درلرد و آويشرم 

به نوع خدماتي که تا    ،که اندازه ايم ضررررير داده اسرررت

نهايي انجام    کننده مصرررفدسررت رسرريدن محصررو  به

محصررو  و سرررعت   فرررادپريری  شرردتبهو نيز   گيردمي

در بازار و کارايي ک  بازار  فروش آن و شدت رقابت مو ود 

  با  ،بازاريابي  حاشرريه گرشررته از آن،.  ]22[  برررت ي دارد

، ه چنيم با  فروشررري  خردهمحصرررو  در سرررطم    قي ت

 و   ح  بازاريابي مانند هزينه دسرت زد و هزينه   هایهزينه

دلير  براال   .]18[دارد    داریمعنيرابطره مررررتقي  و    ،نقر 

تره بودن نر ي حاشيه بازار در محصوالتي مر  بم سر  و 

مربو  به فصرلي بودن برداشرت و اسرتداده   تواندمي  ،يکوه

 ترازه و   لرررورتبرهبيشرررتر ايم گيراهران در فصررر  رويش  

زياد خريد    هایواسررطهو ود   باال و ه چنيم  فرررادپريری

در    در منطقه باشد.  ان ارداریو ن ود شراي     ايم محصوالت

در   1394در سرا   موسرير حاشريه بازاريابي گياه    ،ايم زمينه

شرد که دلي  آن  برآورد  درلرد 5/31  ،سرارا ييالقي   مراتع

  فررادپريری محدود بودن فصر  برداشرت موسرير و سررعت  

در بررسررري ارزش اقتصرررادی  .  ]8[  اسرررت  شرررده  اکرآن 

ضرير    ،آاربايجان غربي  شت درلدمحصوالت فرعي مراتع پ

 56  ،حاشريه بازاريابي محصروالت فرعي شرام  قارچ دن الن

دسرت آمد که نتيجه فصرلي  به  ،در لرد 60درلرد و سرريش 

  موردباالی محصروالت    فررادپريریبودن برداشرت و سررعت  

 .]15[ است  شده  گزارش ،نظر

گياهان دارويي    برداریاشرتاا  سراليانه حالر  از بهره

ندر در سررا   سرره    معاد نيز   بررسرري  مورد  رويشرر اهِدر  

برداری هرهمح  باشتاا  ساليانه حال  از محاس ه گرديد. 

های مراتع ني ه اسرتپي  رويشر اه  هکتار از  5/1  موسرير در

ندر در سرا    16/0  وارناسرای نقده اسرتان آاربايجان غربي،

 10شررد که سرره  موسررير از ک  اشررتاا  حالرر ،   برآورد

تو ه به نتايج حالررر  از ايم  با  .  ]28[  باشرررددرلرررد مي

  تواندميانواع گياهان دارويي    توليدمرتع حاضرر با    ،تحقي 

در  مه ي  و نقش    و رفراه مردم محلي را افزايش دهرد  مردآدر

داشرررته    مرتعداریو  رابيت   مرتعداراناقتصررراد و درآمد  

 باشد.

  که  يلرورت  درپژوهش، با تو ه به نتايج حالر  از ايم  

از گياهان دارويي در   برداریبهره  ،وسرعت منطقه زياد باشرد

ای در  تواند نقش ع دهمي ،کنار اشررتاا  حالرر  از مرتع
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ايم نکته   اما تو ه بهم  در منطقه داشرته باشرد  زايياشرتاا 

سر ر برداشت   ،بودن گياهان دارويي الزم اسرت که درآمدزا

تو ه  ،آنهادر برداشرت و  ردد  نو تخرير مراتع   غيرالرولي

الزم    ،بنرابرايم  قرار گيرد.  نظر  مرد  ،بره حرد مجراز رويشررر راه

برداری منطقره، بهره  مرتعرداریهرای  اسرررت در تردويم طرح

قرار   نظر  مدالررولي از گياهان دارويي و محصرروالت فرعي  

 لحا  ،بردارانبهرهبرای   ان ي درآمدهای عنوانبه گيرد و

 احت الي های تخري ياثرگراری از تواندمي امر شررود. ايم

 در تمحصروال ايم رويهبي برداشرت و برداریبهره از حالر 

 .]28[  کند  لوگيری ،مراتع

 در پژوهش حاضرر، بر  شرده  محاسر ه انتظار مورد ارزش

 اسرررت  دارويي و توليد علوفه هایگونهبرداری از  بهره پايه

 و خردمرات ه ره کردنلحرا    برا مرتع واقعي ارزش ولي

 کنتر   نظير  آن  يطيمحررررتيز و غير برازاری توليردات

 ،زيرزميني هایآب تاريه و حداتت آب خا،، فرسررايش

 .بود  بيشرررتر خواهرد  قطعراً ،غيره و وحشاتير ح حدراترت

ارزشررريرابي   و ارزيرابي ويژهبره اقتصرررادی هرایبررسررري

برره  تروانرردمري مرراترع غريرربررازاری و بررازاری کررارکرردهررای

نيز  و من ع ايم کارکردهای و واقعي ارزش بهتر شرناسراندن

برداری بهره و حداتت به مناسررر کارهای و  سرراز طراحي

.  ]36[  ن ايد ک ک  مديريتي سررطوح کليه در آنها از بهينه

بره کراهش    توانردميتنوع اسرررتدراده از مرتع    ،کلي  طوربره

ميزان    نتيجره  درک رک کنرد و    یمرتعردارع ليرات    هزينره

تنوع اسرتداده از  .  ]6[  دهدرا افزايش  بردارانبهرهسرودآوری 

بر    ،مراتع سررر رر حد     ،بردارانبهرهنيراز    ترکميمعالوه 

اکوسريررت  و ارتقای خدمات اکوسريررت ي مرت   خواهد 

 .]11[ بود

چرای دام در   هایپروانهمال، لردور    با تو ه به اينکه

کشرررور  واگرررارشررررده  مرتعررداری  هررایطرحت ررام     ، در 

دسررتورالع   م يزی مراتع اسررت و تنها بر مرررا   فني  

متکي بوده و نقش و  اي اه مررا   اقتصرادی و ا ت اعي و 

  ،پ   ميا از  شرودمياسرت، پيشرنهاد    رنگ ک محي  زيررتي  

بره   مراتع  واگرراری  بهينره  بردارانبهره هرت  ، شرررراي  

 نظر   مد  ،بيشررتر از ايم منابع وریبهره منظوربه  اقتصررادی

  های ن هبايد بر دي ر خدمات و    ،قرار گيرد. در ايم راسرتا

  کرداستداده از مرتع و توسعه مشاغ  مرت   با مرتع تو ه 

تو ره بره   تير قرابل  براتلديقي    مرتعرداری  هرایطرحارا ره  .  ]5[

ا ت اعي، الررو  فني و   -هر سرره  ن ه مرررا   اقتصررادی

از مراتع و   منظوره  چندبر اسرتداده    تککيدسرياسرت قوانيم و  

 بر نويم در مديريت مرتع، عالوه   هایآوریفماسرررتداده از  

و افزايش   مرتعداری رابيت، س ر اقتصادی شدن  شيافزا

 .]9[  شودميعرفي   برداربهره وامع   توان ندسازیرفاه و 

م تني بر سرره سررا    ،انجام ايم پژوهش  که  ييآنجا  از

و دارويي منطقره    ایعلوفرهاز پوشرررش گيراهران    آمراربرداری

اسرت. ط يعي اسرت که مقدار علوفه و ه چنيم توليد اندام  

با تو ه به مقدار بارندگي و   ،گياهان دارويي  مورداسررتداده

و   يخشررکرررالاز شررراي    متکثرمتداوت و   ،دمايي سرراالنه

 هت دستيابي    شودميپيشنهاد   ،نرويا  از.  باشردمي  ترسرالي

 نظر   ازمتداوت    هایسرا ، در  ترمط ئمو   به نتايج کاربردی

  ی هاسررا   ه ، آنکه در    ایدورهوقايع آب و هوايي، يعني  

در منطقه اتداق افتاده    ترسرراليو   يالررر خشررکنرما ، ه  

 10ايم دوره برای شررراي  اقلي ي کشررور    مع والًو  اسررت

ارزش    و بررسري  توليد  گيریاندازهاسرت،    شرده  هيتولر سرا   

 .]28[  ادامه يابد  ،اقتصادی

مختل  گياهي و مراتع   هایتي در    مشرابه ايم تحقي 

  دانجام گيرمتداوت  با شرراي  رويشر اهي و اقلي ي    متعدد

برداری انداز بهرهدر تدويم سرند چشر آن   از نتايجبتوان تا  

معيشررتي/    مرتعداریهای  از گياهان دارويي و ا رای طرح

  ،منظوره  چنرد  مرتعرداریهرای  ، طرحدي رع رارتبرهتلديقي و  

 .ن ود  استداده

 

 سپاسگزاری 
آموزش کشرراورزی و منابع ط يعي  از مرکز تحقيقات و 

و    چهررار بختيرراری  و  و محررا   ط يعي  منررابع  کرر   اداره 

هرای  ح رايرت  خراطر  برهو بختيراری،    محرا   چهرارآبخيزداری  

 .گرددتشکر و قدرداني ميالزم،  
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