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 چکیده

هیای مرتعیداری     منظیور تهیی  طیر      برداری از آنها، یکیی از مززومیات اساسیی بی       شناخت گیاهان دارویی و ارزیابی اقتصادی بهره

های هیرکانی در منطقی   ای در مراتع فوقانی جنگلارزیابی اقتصادی و اکولوژیکی گیاهان دارویی و عزوف چندمنظوره است. در این راستا، 

هیای داروییی و   در استان مازندران صورت گرفت. نتایج نشان داد ک  این مناطق از لحاظ برخورداری از تنوع و غنای گونی   رین  الریجان

تولید گیاهان داروییی  . این گیاهان قابل توج  هستند نیز ای دارای اهمیت زیادی بوده و از لحاظ برآورد ارزش اکولوژیک و داروییعزوف 

 79برداری مجاز رویشگاه، مقدار تولید قابیل برداشیت گیاهیان داروییی،       کتار است ک  با لحاظ نمودن حد بهرهکیزوگرم در ه 242، منطق 

شید کی  بیا احتسیا       کیزوگرم در هکتار بیرآورد  578، در منطق های مورد چرای دام   کیزوگرم در هکتار در سال محاسب  شد. تولید گون 

 885هیای گییاهی،     مقدار عزوف  قابل برداشت کالس، ها  ر گرفتن کالس خوشخوراکی گون ی مجاز رویشگاه و درنظربردا ضریب حد بهره

در ییک دوره برداشیت،    منطقی  بیرداری تولیید عزوفی  در      کیزوگرم در هکتار محاسب  شد. با توج  ب  نتایج، رانت اقتصادی حاصل از بهره

 4/8ز مراتع منطق  نیز از محل تولید عزوف  با درنظر گرفتن نیر  تنزییل   تومان در هکتار در سال و ارزش مورد انتظار هر هکتار ا 758289

 تومان در هکتار برآورد شد. 852449درصد؛ 

  های هیرکانیمراتع فوقانی جنگلسود اقتصادی، گیاهان دارویی،  برداری،بهره کلیدی: واژگان
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 لهأبیان مس

واسط  شرایط اقزیمی و اکولوژیکی های هیرکانی محسو  شده ک  ب های هیرکانی بخشی از رویشمراتع فوقانی جنگل

وجود آورده است و ذخایر ژنتیکی گیاهان دارویی ای باال ب خاص خود، بخش مهمی از فزور این ناحی  را با تنوع و غنای گون 

عنوان بهترین مرتعداری ب های شود. بررسی تاریخچ  مدیریت مراتع، بیانگر این است ک  طر ای نیز محسو  میو عزوف 

طوری ک  نزدیک ب  یک ده  امروز دارای فراز و فرودهای مختزفی بوده، ب آغاز شده و تا ب   8899گزین  مدیریتی، از سال 

بدیهی است ادام   (.8879 همکاران، و معتمدی) های مرتعداری، کند شده استشود ک  روند تهی ، تصویب و اجرای طر می

دلیل کاهش مدت های مرتعداری در بیشتر سطح مراتع کشور، اتمام و یا ب توج  ب  این ک  مدت واگذاری طر  این شرایط با

باشد؛ سبب عدم احساس مالکیت، امنیت شغزی، سال در شیرف اتمام می 88یا  83سال ب   83های جدید از قرارداد طر 

های مرتعداری شده است. در اران در مدیریت مراتع، دارای طر بردبیرداری و در نتیج  کیاهش مشارکت بهرهجیذابیت بهره

 شود:های مرتعداری معموالٌ سواالتی مطر  میاین راستا، با توج  ب  تأکید زیاد بر استفاده چرایی از مرتع در طر 

مرتعداری را اصال  های های مرتعداری، نقائص روند قبزی اجرای طر توان با تهی  شر  خدمات جدید طر چگون  می .8

 مرتع کاست.  کرد و از فشار وارده بر

 گام بردار عرفی و جذابیت مرتعداریسازی مرتعداران و جوامع بهرهافزایش رفاه و توانمندتوان جهت چگون  می .2

 بیرداشت. 

شود، بیرداران یاد میروی بهره های نوین پیشعنوان یکی از چالشاستفاده چندمنظوره از میراتع هیرکانی ک  از آن ب 

 همکاران، و ارزانی) گرفت اساسی برای پاسخ و تحقق موارد مطر  در سواالت فوق درنظر عنوان یک راهکارتواند ب می

های اجرایی، تحقیقاتی و آموزشی؛ مطالعات کمتری درخصوص ، عزیرغم تأکیدات فراوان بخشآنچ  مسزم است. (8878

 محصوالتگیاهان دارویی و ک  شده در این راستا گزارش از گیاهان دارویی انجام شده است. برداری ارزیابی اقتصادی بهره

واسط  نقش آنها در و ب دارند طبیعی های نقش مهمی در اقتصاد مردم محزی و حفاظت و توسع  مدیریت اکوسیستم ،فرعی

 پزشکی) های طبیعی مطر  باشندپایدار عرص ای در مدیریت عنوان یکی از مسائل پای حمایت معیشت خانوار، سبب شده ب 

و ارزیابی ساماندهی شود فرعی  محصوالتگیاهان دارویی و برداری از  ک  بهرهضرورت دارد  بنابراین. (8877 همکاران، و

 برداری بهرهو دارای اولویت مناطق مستعد های مختزف انجام گیرد. همچنین برداری آنها در مکاناکولوژیکی و اقتصادی بهره

سازی جوامع فشار چرا در آنها و افزایش رفاه و توانمندکاهش جهت حفظ و توسع  پایدار، گام موثری در  تعیین شود تا بتوان

وژیکی یو اکولادی یاقتصارزیابی  ،از این بررسی دفیه ،ر همین اساس. ببرداشتها رص یردار از این گون  عیبمحزی بهره

. همچنین بتوان در بردار مشخص گرددخانوارهای بهره اقتصاداشتغال و تا نقش آنها در  دارویی بودگیاهان  برداری ازبهره

چارچو  استفاده چندمنظوره از مرتع با هدف کاهش شدت چرا در اراضی مرتعی و بهبود وضعیت مرتع و تنوع گیاهان 

سازی و گیاهان دارویی را جهت افزایش رفاه و توانمند م عزوف  مرتع برای چرای دامأهای الزم برای استفاده تودارویی؛ توصی 

 بردار عرفی ارائ  نمود. جوامع بهره

 

 دستاوردها 

 گیاهان منطقه

ای دارای اهمیت زیادی های دارویی و عزوف از لحاظ برخورداری از تنوع و غنای گون های هیرکانی فوقانی جنگل مراتع

مورد مطالع  در ارتفاع بیش از محدوده این گیاهان قابل توج  هستند.  نیز و دارویی اکولوژیکبوده و از لحاظ برآورد ارزش 

متری از سطح دریا در ارتفاعات شهرستان آمل در بخش الریجان واقع شده است. اقزیم منطق  نیم  مرطو  سرد با  2233
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 باشد. در محدوده مورد مطالع  تعدادمیگراد درج  سانتی 82متر و متوسط درج  حرارت میزی 843متوسط بارندگی ساالن  

گون  دارویی نیز در  79تعداد  باشند.  جنس گیاهی می 893خانواده و  43 گون  گیاهی تشخیص داده شد ک  متعزق ب  289

 های بومادران دماوندی، بومادران سفید، آویشن کرکدار، فراسیون بنفش،منطق  رویش دارد ک  مورد شناسایی قرار گرفت. گون 

گل ماهور، پنیرک و شیرپنیر زرد از گل قاصد سوری، سای البرزی، خشخاش طناز، مریم گزی، چای کوهی، مریم نخودی، پون 

تا  8های )شکل باشدباشند ک  تراکم و درصد پوشش آنها در منطق  بیشتر از سایر گیاهان دارویی میجمز  گیاهان دارویی می

88) . 

های عزفی و قیاق از جمز  گیاهان عزفی شاخص در منطق  ، گون(88و  84های )شکل بره، جارو عزفیهای عزفگون 

 د.ند استفاده چرای دام منطق  دارای در گیاهان مورباشند ک  نقش عمدهمی

 

        
 دارویی چای کوهی  گون  -8شکل    دارویی آویشن کرکدار    گون  -2شکل   گون  دارویی شیرپنیر زرد      –8شکل      

             

           
 گون  دارویی بومادران سفید -9 گون  دارویی خشخاش طناز     شکل -8شکل  گون  دارویی بومادران دماوندی   -4شکل 

 

        
 پنیرکگون  دارویی  –7شکل        البرزی   سایپون دارویی  گون  -5گون  دارویی فراسیون بنفش    شکل  -9شکل  
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 گون  دارویی مریم نخودی  –82گون  دارویی گل قاصد سوری        شکل  –88       گون  دارویی مریم گزی  -83شکل     

 

     
 عزفی سنبز  باریک جارو ایعزوف  گون  -88شکل     ای عزف بره  گون  عزوف  -84شکل           گون  دارویی گل ماهور   –88شکل    

 

 ای و علوفه تولید گیاهان دارویی

پالت یک متر مربعی در طول شش ترانسکت مشخص  93ای بر اساس روش قطع و توزین در عزوف تولید گیاهان 

 درصد برای گیاهان کالس یک 83برداری ای قابل استفاده بر اساس اعمال درصد حد مجاز بهرهگردید. تولید گیاهان عزوف 

درصد برای گیاهان کالس س  خوشخوراکی مشخص  23درصد برای گیاهان کالس دو خوشخوراکی و  83خوشخوراکی، 

های یاد شده، مشخص های قابل استفاده، در پالتگردید. تولید گیاهان دارویی بر اساس روش قطع و توزین برای اندام

یابی  و ارزگیری اندازه(. 8875فت  شد )معتمدی و همکاران، درنظر گردرصد  43میزان برداشت مجاز گیاهان دارویی گردید. 

با کیزوگرم در هکتار است ک   242، پوشش گیاهی در اوایل تیرماه انجام شد. میزان تولید گیاهان دارویی منطق  مورد مطالع 

کیزوگرم در هکتار در سال محاسب   79برداری مجاز رویشگاه، مقدار تولید قابل برداشت گیاهان دارویی،   لحاظ نمودن حد بهره

های دارویی  عبارتی، سهم گون   . ب گیرد میبر کل پوشش تاجی مراتع منطق  را در درصد از 87ها،   گون  پوشش تاجی این شد. 

کیزوگرم در هکتار برآورد شد ک  با  578های مورد چرای دام،   تولید گون  درصد است. 92د در ترکیب گیاهی منطق ، حدو

مقدار عزوف  قابل برداشت ، ها  ی مجاز رویشگاه و درنظر گرفتن کالس خوشخوراکی گون ربردا احتسا  ضریب حد بهره

 کیزوگرم در هکتار محاسب  شد. 885های گیاهی،   کالس

 

 انتظار گیاهان دارویی  مورد ارزش

 دست آمده از فروش محصول در واحد سطح( )سود اقتصادی ساالن  ب اقتصادی رانت ،محاسبات نتایج ب  توج  با  

 ارزش. آمد دست ب  سال در هکتار در تومان 4888983 برداشت، دوره یک در منطق  در دارویی گیاهان برداری  بهره از حاصل

 برداری  بهره محل از نیز منطق  مراتع از)مجموع کنونی سود ساالن  حاصل از تولید یک محصول معین در هکتار(  انتظار مورد
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سبت ب  ارزش امروز آن تجرب  نمیزان افتی ک  ارزش یک سرمای  در طول زمان ) تنزیل نر  گرفتن درنظر با دارویی گیاهان از

 (.8شد )جدول  برآورد هکتار در تومان 587288درصد،  4/8کند( می

 

 رین  الریجانمنطق  برداری گیاهان دارویی در   ارزش مورد انتظار حاصل از بهره -8جدول 

 ضریب حاشی  بازاریابی

 فروشی()تفاوت قیمت خرده و عمده

 )درصد(

 ارزش مورد انتظار

 )تومان در هکتار(

 رانت اقتصادی

 سال( )تومان در هکتار در
 گیاه دارویی

82 97889 894828 
Achillea aucheri 

 بومادران دماوندی

82 48984 224988 
Achillea millefolium 

یدبومادران سف  

88 29948 847583 
Galium verum 

 شیرپنیر زرد

89 83438 89897 
Malva sylvestris 

 پنیرک

88 89887 78988 
Nepeta crassifolia 

 پونه سای البرز

89 85849 238757 
Papaver bracteatum 

 خشخاش طناز

88 73898 959552 
Salvia hypoleuca 

 مریم گلی

83 824542 994848 
Stachys lavandufolia 

 چای کوهی

83 84995 859292 
Taraxacum syriacum 

 گل قاصد سوری

82 23539 882889 
Teucrium polium 

 مریم نخودی

84 293473 8493949 
Thymus pubescens 

 آویشن کرکدار

89 78988 838935 
Verbascum agrimonifolia 

 گل ماهور

 جمع 0583354 382938 -

 

 ای   انتظار گیاهان علوفه مورد ارزش

 758289در یک دوره برداشت،  منطق برداری تولید عزوف  در مراتع   با توج  ب  نتایج، رانت اقتصادی حاصل از بهره

 4/8انتظار هر هکتار از مراتع منطق  نیز از محل تولید عزوف  با درنظر گرفتن نر  تنزیل  موردتومان در هکتار در سال و ارزش 

 تومان در هکتار برآورد شد.  852449 ،درصد

نتایج نشان داد ک  در مجموع، ارزش مورد انتظار تولید عزوف  مورد چرای دام در هکتار در مقایس  با ارزش مورد انتظار 

یکی از دالیل کم بودن ارزش مورد انتظار عزوف  تولیدی این است ک   .باشد  گیاهان دارویی، کمتر می برداری  بهرهحاصل از 
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های  وردهآافزوده حاصل از تبدیل عزوف  ب  فر  برداری از عزوف  مرتع باید ب  ارزش های اقتصادی بهره جهت محاسب  شاخص

های  وردهآافزوده حاصل از تبدیل عزوف  ب  فر  ارزشین پژوهش، توج  شود ک  در اهای لبنی  وردهآدامی از جمز  گوشت و فر

 دامی در محاسبات اقتصادی، لحاظ نشد. 

درصد متغیر بود ک  بیشترین مقدار مرتبط با گون   89تا  83دارویی، از  گیاهانبرداری از  ضریب حاشی  بازاریابی بهره

است. اندازه این ضریب، ب  نوع  قاصد سوری و چای کوهیگل مربوط  ب  گون   کمترین مقدار خشخاش طناز و وپنیرک 

شدت فسادپذیری محصول و سرعت فروش  گیرد و نیز ب  کننده نهایی انجام می خدماتی ک  تا رسیدن محصول ب  دست مصرف

  .یی کل بازار بستگی داردآآن و شدت رقابت موجود در بازار و کار

برداری از گیاهان دارویی در کنار اشتغال حاصل از  ک  وسعت منطق  زیاد باشد، بهره  صورتی دربا توج  ب  نتایج حاصل، 

برداران   ای در تکمیل معیشت بهره  تواند نقش عمده  مرتعداری، در خصوص پرورش و نگهداری دام و پرورش زنبورعسل، می

سبب برداشت از گیاهان دارویی، برداری   بودن بهره اما توج  ب  این نکت  الزم است ک  درآمدزادر منطق  داشت  باشد؛ 

غیراصولی و تخریب مراتع نگردد و در برداشت آنها، توج  ب  حد مجاز برداشت رویشگاه الزامی است. بنابراین الزم است در 

برای  جانبی ایدرآمده عنوان ب  برداری اصولی از گیاهان دارویی مدنظر قرار گیرد و های مرتعداری منطق ، بهره تدوین طر 

روی  گیاهان  بی برداشت و برداری  بهره از حاصل احتمالی های تخریبی  اثرگذاری از تواند می امر شود. این لحاظ برداران بهره

های دارویی و  برداری از گون   بهره پای  برشده در پژوهش حاضر،  محاسب   انتظار مورد ارزش. کند جزوگیری مراتع دارویی در

 محیطی آن نظیر کنترل زیست و غیر بازاری تولیدات و خدمات هم  لحاظ کردن با مرتع واقعی ارزش ولی   استتولید عزوف

 های  بررسی شد. خواهدقطعاً بیشتر  غیره، و وحش حیات حفاظت زیرزمینی، های  آ  تغذی  و آ  حفاظت خاک، فرسایش

 و واقعی ارزش بهتر ب  شناساندن تواند  می مراتع غیربازاری و بازاری ارزشیابی کارکردهای و ارزیابی ویژه ب  اقتصادی

 کمک مدیریتی سطو  کزی  در آنها از برداری بهین   بهره و حفاظت ب  مناسب وکارهایساز نیز طراحی و منبع این کارکردهای

نتیج  میزان سودآوری  درتواند ب  کاهش هزین  عمزیات مرتعدار کمک کند و  کزی، تنوع استفاده از مرتع می طور ب . نماید

برداران، سبب حفظ اکوسیستم و ارتقای خدمات  برداران را افزایش دهد. تنوع استفاده از مراتع عالوه بر تأمین نیاز بهره بهره

 (.8874 همکاران، و یگان ) مرتبط خواهد بوداکوسیستمی 

های مرتعداری واگذارشده در کشور، دستورالعمل  های چرای دام در تمام طر  ک  مالک صدور پروان  با توج  ب  این

رنگ  ممیزی مراتع است و تنها بر مسائل فنی متکی بوده و نقش و جایگاه مسائل اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی کم

وری بیشتر از این  منظور بهره ان، شرایط بهین  اقتصادی ب بردار پس، جهت واگذاری مراتع ب  بهره شود از این  است، پیشنهاد می

توج  آن و توسع  مشاغل مرتبط با  عرص های استفاده از  منابع مدنظر قرار گیرد. در این راستا، باید بر دیگر خدمات و جنب 

اجتماعی، اصول  -ئل اقتصادیبا قابزیت توج  ب  هر س  جنب  مسادارویی(  -ای)عزوف های مرتعداری تزفیقی  ارائ  طر . دگرد

 ، عالوه برعرص های نوین در مدیریت  آوری فنی و سیاست قوانین و تأکید بر استفاده چندمنظوره از مراتع و استفاده از فن

 و ارزانی) شود بردار عرفی می افزایش جذابیت، سبب اقتصادی شدن مرتعداری و افزایش رفاه و توانمندسازی جوامع بهره

برداری از گیاهان دارویی، از فشار وارده واسط  بهرهضمن این ک  با تأمین معیشت دامدار و افزایش درآمد ب  (.8875 معتمدی،

 ها کاست  خواهد شد.دست مراتع فوقانی جنگلهای پایینب  جنگل

 اقیقی(، Astragalus aegebromus) فییون عزیگ(، Festuca ovina) رهیب عزف ؛  شاملیمنطق ای یعزوفان یگیاه

(Elymus hispidus ،)جارو عزفی (Bromus tomentellus ،)جارو عزفی سنبز  باریک (Bromus stenostachyus و )عزف باغی 

(Dactylis glomerata) باشد. می 
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III  
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852449 758289 885 8/898 8/89 9/887 2/878 8/94 4/237 
مراتع ییالقی 

 رین  الریجان

 

 

 ترویجی   توصیه

ای ز اهمیت بوده و عالوه بر استفاده عزوف های دارویی حائاز لحاظ  تنوع  حضور گون  های هیرکانیفوقانی جنگلمراتع 

تواند ب  معیشت مرتعداران کمک نماید. های مرتعداری میدر قالب طر دارویی برداری از گیاهان از این مراتع، بهره

برداری پایدار از مراتع   ه های چندمنظوره از مراتع برای افزایش درآمد و معیشت پایدار، از جمز  راهکارهای بهر  استفاده

از گیاهان برداری   شود ک  ادارات منابع طبیعی، باید پروان  استفاده از دیگر خدمات اکوسیستم مرتع نظیر؛ بهره  برشمرده می

افزایش  های مرتبط با مرتع  ب  دیگر حرف بردار   ه  دارویی را ب  نام مرتعدار صاحب پروان  چرا صادر کنند تا رغبت و عالق  بهر

رو، برای اقتصادی  بکار گیرند. از این ستایی برای حفظ بهتر منابع طبیعییابد و بتوانند همکاری الزم را با جوامع شهری و رو

های   ار برسد و از تهی  طر ی مرتعداری، ضرورت دارد ک  هم  درآمدهای ناشی از استفاده چندمنظوره، ب  مرتعدشدن واحدها

برداری در مراتع و حفظ و احیای آنها و افزایش مشارکت   خودداری شود تا ب  هدف اقتصادی کردن واحدهای بهره مجزا

 های مرتعداری نائل شد. مرتعدار در اجرای طر 
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