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ارزیابی اقتصادی بهره  برداری از گیاهان دارویي، از جمله اقدامات اساسی جهت تهیه طرح  های مرتعداری چند 
منظوره است. پژوهش حاضر با هدف ارزیابي اکولوژیکي و برآورد شاخص  های اقتصادی بهره  برداری از گیاهان 
دارویی، در مراتع کوهستانی فریزی واقع در استان خراسان رضوی انجام شد. برای این منظور، در طی سال هاي 
اقتصادی  شاخص  های  دارویی،  گیاهان  تولید  میزان  و  پوشش  تاج  درصد  گیری  اندازه  از  پس   ،1399 تا   1397
بهره برداری  اقتصادی  نتایج پژوهش، سود  به  با توجه  انتظار محاسبه شدند.  اقتصادی و ارزش مورد  شامل رانت 
 ,Bunium persicum  ,Alyssum homolocarpum  ,Achillea millefolium شامل؛  دارویی  گیاهان  از 
 Ziziphora و Verbascum sinuatum ,Salvia sclarea ,Perovskia abrotanoides ,Hypericum scabrum
clinopodioides، در یک دوره برداشت، 7212۵00 ریال در هکتار در سال برآورد گردید. ارزش مورد انتظار 
مراتع منطقه نیز از محل بهره  برداری از گیاهان دارویی، با در نظر گرفتن نرخ تنزیل ۵/4 درصد در شهریور ماه 
سال 1399؛ 133۵6۵0 ریال در هکتار برآورد شد. به طور کلی، بهره  برداری مبتنی بر اصول اکولوژیک از گیاهان 
مرتعداران، حفظ اکوسیستم  های  توانمند  سازی  و  افزایش رفاه  تکمیل معیشت،  نقش مهمی در  دارویي، می  تواند 
مرتعی و ارتقاء خدمات اکوسیستمی مرتبط با آنها، ایفا کند. این موضوع، باید در سیاست گذاری توجه به گیاهان   

دارویی و در طرح های مرتعداری چند منظوره، مد نظر قرار گیرد.
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مقدمه
از  چرایی  استفاده  بر  زیاد  تأکید  به  توجه  با 
مراتع و عالقه مرتعداران به نگهداری و پرورش 
این سئوال  دام در طرح  های مرتعداری، معموال 
مطرح می  شود که چگونه می  توان از فشار وارده 
راستای  در  مهمی  گام  نیز  و  کاست  مراتع  بر 
افزایش رفاه و توانمندسازی مرتعداران و جوامع 
بهره  بردار عرفی و جذابیت مرتعداری، برداشت؟ 
شرایطی،  چنین  در   .)Motamedi et al., 2017(
استفاده چند منظوره از مراتع که از آن به      عنوان 
یکی از چالش  های نوین پیش   روی بهره  برداران 
 Arzani & Motamedi,( می  شود  نامبرده  مرتع 
اساسی  راهکار  یک  به    عنوان  می  تواند   ،)2019

برای پاسخ و تحقق موارد مطرح در سؤال فوق، 
در نظر گرفته شود.

تأکید بر جنبه استفاده از گیاهان دارویي مراتع 
از  بهره  برداری  اقتصادی  شاخص  های  مقایسه  و 
گیاهان دارویی در مقایسه با جنبه معمول استفاده 
از مرتع در طرح  های مرتعداری )که تولید علوفه 
می  تواند  می  باشد(،  اهلی  دام  های  چرای  برای 
تعیین  اینکه  مضافا  باشد.  فوق  پاسخگوی سؤال 
از گیاهان  بهره  برداری  از  سهم درآمد خانوارها 
علوفه  از  چرایی  استفاده  با  مقایسه  در  دارویی 
دارای  مناسب و  نیز شناسایی مکان  های  و  مرتع 
دارویی  گیاهان  بهره  برداری  اقتصادی  ارزش 
حائز  دام،  چرای  برای  علوفه  تولید  همچنین  و 
لذا   .)Motamedi et al., 2017( است  اهمیت 
پاسخ به سؤاالت مذکور به  منظور تحقق اهداف 
نظر  به  ضروری  مراتع،  از  منظوره  چند  استفاده 

می رسد.
در  جامعی  پژوهش های  تاکنون  اگرچه 

دارویی  گیاهان  پراکنش  و  شناسایی  خصوص 
در عرصه های مرتعی و بازدهی ترکیبات مؤثره 
آنها در شرایط آزمایشگاهی و  استقرار  نحوه  و 
به  دلیل  ولی  است؛  رسیده  انجام  به  مزرعه ای، 
توان  خصوص  در  کمتری  مطالعات  که  این 
استفاده(  مورد  محصول  اندام/  )مقدار  تولید 
آنها در مناطق مختلف آب و هوایی و ارزیابی 
است،  گرفته  انجام  اقتصادی  و  اکولوژیکی 
از رویشگاه های  بهره برداری مجاز  متأسفانه حد  
دارویي  گیاهان  بهره برداری  به  منظور  مرتعی 
مشخص نشده و در حال حاضر عرصه  هایی مورد 
بهره  برداری قرار می گیرند که کمتر برای تولید 
 Motamedi( دارند.  شایستگی  دارویي،  گیاهان 
رویشگاه ها،  شناسایي  اینرو،  از   .)et al., 2017

و  دارویي  گیاهان  اکولوژیکي  نیازهاي  بررسي 
مشخص نمودن توان تولید آنها به  منظور ارزیابی 
شایستگی رویشگاه  های مرتعی، ازجمله اقداماتي 
پذیرد  انجام  راستا  این  در  است  الزم  که  است 
 Motamedi et al., 2017 Motamedi et al.,(

.);2018

اقتصاد  در  مهمی  نقش  دارویی،  گیاهان 
مدیریت  توسعه  و  حفاظت  و  محلی  مردم 
نقش  به  واسطه  و  داشته  طبیعی  اکوسیستم  های 
شده  سبب  خانوار،  معیشت  حمایت  در  آنها 
به  عنوان یکی از مسائل پایه  ای در مدیریت پایدار 
 Zare et al.,( باشند  مطرح  طبیعی  عرصه  های 
 2013; Walia et al., 2020 Movaghari et al.,

 2014; Razzaqhian et al., 2018; Jafarzadeh et

گرفته  بررسی  های صورت  همچنین   )al., 2019

از  بهره  برداری  اقتصادی  ارزیابی  خصوص  در 
گیاهان دارویی مراتع،  بر این موضوع تأکید دارد 
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و  اشتغال  ایجاد  ضمن  آنها،  از  بهره  برداری  که 
درآمد و بهبود شرایط اقتصادی بهره  برداران، از 
ارزش صادراتی قابل  توجهی نیز برخوردار است 

; Rastgar et al., 2013 Zakeri et al., 2014(
 Heshmatol Vaezin et al., 2010; Rastghar 
 et al., 2013; Zakeri et al., 2014; Raufi rad et

 al., 2016; Moradi et al., 2019; Moladoost &

 Shahmoradi, 2020; Zare et al., 2013; Zare

et al., 2014; Motamedi et al., 2018( .بنابراین، 

بهره برداری  ساماندهی  با  که  دارد  ضرورت 
و  اکولوژیکی  ارزیابی  و  دارویی  گیاهان  از 
مکان  های  در  آنها  از  بهره  برداری  اقتصادی 
مختلف و همچنین تعیین مناطق مستعد و دارای 
اولویت بهره برداری، گام مؤثری در جهت حفظ 
و توسعه پایدار مراتع، کاهش فشار چرا در آنها و 
افزایش رفاه و توانمند  سازی مرتعداران، برداشته 
 Motamedi et al., 2018 Pezeshki et al.,( شود 

پایدار  مدیریت  عدم  راستا،  این  در   .);2020

تنها  آنها،  کاربری  تغییر  و  طبیعی  عرصه  های 
به     دلیل عدم شناخت کافی از کاالها و خدماتی 
که این عرصه  ها در مقیاس محلی، ملی و جهانی 
 F.A.O., 2010( است  شده  ذکر  می  کنند،  ایفا 

.);Movaghari et al., 2014

هدف  با  حاضر  پژوهش  اساس،  همین  بر 
از  بهره  برداری  اقتصادی  و  اکولوژیکی  ارزیابی 
در  واقع  فریزی،  ییالقی  مراتع  دارویی  گیاهان 
شد  انجام  رضوی،  خراسان  بینالود  ارتفاعات 
دیدگاه  های  از  مراتع،  ارزش  ترتیب،  بدین  تا 
نیز مورد بررسی و  از تولید علوفه،  دیگری غیر 
توجه قرار گیرد و نقش آنها در تکمیل معیشت 

خانوارهای بهره  بردار، مشخص گردد.

مواد و روش  ها
معرفی منطقه

فریزی،  کوهستانی  مراتع  پژوهش،  این  در 
مطالعه  مورد  بینالود،  کوه های  رشته   در  واقع 
در  به   نحوی  بررسی،  مورد  مراتع  گرفت.  قرار 
نظر گرفته شد که در نگاه اول و از نظر عرف، 
دارویی،  پراکنش گیاهان  به عنوان مکان معرف 
گیاهان  آن،  گیاهی  ترکیب  در  و  شود  شناخته 
باشند. عالوه  داشته  قابل  توجه ی  دارویی، سهم 
توپوگرافی، خاک، واحد  اقلیم،  نظر  از  این،  بر 
وسیعی  سطح  معرف  گیاهی،  پوشش  و  اراضی 
از مراتع کوهستانی در منطقه بینالود است. مراتع 
مورد پژوهش، در موقعیت جغرافیایی ´´۵۳ ´۵۶ 
˚۵۸  تا ´´۱۸ ´۵۷ ˚۵۸ طول شرقی و ´´۱۴ ´2۸ 
˚۳۶ عرض  شمالی، در دامنه   2۸´  ۴۹´´ تا    ۳۶˚
دریا،  سطح  از  متری   2۳۰۰ تا   ۱۸۵۰ ارتفاعی 
مطالعه،  مورد  رویشگاه   .)۱ )شکل  دارد  قرار 
می  باشد.  شنی  لومی  خاک  بافت  با  سنگالخی 
متوسط بلند مدت بارندگی و دمای ساالنه منطقه 
 ۱۱/۵ و  میلی  متر   ۳۵۰ به  ترتیب  مطالعه،  مورد 
اقلیم  اساس،  این  بر  است.  سانتی  گراد  درجه 
منطقه بر مبنای طبقه  بندی اقلیمی دومارتن، نیمه 
مقیاس  در  بررسی،  مورد  مراتع  است.  خشک 
بر  و   ۱:2۵۰۰۰ مقیاس  در  و  اجرایی  مطالعات 
گیاهی  تیپ  یک  دارای  ظاهری،  نمود  مبنای 
 Agropyron و     Astragalus brevidense نام  به 
trichophorum می  باشد. میانگین درصد پوشش 

خاک  و  الشبرگ  سنگریزه،  و  سنگ  تاجی، 
طبقه  است.  و 22 درصد   ۸ لخت آن، ۴۸، 22، 
اصلی  نسخه  اساس  بر  رویشگاه،  مرتع  وضعیت 
روش چهار فاکتوری و جمع امتیاز ۳۱، متوسط 
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پوشش  وضعیت  گرایش  است.  شده  ارزیابی 
طبقه  اساس  بر  رویشگاه،  خاک  و  گیاهی 
منفی   بررسی،  مورد  سال  های  در  مرتع  وضعیت 

.)Motemedi et al., 2021( می  باشد
اندازه گیری پوشش گیاهی و برآورد تولید 

گیاهان دارویی

داخل  در  گیاهی  پوشش  اندازه  گیری  برای 
ارتفاعی  گرادیان  امتداد  در  و  گیاهی  تیپ  های  
شد  گرفته  نظر  در  معرف  مکان  چهار  منطقه،  
از  نمونه  برداری،  شبکه  پیاده   کردن  از  پس  و 
پوشش گیاهی، طی فصل رویش سال  های ۱۳۹۷ 
با  منظور،  این  برای  شد.  آماربرداری   ،۱۳۹۹ تا 
بین  فاصله  و  گیاهی  پوشش  پراکنش  به  توجه 
لکه  ها در مراتع مناطق نیمه استپی و اینکه تعداد 
نمونه از نظر آماری، نماینده مطمئنی از پوشش 
گیاهی باشد؛ در هر مکان معرف، ۳۰ پالت یک 
در  همدیگر  از  متر   ۱۰ فاصله  با  که  مربعی  متر 
شده  مستقر  متری،   ۱۰۰ ترانسکت    سه  امتداد 
بودند، آماربرداری شد. فواصل بین ترانسکت  ها 
)Arzani شد.  گرفته  نظر  در  متر   ۵۰  نیز 

 & Abedi ,2۰۱۵ , Motamedi et al. ,2015 (

ابتدا درصد پوشش  از پالت  ها؛  در هر یک 
اندازه  گیری  از  پس  و  گردید  یادداشت  تاجی 

مقدار  گیاهی؛  پوشش  ساختاری  شاخصه  های 
دارویی،  گیاهان  استفاده  مورد  اندام  های  تولید 
گردید.  برآورد  هکتار،  در  کیلوگرم  حسب   بر 

             برآورد شاخص  های اقتصادی
الف( سود )رانت( اقتصادی بهره  برداری از 

گیاهان دارویی

سود اقتصادی ساالنه به دست آمده از فروش 
اقتصادی  رانت  سطح،  واحد  در  محصول  یک 
هزینه  و  هزینه  های آشکار  از کسر  دارد که  نام 
کل از درآمد ناخالص و تقسیم جواب حاصله بر 

.)Kopaei, 2008( سطح، به  دست می  آید
چگونگی محاسبه رانت اقتصادی در روابط 

۱ الی ۳ ارائه شده است:

محدوده  مساحت   S اقتصادی،  رانت   ER  
)کل  ناخالص  درآمد   TR )هکتار(،  پراکنش 
دریافتی( و TC هزینه  های آشکار و پنهان است.

 Y کل تولید محصول گونه مولد و PY قیمت 
دریافتی(  )کل  ناخالص  درآمد   TR و  محصول 

می  باشد.

هزینه های   TFC و  متغیر  هزینه های   TVC  

 

 1 

 
موقعيت جغرافيايي مراتع مورد پژوهش بر روی تصاوير گوگل ارث - 1شکل

     geland value, Net income, Economic profit, Medicinal plants. 
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ثابت است.
مراتع  از  هکتار  هر  انتظار  مورد  ارزش  ب( 

منطقه از محل بهره  برداری از گیاهان دارویی

در  ساالنه  خالص  سودهای  کنونی  مجموع 
اقتصادی( یک هکتار زمین  واحد سطح )رانت 
تا بی  نهایت حاصل از تولید یک محصول معین، 
می  دهد  نشان  را  زمین  آن  انتظار  مورد  ارزش 
)Faustmann, 1995(. محاسبه ارزش تا بی  نهایت، 
و  درآمدها  که  می  گیرد  صورت  فرض  این  با 
هزینه  ها، به طور پیوسته و با نرخ تورم ثابت ساالنه 
هر  ارزش  بنابر این،  می  یابند.  ادامه  بی  نهایت  تا 
هکتار از مراتع مورد بررسی از نظر بهره  برداری از 
گیاهان دارویی، با تقسیم رانت اقتصادی بر نرخ 
 تنزیل واقعی، از طریق رابطه ۴ محاسبه گردید.

.)heshmatol Vaezin et al. ,2010( 

از یک  ناشی  مرتع  هکتار  هر  ارزش   REV  
محصول معین، ER رانت اقتصادی و r نرخ تنزیل 
واقعی با کسر نرخ تورم و ریسک از نرخ سود 
می  باشد.  اقتصادی  بخش  یک  در  رایج  بانکی 
نرخ تنزیل با توجه به اطالعات مرکز آمار ایران 
و در نظر گرفتن نرخ تورم و سود بانکی، در نظر 
با  تنزیل  نرخ  پژوهش،  این  در  می  شود.  گرفته 

ایران در شهریور  به اطالعات مرکز آمار  توجه 
ماه ۱۳۹۹، محاسبه شد. در این مقطع زمانی، نرخ 
ساالنه سود بانکی، 2۰ درصد و نرخ تورم ساالنه 
برای خانوارهای روستایی، 2۵/۴ درصد بود که 
درصد   ۵/۴ واقعی،  تنزیل  نرخ  آنها،  تفاوت  از 

محاسبه شد.
نتایج و بحث

اطالعات مرتبط با شاخصه  های پوشش 

گیاهی و مقدار تولید گیاهان دارویی

در  موجود  دارویي  گونه های  تمامي 
عرفي،  به صورت  پژوهش،  مورد  مراتع  ترکیب 
از  بهره  برداری  تنها  و  نمی شود  بهره برداری 
 Achillea millefolium ,Allium گونه  های 
 ascolanicum, Alyssum homolocarpum,

 Astragalus heratensis Bonium persicum,

 Colchicum autumnale, Echinops robustus,

 Ferula ovina,  ،Eryngium bungei,

 Gundelia tornifortii, Hymenocrater

 elegans, Hypericum scabrum, Perovskia

abrotanoides, و Salvia sclarea معمول هست. 

در  موجود  دارویی  تاجی  گونه  های  پوشش 
ترکیب گیاهی مراتع مورد پژوهش، ۹ درصد از 
کل پوشش تاجی مراتع منطقه را در بر می گیرد. 
ترکیب  در  دارویی  گونه های  سهم  به   عبارتی، 
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  مراتع فریسی  های پوشش گیاهی و مقدار تولید گیاهان دارویی  اطالعات مرتبط با شاخصه-۱جدول

ضایستگی 
تولید 
گیاهاى 
دارویی 

 (درصد)

ترکیب 
هطترک 
گیاهاى 

دارویی و 
های  گونه  

هورد چرا 
 (درصد)

سهن 
گیاهاى 

دارویی در 
ترکیب 
گیاهی 
 رویطگاه

 (درصد)

درصد 
پوضص 
تاجی 
گیاهاى 
دارویی 

تولید قابل 
برداضت 
گیاهاى 
دارویی 

کیلوگرم )
 (در هکتار

تولید کل 
گیاهاى 
دارویی 

کیلوگرم )
 (در هکتار

تولید 
علوفه 
قابل 

برداضت 
کیلوگرم )

 (در هکتار

تولید کل 
علوفه 
هورد 

چرای دام 
کیلوگرم )

 (در هکتار

درصد 
پوضص 
تاجی 

رویطگاه 

/ سایت
هکاى 

S2 78 19 9 19 47 90 225 48 
ارتفاعات 
فریسی 

 

 

 4 

   (4)رابطه 
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است.  درصد   ۱۹ حدود  منطقه،  مراتع  گیاهی 
در این ارتباط، ترکیب مشترک گیاهان دارویی 
است  درصد   ۷۸ دام،  چرای  مورد  گونه  های  و 

)جدول۱(.
شده،  ذکر  دارویی  گونه  های  تولید  مقدار 
۴۷ کیلوگرم در هکتار، طی یک فصل رویش، 
برآورد شد که با لحاظ نمودن حد بهره  برداری 
مورد  رویشگاه  های  برای  درصد   ۴۰ مجاز 
گیاهان  برداشت  قابل  تولید  مقدار  بررسی، 
دارویی، ۱۹ کیلوگرم در هکتار در سال محاسبه 
شد. به  عبارتی، سهم گونه های دارویی از مقدار 
با  چنانچه  است.  درصد   2۱ حدود  مرتع،  تولید 
 Arzani and Abedi,( منابع  بررسی  به  استناد 
2015( حداقل تولید گیاهان دارویی مراتع مورد 

می   باشند،  نیمه    خشک  مناطق  پژوهش که جزو 
نتیجه،  در  شود؛  گرفته  نظر  در  کیلوگرم   ۱۰۰
در هکتار  با ۴۷ کیلوگرم  پژوهش،  مورد  مراتع 
گیاهان دارویی، شایستگی نسبتا مطلوبی از نظر 
تولید گیاهان دارویی دارد. در این ارتباط، تولید 
برداشت گیاهان دارویی )۱۹ کیلوگرم در  قابل 
علوفه  کل  تولید  درصد   ۳۰ از  کمتر  هکتار(، 
می  هکتار(  در  کیلوگرم   ۹۰( دام  چرای  قابل 
تولید گیاهان دارویی  اینرو، شایستگی  از  باشد. 
 در این رویشگاه با استناد به طبقه  بندی ارائه شده 
)Motamedi et al ., 2022 (، در وضعیت تقریبا 

مطلوب )کالس شایستگی S2( قرار دارد )جدول 
تاجی  پوشش  میانگین  مشابه،  تحقیقی  در   .)۱
 ۱۴ کالت،  خور  مراتع  در  دارویی   گونه  های 
درصد از کل پوشش تاجی مراتع منطقه برآورد 
تولید  درصدی   ۳۶ سهم  به  توجه  با  که  گردید 
گیاهان دارویی از تولید کل علوفه، در وضعیت 

.)Dashti et al., 2022( مطلوبی، گزارش گردید
چرا،  مورد  علوفه  کل  تولید  اینکه  به  نظر 
و  کیلوگرم   22۵ بررسی،  مورد  رویشگاه  در 
با  می  باشد؛  هکتار  در  کیلوگرم   ۱۰۰ از  بیشتر 
 et  al ارائه شده)2008,.  طبقه  بندی  به  استناد 
Arzani(، از نظر اکولوژیکی و از جنبه تولید 
علوفه، برای چرای دام، شایستگی دارد. در این 
اعمال  با  برداشت،  قابل  علوفه  مقدار  ارتباط، 
ضریب حد بهره  برداری مجاز رویشگاه و درصد 
خوشخوراکی هر یک از کالس  های گیاهی، ۹۰ 

کیلوگرم در هکتار، برآورد خواهد شد.
ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع مورد 

بررسی از محل بهره برداری از گیاهان دارویی

از مراتع مورد  انتظار هر هکتار  ارزش مورد 
بررسی، از محل بهره  برداری از گیاهان دارویی، 
در جدول 2، ارائه  شده است. با توجه به نتایج، 
گیاهان  از  بهره برداری  اقتصادی  )رانت(  سود 
 ۷2۱2۵۰۰ برداشت،  دوره  یک  در  دارویی 
این  در  آمد.  به دست  سال  در  هکتار  در  ریال 
بهره برداری  از  حاصل  اقتصادی  رانت  رابطه، 
قلعه  تازه  میان بند  مراتع  در  شیرین بیان  گونه  از 
سال  در  ریال  میلیون  هشت  شمالی،  خراسان 
 Zakeri et al.,( است  گزارش  شده  هکتار  در 
بهره برداری  از  حاصل  اقتصادی  سود   .)2014

گونه سریش نیز در مراتع ییالقي منطقه خزنگاه 
ماکو، برای هر خانوار بهره  بردار، ۳۴۸۰۰۰ ریال 
و رانت اقتصادی حاصل از بهره برداری سریش، 
۱۶۷۴۸ ریال در هر هکتار در سال محاسبه شد 

.)Heshmatol Vaezin et al., 2010(
ارزش مورد انتظار هر هکتار از مراتع منطقه 
از محل بهره  برداری از گیاهان دارویی نیز با در 



77

نظر گرفتن نرخ تنزیل ۵/۴ درصد در شهریور ماه 
برآورد  هکتار  در  ریال   ۱۳۳۵۶۵۰ ۱۳۹۹؛  سال 
شد. نرخ تنزیل با توجه به اطالعات مرکز آمار 
ایران و در نظر گرفتن نرخ تورم و سود بانکی، 
در نظر گرفته می  شود. در این مقطع زمانی، نرخ 
ساالنه سود بانکی، 2۰ درصد و نرخ تورم ساالنه 
برای خانوارهای روستایی، 2۵/۴ درصد بود که 
درصد   ۵/۴ واقعی،  تنزیل  نرخ  آنها،  تفاوت  از 
محاسبه شد. در تحقیقی دیگر، نتایج حاصل از 
سود اقتصادی بهره برداری از گیاهان دارویی در 
ارتفاعات خور کالت، طی یک دوره برداشت، 
۱۹/۱ میلیون ریال در هکتار و ارزش مورد انتظار 
بهره  برداری  محل  از  منطقه  مراتع  از  هکتار  هر 
هکتار  در  ریال  میلیون   ۳/۵ دارویی  گیاهان  از 
در   .)Dashti et al., 2022( است  شده  محاسبه 
انتظار حاصل  مورد  ارزش  میانگین  ارتباط،  این 
استپي  نیمه  مراتع  در  موسیر  بهره  برداری  از 
 2۳۶۳۹۰۰ غربي(،  )آذربایجان  نقده  وارناسای 
که  گردید  بیان  و  شد  برآورد  هکتار  در  تومان 
بهره  برداری از محصوالت فرعی، می  تواند نقش 
از  ایفا کند و  اشتغال محلی  اقتصاد و  مهمی در 
بکاهد  مرتعی  اراضی  در  چرا  شدت  افزایش 
)Motamedi et al., 2018(. همچنین ارزش مورد 

انتظار حاصل از بهره برداری بادام  کوهی در مراتع 
ییالقي چنارناز خاتم، 2۴ میلیون ریال در هکتار 
 .)Zare et al., 2013( در سال ۱۳۸۸، گزارش شد
در این راستا، ارزش مورد انتظار علوفه تولیدي 
مراتع ییالقي خزنگاه ماکو در سال ۱۳۸۷، ۱۰/۵ 
از  منطقه  مراتع  ارزش  و  در هکتار  ریال  میلیون 
محل بهره  برداری از برگ  های گیاه سریش، ۶۷۰ 
هزار ریال در هکتار و درنهایت، ارزش کل مورد 
میلیون   ۱۱/۷ منطقه،  مراتع  از  هکتار  هر  انتظار 
 Heshmatol( گردید  برآورد  هکتار  در  ریال 
مورد  ارزش  همچنین   .)Vaezin et al., 2010

و  متراکم  مراتع  علوفه  تولید  از  حاصل  انتظار 
 ۱۳۵۴ به  ترتیب  کرمانشاه،  زمکان  متراکم  نیمه 
گردید  برآورد  هکتار،  در  ریال  هزار   ۹۰۳۶ و 
انتظار هر هکتار  )Moradi, 2017(. ارزش مورد 
برداشت  از محل  سارال،  ییالقي  مراتع  مراتع  از 
میلیون  به  ترتیب ، ۱۱2/2  موسیر و تولید علوفه، 
ریال ۳2 میلیون ریال در هکتار، برآورد گردید 
داد  نشان  نتایج  به طور کلی،   .)Dastgiri, 2015(
در  دارویي  گیاهان  از  اصولي  بهره  برداری  که 
در  مهمی  نقش  می  تواند  پژوهش،  مورد  منطقه 

تکمیل معیشت بهره  برداران عرفی، ایفا کند.
از  هکتار  هر  اقتصادی  )سود(  رانت 
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 فریسی  برداری گیاهان دارویی در مراتع  ارزش مورد انتظار حاصل از بهره- ۲جدول
ارزش هورد انتظار 

 ( در هکتارریال)
رانت اقتصادی 

 ( در هکتار درسالریال)
هقدار تولید 

 (کیلوگرم در هکتار)
پوضص تاجی 

 (درصد)
 گیاه دارویی

24109۰ 130186۰ 15 7/1 Achillea millefolium 
9946۰ 53710۰ 5/3 1/1 Alyssum composter 
24771۰ 133761۰ 2/2 9/0 Bunium persicum 
20461۰ 110489۰ 2/7 3/1 Hypericum scabrum 
15914۰ 85936۰ 6/5 8/0 Perovskia abrotanoides 
18188۰ 98213۰ 4/6 1/1 Salvia sclarea 
14209۰ 76729۰ 5 6/1 Verbascum sinuathum 
5968۰ 32226۰ 1/2 5/0 Ziziphora clinopodioides 

133565۰ 721250۰ 47 0/9  جوع 
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مورد  علوفه  بهره  برداری  محل  از  رویشگاه  ها، 
در  هکتار  در  ریال   2۴۷۶۸۰۰ دام،  چرای 
از  هکتار  هر  انتظار  مورد  ارزش  می  باشد.  سال، 
رویشگاه  ها نیز از محل تولید علوفه، با احتساب 
ماه ۱۳۹۹  برای شهریور  ۵/۴ درصد  تنزیل  نرخ 
و در نظر گرفتن قیمت هر کیلوگرم جو معادل 
2۷۵2۰ ریال به  عنوان میانگین قیمت جو در سال 

جاری، ۴۵۸۶۷۰ ریال در هکتار است.
که  صورتی   در  حاصل،  نتایج  به  توجه  با 
وسعت منطقه زیاد باشد، بهره برداری از گیاهان 
مرتعداری،  از  حاصل  اشتغال  کنار  در  دارویي 
در خصوص پرورش و نگهداری دام و پرورش 
تکمیل  در  عمده  ای  نقش  می  تواند  زنبورعسل، 
اما  باشد؛  داشته  منطقه  در  بهره  برداران  معیشت 
این نکته الزم است که درآمدزا بودن  به  توجه 
سبب  مراتع،  دارویي  گیاهان  از  بهره  برداری 
و  نگردد  مراتع  تخریب  و  غیراصولی  برداشت 
برداشت  مجاز  حد  به  توجه  آنها،  برداشت  در 
در  است  بنابراین، الزم  است.  الزامی  رویشگاه، 
بهره برداری  منطقه،  مرتعداری  تدوین طرح های 
و  گیرد  قرار  مدنظر  دارویي،  گیاهان  از  اصولی 
بهره برداران  براي  جانبي  درآمدهاي  به عنوان 
اثرگذاري  هاي  از  مي تواند  امر  این  شود.  لحاظ 
و  بهره  برداري  از  حاصل  احتمالي  تخریبي 
مراتع  در  دارویی  گیاهان  بی رویه  برداشت 

.)Motamedi et al., 2018( جلوگیري کند
ارزش مورد انتظار محاسبه  شده در پژوهش 
حاضر، بر پایه بهره  برداری از گونه های دارویي 
است ولی ارزش واقعي مرتع با لحاظ کردن همه 
خدمات و تولیدات غیر بازاري و زیست محیطی 
آن نظیر کنترل فرسایش خاک، حفاظت آب و 

تغذیه آب  هاي زیرزمینی، حفاظت حیات وحش 
بررسي  هاي  شد.  خواهد  بیشتر  قطعاً  غیره،  و 
اقتصادي به ویژه ارزیابي و ارزشیابي کارکردهاي 
بازاري و غیر بازاري مراتع مي  تواند به شناساندن 
و  منبع  این  کارکردهاي  و  واقعي  ارزش  بهتر 
به حفاظت و  نیز طراحي ساز وکارهای مناسب 
بهره  برداري بهینه از آنها در کلیه سطوح مدیریتي 

.)Yeganeh et al., 2015( کمک نماید
می تواند  مرتع  از  استفاده  تنوع  کلی،  به طور 
به کاهش هزینه عملیات مرتعدار کمک کند و 
درنتیجه میزان سودآوري بهره برداران را افزایش 
دهد )Arzani & Motamedi, 2019(. تنوع استفاده 
بهره برداران، سبب  نیاز  تأمین  بر  مراتع عالوه  از 
حفظ اکوسیستم و ارتقاي خدمات اکوسیستمي 
توجه  با   .)Mousavi, 2011( بود  خواهد  مرتبط 
به اینکه مالک صدور پروانه های چراي دام در 
تمام طرح های مرتعداری واگذارشده در کشور، 
دستورالعمل ممیزي مراتع است و تنها بر مسائل 
فني متکي بوده و نقش و جایگاه مسائل اقتصادي 
است،  کم رنگ  زیستي  محیط  و  اجتماعي  و 
واگذاري  جهت  این  پس،  از  می شود  پیشنهاد 
به  اقتصادي  بهینه  شرایط  بهره برداران،  به  مراتع 
 منظور بهره وری بیشتر از این منابع، مد نظر قرار 
و  خدمات  دیگر  بر  باید  راستا،  این  در  گیرد. 
جنبه های استفاده از مرتع و توسعه مشاغل مرتبط 
با مرتع توجه کرد )Arzani et al., 2016(. ارائه 
به  توجه  قابلیت  با  تلفیقي  مرتعداری  طرح های 
اجتماعي، اصول  اقتصادي-  هر سه جنبه مسائل 
چند  استفاده  بر  تأکید  و  قوانین  سیاست  و  فني 
منظوره از مراتع و استفاده از فن آوری های نوین 
جذابیت،  برافزایش  عالوه  مرتع،  مدیریت  در 
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رفاه  افزایش  و  مرتعداری  شدن  اقتصادي  سبب 
و توانمندسازی جوامع بهره بردار عرفي می شود 

.)Arzani & Motamedi, 2019(
بر  مبتني  پژوهش،  این  انجام  که  آنجایی   از 
سه سال آماربرداری از پوشش گیاهان علوفه ای 
طبیعي  است؛  بررسی  مورد  منطقه  دارویي  و 
اندام  تولید  همچنین  و  علوفه  مقدار  که  است 
مقدار  به  توجه  با  دارویي  گیاهان  استفاده  مورد 
از  متأثر  و  متفاوت  ساالنه،  دمایي  و  بارندگي 
اینرو،  از  می باشد.  ترسالی  و  شرایط خشکسالی 
پیشنهاد می شود جهت دستیابي به نتایج کاربردي 
وقایع  نظر  از  متفاوت  سال های  در  مطمئن تر،  و 
آن،  هم  در  که  دوره ای  یعني  هوایي،  و  آب 
در  ترسالی  و  خشکسالی  هم  نرمال،   سال های 
منطقه اتفاق افتاده است و معموالً طول این دوره 
براي شرایط اقلیمي کشور، ۱۰ سال توصیه  شده 
اندازه گیری   ،)Motamedi et al., 2018( است 
تولید و بررسي ارزش اقتصادي، ادامه یابد. مشابه 
این تحقیق، در تیپ های مختلف گیاهي و مراتع 
متفاوت  اقلیمي  و  رویشگاهي  شرایط  با  متعدد 
تدوین  در  آن  نتایج  از  بتوان  تا  گیرد  انجام 
طرح  های مرتعداری چند منظوره، استفاده نمود.

کاربرد  قابل  پژوهش،  این  از  حاصل  نتایج 
برای  مرتعی  رویشگاه  های  شایستگی  تعیین  در 
اینرو،  از  است.  دارویی  گیاهان  از  بهره برداری 
توصیه می  شود، بر مبنای معیارها و شاخص  های 
بررسی،  مورد  رویشگاه  های  شایستگی  موثر؛ 
مشخص  دارویی،  گیاهان  از  بهره برداری  برای 
از  استفاده  نوع  به  نسبت  آن،  مبنای  بر  و  شود 

مراتع، تصمیم گرفته شود.

یافته های ترویجی
دارای  مراتع  وضعیت  که  کنونی  شرایط  در 
مختلف  شاخصه  های  نظر  از  مرتعداری  طرح 
اکولوژیک، بهتر از مراتع فاقد طرح مرتعداری 
بیان می  شود، الزم است تهیه طرح  های مرتعداری 
و به ویژه طرح  های مرتعداری الگویی و تلفیقی، 
گیرد.  قرار  اولویت  در  طرح،  فاقد  مراتع  برای 
این مسئله، به  ویژه با توجه به بی  نظمی و آشفتگی 
و  مراتع  از  بهره  برداری  نحوه  در  مشاهده  قابل 
مرتعدران  معیشتی  زندگی  وابستگی  همچنین 
در  می  باشد.  زیادی  اهمیت  دارای  مراتع،  به 
برای  تشویقی  سیاست  های  ایجاد  ارتباط،  این 
منظوره  چند  استفاده  های  به   منظور  بهره  برداران 
پایدار،  افزایش درآمد و معیشت  برای  از مراتع 
از جمله راهکارهای بهر ه  برداری پایدار از مراتع 
باید  طبیعی،  منابع  ادارات  که  می  شود  برشمرده 
اکوسیستم  خدمات  دیگر  از  استفاده  پروانه 
را  دارویی  گیاهان  از  بهره  برداری  نظیر؛  مرتع 
کنند  صادر  چرا  پروانه  صاحب  مرتعدار  نام  به 
حرفه  های  دیگر  به  بهر  ه  بردار  عالقه  و  رغبت  تا 
همکاری  بتوانند  و  یابد  افزایش  مرتع،  با  مرتبط 
الزم را با جوامع شهری و روستایی برای حفظ 
برای  اینرو،  از  گیرند.  بکار  طبیعی،  منابع  بهتر 
ضرورت  مرتعداری،  واحدهای  شدن  اقتصادی 
چند  استفاده  از  ناشی  درآمدهای  همه  که  دارد 
طرح  های  تهیه  از  و  برسد  مرتعدار  به  منظوره، 
اقتصادی  هدف  به  تا  شود  خودداری  مجزا، 
و حفظ  مراتع  در  بهره  برداری  واحدهای  کردن 
در  مرتعدار  مشارکت  افزایش  و  آنها  احیای  و 
نائل شد )معتمدی  اجرای طرح های مرتعداری، 

و ارزانی، 2021(.

تعیین ارزش اقتصادی و ....
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Abstract

Economic evaluation of medicinal herbs and their exploitation is one of the basic 

requirements to prepare a vision document for the exploitation of rangeland by-

products. In this regard, the present study was conducted with the aim of ecological 

assessment and estimating the economic indicators of the use of medicinal plants 

in the summer rangeland of Frizi higthland Rangeland located in Khorasan Razavi 

province. For this purpose, after measuring the coverage percentage and the amount 

of production of medicinal plants, economic indicators including economic rent 

and expected value were calculated during 2018 to 2020.  According to the results, 

the economic rent obtained from the use of medicinal plants includes Achillea 

millefolium, Alyssum compester, Bunium persicum, Hypericum scabrum, Perovskia 

abortanoides, Salvia sclarea, Verbascum sinuatum  and Ziziphora clinopodioides 

in one harvest period, 7,212,500 Rials per hectares per year. The expected value 

of each hectare of rangelands in the region in terms of production and exploitation 

of medicinal plants, considering the discount rate of 5.4% in 2020, was estimated 
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at 1,335,650 Rials per hectare. In general, the results indicate that the use of 

medicinal plants in the study area can not play an important role in improving the 

livelihood of conventional farmers, and when preparing multi-purpose rangeland 

management plans, other aspects of rangeland use should be emphasized.

Keywords: Expected rangeland value, Net income, Economic profit, Medicinal 

plants.


