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 چكيده

برداری از گياهان دارویی آن مراتع است. بر همين اساس، این پژوهش با هدف  نياز بهره اطالع از شایستگی مراتع پيش     

رویشگاه معرف مناطق نيمه  12های اکولوژیکی و اقتصادی، در   برداری از گياهان دارویی بر مبنای شاخص  ارزیابی قابليت بهره

های اکولوژیکی و  گيری پوشش گياهی و برآورد توليد گياهان دارویی، شاخص پس از اندازهاستپی انجام شد. برای این منظور،    

های   برداری از گياهان دارویی در هر رویشگاه محاسبه شد. در پایان، بر مبنای معيارها و شاخص  اقتصادی مرتبط با بهره

روش عامل محدودکننده مشخص گردید. نتایج و به  FAOها طبق دستورالعمل   مذکور، طبقه شایستگی هر یک از رویشگاه

کيلوگرم در هکتار متغير است. سهم توليد گياهان  531تا  34ها از   نشان داد که مقدار توليد علوفه قابل برداشت رویشگاه

 838ر از تا بيشت 27ها از   عبارتی، مقدار توليد گياهان دارویی رویشگاه  بدست آمد. به %53تا  %5ها نيز   دارویی رویشگاه

برداری از گياهان دارویی،   ها از محل بهره  کيلوگرم در هکتار متغير بود. بر این اساس، ارزش مورد انتظار هر هکتار از رویشگاه

ها  از رویشگاه %25. در مجموع، متغير استدالر در هکتار  01تا  8، 1833در شهریورماه  %0/5با در نظر گرفتن نرخ تنزیل 

برداری   غير شایسته از نظر توليد و بهره %88دارای شایستگی کم و  %25دارای شایستگی متوسط،  %17ب، دارای شایستگی خو

از نظر توليد علوفه برای چرای دام خوب بود. بنابراین،    ها  از گياهان دارویی بودند، در صورتی که شایستگی تمامی رویشگاه

ا رویکرد حفظ ذخایر داران داشته باشد و ب تواند نقش مهم و یکسانی در بهبود معيشت مرتع  ها نمی  برداری از همه رویشگاه  بهره

برداری   بر این، حد بهره شود. عالوه  های مرتعی توصيه نمی  برداری از گياهان دارویی در تمامی رویشگاه  ، بهره ژنتيکی گياهان

 مجاز در هر رویشگاه، متناسب با وضعيت و گرایش مرتع و حساسيت خاک به فرسایش، متفاوت است. 
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 .... برداری از  ارزیابی قابلیت بهره   870

 

 مقدمه
زیاد بر استتفاده چرایتی از مراتتع و    تأکيد با توجه به 

ایتن  داران به نگهداری و پرورش دام، معمتوال    عالقه مرتع
تتوان فشتار چترا در      شود که چگونه می  سئوال مطرح می

افتزایش رفتاه و   بترای  مهمتی     مراتع را کاهش داد و گام
 ,.Motamedi et alداران برداشتت  )  سازی مرتع  توانمند

(. در این ارتبتا،، نظترات مختلفتی مطترح استت.      2017
های قبل به آن اشتاره شتده و حتتی      راهکاری که از دهه

آخرین بتار نيتز در ششتمين کنگتره گراستلند تانستویل       
 & Griceزیادی شد )تأکيد ، بر آن 1333استراليا در سال 

Hodgkinson, 2002 استتفاده چنتد منظتوره از مراتتع     (؛
عنتوان یکتی از     باشد کته در تمتامی متتون، از آن بته      می

بترداران مرتتع نتامبرده      روی بهتره    نوین پيش   های  چالش
نتایج  (.Arzani et al., 2016؛ Glawson, 1950شود )  می

دارد کته  تأکيتد  بر این موضوع نيز  انجام شدههای   بررسی
بترداران،    مين نيتاز بهتره  أبر ت ع، عالوهتنوع استفاده از مرات

تقاء خدمات اکوسيستمی مرتبط سبب حفظ اکوسيستم و ار
 (.Arzani & Motamedi, 2019ها خواهد شد )با آن

دارویی، یکی از انواع استتفاده    برداری از گياهان   بهره
زیادی تأکيد از مراتع است که در چند سال گذشته بر آن 

،، همتتواره بيتتان شتتده کتته  شتتده استتت. در ایتتن ارتبتتا 
دارویی در مراتع، جنبه اقتصادی و   برداری از گياهان   بهره

 مانندهای اجرایی   صادراتی دارد. در حال حاضر نيز بخش
دارویی وزارت جهاد کشاورزی، اداره امتور    دفتر گياهان 

های خارج از   ها و مراتع، دفتر جنگل مراتع سازمان جنگل
تأکيتد  بترداری از مراتتع     نبه از بهرهشمال و ...، بر این ج

دليل سياست بخش اجرایی کشور،   زیادی دارند. اگرچه، به
بترداری از گياهتان     بهتره متورد  های متفتاوتی در    دیدگاه

های مرتعتی وجتود دارد ولتی      دارویی از سطح اکوسيستم
سئوال مطرح در این زمينه، ایتن استت کته آیتا بایتد بته       

عنوان یک معيشت   دارویی مراتع، به برداری از گياهان  بهره
یا به منزله یتک حرفته    داران نگاه کرد تکميلی برای مرتع

 آور و اقتصادی برای سایر افراد جامعه .   سود
تحقيقاتی  های اجرایی،   فراوان بخشبا وجود تأکيدات 

ارزیتابی اقتصتادی   مورد مطالعات کمتری در ، و آموزشی
ی در طبيعت و تلفيتق آن بتا   برداری از گياهان داروی  بهره

ها   تعيين شایستگی رویشگاهبرای های اکولوژیکی   شاخص
در این راستا، گزارش شده کته گياهتان    انجام شده است.

دارویی، نقش مهمی در اقتصاد مردم محلتی و حفاتتت و   
نقش دليل   بههای طبيعی دارند و   توسعه مدیریت اکوسيستم

عنوان یکتی    سبب شده بهآنها در حمایت معيشت خانوار، 
هتای طبيعتی    ای در مدیریت پایدار عرصته   از مسائل پایه
، ذکرشتده يد متوارد  (. در تأیFreed, 2003مطرح باشند )
کتردن  شود که شناخت ناکافی و کتم بترآورد     گزارش می

های مرتعتی در ستطح     ارزش کاالها و خدمات اکوسيستم
اصتلی   ای، ملتی و جهتانی یکتی از عوامتل      محلی، منطقه

شکست مدیریت پایدار مراتتع استت. ایتن مستئله حتتی      
به تخریب مراتتع و تبتدیل آنهتا بته ستایر      منجر تواند   می

در این راستا،  (.Yahdjian et al., 2015ها شود )  کاربری
کننتد کته عامتل اصتلی       نظران، استدالل می  برخی صاحب

تخریب اراضی آن است که قيمت منابع کم بترآورد شتده   
هتا، بته انتدازه کتافی       از خدمات ایتن اکوسيستتم  است و 

قدردانی نشده است؛ بنابراین جامعته بته آن بهتای کمتی     
گتذاری   دهد که ارزش  حال، شواهد نشان می دهد. بااین  می

توانتد تبتدیل اراضتی طبيعتی بته ستایر         به تنهتایی نمتی  
بلکه باید  (،Richardson, 2010ها را متوقف کند )  کاربری

های ملی مشخص و   در حساب وسيستمی،سهم خدمات اک
هتای متدیریتی     گذاری آنها در طرح نتایج مرتبط با ارزش

 شود. استفاده
متورد  در  انجتام شتده  های   کلی، نتایج بررسی طور  به

برداری از گياهان دارویی مراتع، بر   ارزیابی اقتصادی بهره
 ضمن ایجاد برداری از آنها،  دارد که بهرهتأکيد این موضوع 

از ارزش  ،بترداران   درآمد و بهبود شرایط اقتصتادی بهتره  
 Heshmatolصادراتی قابل توجهی نيز برخوردار استت ) 

Vaezin et al., 2010 ؛Zare et al., 2013 ؛Zare et al., 

بنتتابراین ضتترورت دارد کتته بتتا ستتاماندهی      (.2014
برداری از گياهان دارویی مراتع و ارزیابی اکولوژیکی  بهره

هتای مختلتف و     بترداری آنهتا در مکتان     دی بهرهو اقتصا
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همچنين تعيين مناطق مستعد و شایستته و دارای اولویتت   
حفظ و توسعه پایدار مراتع،  برایثری ؤبرداری، گام م بهره

کاهش فشار چرا در آنها و افزایش رفاه و توانمندستازی  
 & Janse؛ Zahra et al., 2020داران برداشتت )  مرتتع 

Ottitsch, 2005 ؛Motamedi et al., 2018.) 
پژوهش با هدف ارزیابی قابليتت  این  بر همين اساس،

هتای    برداری از گياهان دارویتی بتر مبنتای شتاخص      بهره
اکولوژیکی و اقتصتادی در مراتتع یيالقتی معترف منطقته      

پژوهش، ایتن  این استپی انجام شد. همچنين    رویشی نيمه 
استتفاده چنتد   کنتد کته در چتارچوب      مسئله را دنبال می

توان هم از علوفه مرتع بترای    منظوره از مرتع، چگونه می
افتزایش رفتاه و   برای چرای دام و هم از گياهان دارویی 

و ضمن کاهش کرد داران استفاده بهينه  سازی مرتع  توانمند
شدت چرا و بهبود وضعيت مرتع، تنوع گياهان دارویی را 

 نيز ارتقاء داد.
 

 ها مواد و روش

 مناطق مورد مطالعهمعرفی 

مرتع یيالقی معرف منطقه رویشی  12پژوهش، در این 
ستور منطقته     استپی شامل ارشتدچمن ستهند، شتيوه     نيمه 

کوه، درختتک فریتدن،    خرا، گلستان  مرگور اروميه، دوش
آباد موسيری کوهرنت،، ارتفاعتات فریتزی بينتالود،       علی

آبتاد   خورکالت خراسان رضوی، جوالدک الموت، سرعلی
سرای الریجان و کبودچشتمه    گرگان، رینه الریجان، اطاق

هتای عمتده     کوه انجام شد که بتا استتناد بته گتروه       سواد
های گيتاهی در طترح شتناخت منتاطق اکولوژیتک        تيپ

واحتد اراضتی و    از نظر اقليم، خاک، توپتوگرافی،  ،کشور
در هتر   ها  پوشش گياهی معرف سطح وسيعی از رویشگاه

تعمتيم بته منتاطق      و نتایج قابتل هستند منطقه اکولوژیک 
نحوی در نظر گرفتته   مشابه است. مراتع مورد پژوهش، به

عنوان مکان معترف   شد که در نگاه اول و از نظر عرف، به
پراکنش گياهان دارویی شناخته شوند و در ترکيب گياهی 

توجهی داشته باشند. در این   آن، گياهان دارویی سهم قابل
ها نيز در   فيزیکی هر یک از رویشگاه ارتبا،، خصوصيات

 ارائه شده است. 1جدول 
 

 روش پژوهش

گیری میدانی پوشش گیاهی و برآورد تولید گیاهان  اندازه

 دارویی

های گياهی واقع   برای این منظور، در هر یک از تيپ
در مراتع مورد پژوهش، با توجه به وسعت آن و شتدت  

نظر گرفتته شتد.   توپوگرافی، یک یا چند توده معرف در 
برداری در هتر یتک از     سپس با پياده کردن شبکه نمونه

آنها، از پوشش گياهی آماربرداری شد. در این ارتبتا،،  
هتای    با توجه به پراکنش پوشتش گيتاهی، تتراکم گونته    

های گياهی   گياهی و درصد پوشش تاجی هر یک از تيپ
پالت نيم تا دو متتر مربعتی، بتا     04در هر توده معرف، 

متر از همتدیگر، در امتتداد شتش ترانستکت      14اصله ف
ها نيتز بتا     متری استفاده شد. فواصل بين ترانسکت 144

متر متغيتر   144تا  54توجه به مساحت توده معرف، از 
ها،   (. در هر یک از پالتArzani & Abedi, 2015بود )

هتای ستاختاری پوشتش      گيتری شتاخص    پس از اندازه
تتاجی، تتراکم و فراوانتی    گياهی مانند درصتد پوشتش   

هتای متورد     های گياهی، مقدار توليد علوفته گونته    گونه
چتترای دام و توليتتد انتتدام متتورد استتتفاده هتتر یتتک از 

عنتوان    ها نيتز بته    های دارویی واقع در داخل پالت  گونه
های عملکردی به روش قطع و توزین یا برداشت   شاخص

پتتژوهش، گيتتری شتتد. در ایتتن   انتتدام زیرزمينتتی انتتدازه
های مولد صمغ/ شيرابه و متان کته     برداری از گونه  بهره

های مستاعد آب و    دارای سابقه طوالنی است و در سال
بترداری    هوایی و با رعایت اصول اکولوژیکی مورد بهتره 

بترداری از    گيرند مورد توجه نبود و تنها بر بهره  قرار می
 دارویی و خوراکی تأکيد شد.   گياهان



 

 

 (Motamedi et al., 2021خصوصیات فیزیکی مراتع مورد پژوهش ) -1جدول 
Table 1. Physical characteristics of the studied rangelands (Motamedi et al., 2021) 

Climate (Domarten 

Climate Classification) 
Average annual 

temperature (ºC) 

Average 

annual 

rainfall (mm) 

Dominant 

direction 
Dominant slope 

(%) 
Altitude 

range (m) 
Geographical 

location Site Region 

Cold semi-dry 9.8 380 Western 30-60 2800-3200 46º 20' 2" 

37º 44' 27" 

Arshad Chaman 

of Sahand Kandovan 

Wet cold 5.6 459 Eastern 30-60 1800-3050 44º 48' 28" 

37º 17' 34" Shiveh Sour Marghavar-e-Urmia 

Very wet and cold 9.4 324 Eastern 10-30 2450-3500 50º 26' 36" 

37º 7' 54" Dosh Kharat Gholestankoh 

Cold semi-dry 9.2 410 Western 10-30 2310-2952 50º 13' 13" 

32º 56' 24" Darakhtak Feridan 

Very wet and cold 9.4 678 Northern 10-30 2340-3100 51º 21' 46" 

31º 52' 16" Ali Abad Mousiri Khohrang 

Semi-arid 11.5 350 Northern 30-60 1850-2300 58º 56' 53" 

36º 28' 14" Ertefaat-e-Frizi Binalood 

Semi-arid 16.1 296 Western 10-30 1300-1900 59º 53' 35" 

36º 36' 48" Khour Kalat Khorkalat 

Semi-arid 8.1 388 Northern > 60 1900-3300 50º 32' 18" 

36º 21' 7" Joladak Alamout 

Cold and Mediterranean 

heights 6.5 348 Western 30-60 2200-3200 54º 32' 47" 

36º 38' 20" 
Kamar Bon-e-

Gholam Hossein 
Sar Aliabad-e-

Ghorgan 

Semi-wet ultra-cold 11 540 Northern 30-60 2400-2700 52º 7' 42" 

35º 52' 41" Rineh Larijan 

Cold semi-dry 14 350 Northern 30-60 2050-2350 52º 8' 31" 

36º 6' 28" Otagh Sara Larijan 

Cold wet 7.7 391 Western 10-30 2100-2900 52º 55' 54" 

35º 49' 49" Kabood Cheshme Pole Sefid-e-Savad 

koh 
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 های اقتصادی  برآورد شاخص

 برداری از گیاهان دارویی  رانت )سود( اقتصادی بهره

آمده از فروش یک  بدست  سود اقتصادی ساالنه
محصول در واحد سطح، رانت اقتصادی نام دارد که از 

و نقل( و پنهان )کارگری( از  های آشکار )حمل   کسر هزینه
دست الص و تقسيم جواب حاصل بر سطح بدرآمد ناخ

(. Daneshvar Ameri & Yazdani, 2007آید )  می
 ارائه 8تا  1چگونگی محاسبه رانت اقتصادی در روابط 

 .شده است 

S(                1رابطه )

TCTR
ER




 

ER:  ،رانت اقتصادیS:  ،)مساحت محدوده پراکنش )هکتار

TR:  درآمد ناخالص )کل دریافتی( وTC: های آشکار   هزینه

 و پنهان )هزینه کل( است.

        (               2رابطه )

Y:  کل توليد محصول گونه دارویی وPY:  قيمت محصول

 باشد.  می

           (               8رابطه )

TVC: های متغير و  هزینهTFC: های ثابت است. هزینه 

 

ها از محل   ارزش مورد انتظار هر هکتار از رویشگاه

 برداری گیاهان دارویی  بهره

واحد سطح مجموع کنونی سودهای خالص ساالنه در 
نهایت حاصل از   )رانت اقتصادی( یک هکتار زمين تا بی

توليد یک محصول معين، ارزش مورد انتظار آن زمين را 
(. محاسبه ارزش تا Faustmann, 1995دهد )  نشان می

ها   که درآمدها و هزینه شود انجام مینهایت، با این فرض   بی
نهایت ادامه   ا بیتورم ثابت ساالنه ت ميزانطور پيوسته و با  به
یابند؛ بنابراین ارزش هر هکتار از مراتع مورد پژوهش از   می

با تقسيم رانت اقتصادی بر  ،برداری گياهان دارویی  محل بهره

 .شدمحاسبه  0تنزیل واقعی، از طریق رابطه ميزان 
 

    (                          0رابطه )
  

 
 

ارزش هر هکتار مرتع ناشی از یک  REVکه در آن، 
تنزیل واقعی ميزان  rرانت اقتصادی و  ERمحصول معين، 

سود بانکی رایج در یک  ميزانخطر تورم و ميزان با کسر 
تنزیل با توجه به اطالعات  ميزان. استبخش اقتصادی 

تورم و سود بانکی  ميزانمرکز آمار ایران و در نظر گرفتن 
تنزیل با  ميزانر این پژوهش، شود. د  در نظر گرفته می

 1833توجه به اطالعات مرکز آمار ایران در شهریورماه 
ساالنه سود بانکی  ميزانمحاسبه شد. در این مقطع زمانی، 

تورم ساالنه برای خانوارهای روستایی  ميزانو  24%
 %0/5تنزیل واقعی  ميزانبود که از تفاوت آنها،  0/25%

تورم و  ميزانتنزیل واقعی، با کسر  ميزان محاسبه شد.
سود بانکی رایج در یک بخش اقتصادی  ميزانخطر 

 (.Heshmatol Vaezin et al., 2010شود )  محاسبه می
 

 برداری از گیاهان دارویی  ها برای بهره  تعیین شایستگی رویشگاه

های   تلفيقی از معيارها و شاخص برای این منظور،
های   ای که جنبه  گونه  ظ شد. بهاکولوژیکی و اقتصادی لحا

های   پایداری برای این نوع استفاده، از لحاظ شاخص مختلف
که در   از آنجایی  مد نظر قرار گرفت. اکولوژیکی و اقتصادی

برداری از گياهان   ها برای بهره  تعيين شایستگی رویشگاه
دارویی، در درجه اول حضور گياهان دارویی و ميزان حضور 

است؛ بنابراین معيار پوشش گياهی )شامل درصد  آنها مهم
پوشش تاجی رویشگاه، سهم گياهان دارویی در ترکيب 
گياهی رویشگاه، ترکيب مشترک گياهان دارویی و مورد 

عنوان یک    چرای دام و شایستگی توليد گياهان دارویی( به
های   معيار اکولوژیکی مهم، در ارزیابی لحاظ شد. شاخص

ها از حيث   ای تعيين شایستگی رویشگاهاقتصادی نيز بر
 ,.Arzani et alدارویی لحاظ گردید )برداری از گياهان   بهره

 ,.Pezeshki et al؛ Abdollahi et al., 2021؛ 2008

ميانگين مقادیر هر یک از  با توجه به ،(. در این ارتبا،2020
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های   های اکولوژیکی و اقتصادی مرتبط با تيپ  شاخص
گياهی واقع در هر رویشگاه، شایستگی هر یک از 

برداری از گياهان دارویی، بر مبنای   ها برای بهره  رویشگاه
(، طبق 2-7های  های مطرح )جدول  معيارها و شاخص

به روش عامل محدودکننده FAO (1331 ،)دستورالعمل 
براساس درجات ایستگی مرتع( و )روش رایج تعيين ش

( و غيرشایسته S3(، کم )S2(، متوسط )S1شایستگی خوب )
(N.مشخص شد ) 

 
 

 (Motamedi et al., 2021؛ Pezeshki et al., 2020؛ Arzani et al., 2008طبقات شایستگی درصد پوشش تاجی رویشگاه ) -2جدول 

Table 2. Suitability classes of habitat canopy cover percentage (Arzani et al., 2008; Pezeshki et al., 2020; 

Motamedi et al., 2021) 

Canopy cover percentage of habitat Suitability class 
Canopy cover percentage of habitat is more than 50%. S1 

Canopy cover percentage of habitat is 25-50%. S2 

Canopy cover percentage of habitat is 10-25%. S3 

Canopy cover percentage of habitat is less than 10%. N 

 

؛ Pezeshki et al., 2020؛ Arzani et al., 2008رویشگاه )طبقات شایستگی سهم گیاهان دارویی در تركیب گیاهی  -3جدول 

Motamedi et al., 2021) 
Table 3. Suitability classes of medicinal plants share in habitat plant composition (Arzani et al., 2008; Pezeshki et 

al., 2020; Motamedi et al., 2021) 

Contribution of medicinal species in plant composition of habitat Suitability class 
More than 60% of plant composition allocates to medicinal plants. S1 

About 30-60% of plant composition allocates to medicinal plants. S2 

About 15-30% of plant composition allocates to medicinal plants. S3 

less than 15% of plant composition allocates to medicinal plants. N 

 

 Motamedi؛ Pezeshki et al., 2020؛ Arzani et al., 2008طبقات شایستگی تركیب مشترک گیاهان دارویی و چرای دام ) -4جدول 

et al., 2021) 
Table 4. Suitability classes of common combination of medicinal plants and livestock grazing (Arzani et al., 2008; 

Pezeshki et al., 2020; Motamedi et al., 2021) 

Common combination of medicinal plants and livestock grazing 
Suitability 

class 
Less than 25% of medicinal plants can be grazed and are in classes I and II in terms of livestock grazing. S1 

Between 25-50% of medicinal plants can be grazed and are in classes I and II in terms of livestock grazing. S2 

Between 50-75% of medicinal plants can be grazed and are in classes I and II in terms of livestock grazing. S3 

More than 75% of medicinal plants can be grazed and are in classes I and II in terms of livestock grazing. N 
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 (Motamedi et al., 2021؛ Pezeshki et al., 2020؛ Arzani et al., 2008طبقات شایستگی تولید گیاهان دارویی ) -5جدول 
Table 5. Suitability classes of medicinal plants production (Arzani et al., 2008; Pezeshki et al., 2020; Motamedi et 

al., 2021) 

Medicinal plants production Suitability class 
Production of medicinal plants should be more than 30% of the total forage production. S1 

Production of medicinal plants should be more than 20-30% of the total forage production. S2 

Production of medicinal plants should be more than 15-20% of the total forage production. S3 

Production of medicinal plants should be more than 15% of the total forage production. N 

 

 

 (FAO, 1991برداری از گیاهان دارویی )  طبقات شایستگی رانت اقتصادی بهره -6جدول 
Table 6. Suitability classes of exploitation of medicinal plants economic rent (FAO, 1991) 

Economic rent for exploitation of medicinal plants Suitability class 
Economic rent for exploitation of medicinal plants is less than 25 $.ha-1.year-1. N 

Economic rent for exploitation of medicinal plants is between 25-50 $.ha-1.year-1. S3 
Economic rent for exploitation of medicinal plants is between 50-100 $.ha-1.year-1. S2 
Economic rent for exploitation of medicinal plants is more than 100 $.ha-1.year-1. S1 

 

 

 (FAO, 1991برداری از گیاهان دارویی )  طبقات شایستگی ارزش مورد انتظار بهره -7جدول 
Table 7. Suitability classes of expected value from exploitation of medicinal plants (FAO, 1991) 

Expected value from exploitation of medicinal plants Suitability class 

Expected value from exploitation of medicinal plants is less than 10 $.ha-1. N 

Expected value from exploitation of medicinal plants is between 10-15 $.ha-1. S3 

Expected value from exploitation of medicinal plants is between 15-30 $.ha-1. S2 

Expected value from exploitation of medicinal plants is more than 30 $.ha-1. S1 
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   برداری در هر رویشگاه  های دارویی مورد بهره  گونه -8جدول 
Table 8. Medicinal plants exploited in each habitat 

Medicinal plants Site Region 

Anthemis hyalina, Galium verum, Gnaphalium supinum, Lamium album, Onosma 

microcarpum, Papaver oreintale, Plantago lanceolata, Plantago maritima, Polygonum 

alpestre, Stachys lavandufolia, Tanacetum chiliophyllum, Taraxacum azerbaiijanicum, 

Thymus kotschyanus, Tragopogon marginatus 

Arshad Chaman of 

Sahand 
Kandovan 

Achillea millefolium, Achillea tenuifolia, Achillea wilhelmsii, Allium ampeloprasu, 

Allium hirtifolium, Alyssum bracteatum, Anthemis atropatana, Anthemis tinctoria, 

Hypericum perforatum, Marrubium vulgare, Mentha longifolia, Nepeta cataria, Salvia 

sclarea, Satureja atropatana, Stachys inflata, Stachys lavandufolia, Tanacetum 

chiliophyllum, Teucrium polium, Thymus kotschyanus, Tragopogon gramimifolius, 

Ziziphora tenuior and Tuber spp. 

Shiveh Sour 
Marghavar-e-

Urmia 

Achillea millefolium, Eremurus persicus, Eryngium billardieri, Marrubium vulgare, 

Stachys lavandufolia, Tragopogon gramimifolius, Verbascum songaricum 
Dosh Kharat Gholestankoh 

Achilea talagonica, Stachys acerusa, Stachys pilifera, Teucrium polium Darakhtak Feridan 
Allium hirtifolium, Allium Jesdianum, Allium Ampeloprasu, Mentha longifolia, Thymus 

daenensis 
Ali Abad Mousiri Khohrang 

Achillea millefolium, Alysum compester, Bunium persicum, Hypericum scabrum, 

Proveskia abortanoides, Salvia sclarea, Verbascum sinathum, Ziziphora clinopodioides 
Ertefaat-e-Frizi Binalood 

Achillea millefolium, Allium jesdianum, Alyssum homolocarpum, Althea officinalis, 

Bonium persicum, Erenjium bungei, Eremurus olgae, Gundelia tournefortii, 

Hyoscyamus niger, Hymenocrater incanus, Lallemantia royleana, Scrophularia striata, 

Stachys lavandufolia, Teucrium polium, Verbascum songaricum 

Khour Kalat Khorkalat 

Achillea wilhelmsii, Eryngium billardieri, Geranium tuberosum, Stachys lavandufolia, 

Tanacetum polycephalum, Thymus kotschyanus 
Joladak Alamout 

Allium stipitatum, Allium schoenoprasum, Stachys lavandulifolia, Thymus kotschyanus 
Kamar Bon-e-

Gholam Hossein 
Sar Aliabad-e-

Ghorgan 
Achillea aucheri, Achillea millefolium, Galium verum, Malva sylvestris, Nepeta 

crassifolia, Papaver bracteatum, Salvia hypoleuca, Stachys lavandufolia, Taraxacum 

syriacum, Teucrium polium, Thymus pubescens, Verbascum agrimonifolia 

Rineh Larijan 

Achillea millefolium, Malva sylvestris, Marrubium astracanicum, Nepeta crassifolia, 

Papaver bracteatum, Tanasetum polycephallum, Taraxacum syriacum, Thymus 

pubescens, Verbascum agrimonifolia 

Otagh Sara Larijan 

Achillea millefolium, Stachys lavandofolia, Thymus kotschyanus Kabood Cheshme 
Pole Sefid-e-

Savad koh 
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 نتايج
اطالعات مرتبط با نوع و مقدار تولید گیاهان دارویی 

 ها  رویشگاه
اطالعات مرتبط با نوع و مقدار توليد گياهان دارویی 

شده است.  ارائه  3و  3های  مراتع مورد پژوهش، در جدول
بر این اساس، با توجه به پيمایش ميدانی و مراجعه به 

گونه دارویی  03برداری از   های محلی، در مجموع بهرهبازار
 صورت عرف در مناطق مورد پژوهش رایج است.  به

بيشترین درصد پوشش تاجی مرتبط با مراتع ارشد 
و  %70و  %73ترتيب با   چمن سهند و جوالدک الموت، به

کمترین مقدار مربو، به مراتع خورکالت و درختک 
بود. ضمن اینکه بيشترین  %04و  %83ترتيب با   فریدن، به

درصد پوشش تاجی گياهان دارویی، مرتبط با مراتع رینه 

و  85، 83ترتيب با   سرای الریجان و شيوه سور، به و اطاق
درصد و کمترین مقدار مربو، به مراتع درختک  82

بود. بر  %3و  %5ترتيب با   فریدن و جوالدک الموت، به
ترکيب گياهی مراتع رینه و این اساس، گياهان دارویی در 

درصد، دارای  50و  02، 02سرا و شيوه سور، با  اطاق
بيشترین سهم و در مراتع جوالدک الموت، درختک فریدن 

درصد، دارای کمترین سهم  10و  18، 11و کبود چشمه با 
بيشترین مقدار توليد گياهان دارویی نيز مرتبط با  باشد.  می

سرا و رینه  سور، اطاق آباد موسيری، شيوه علیمراتع 
کيلوگرم در هکتار و  202و  883، 838، 030الریجان با 

کمترین مقدار، مربو، به مراتع درختک فریدن، کبود 
کيلوگرم در  07و  00، 27چشمه و ارتفاعات فریزی با 

 هکتار بود.
 

 گیاهی و تولید گیاهان داروییهای پوشش  اطالعات مرتبط با شاخص -9جدول 
Table 9. Information related to vegetation characteristics and production of medicinal plants 

Forage 

available 

(kg.ha-1) 

Total forage production 

for grazing livestock 

(kg.ha-1) 

Canopy 

cover (%) 

Range condition 

trend (Based on 

trend scales) 

Range condition class 

(Based on the four-

factor method) 

Site 

580 1451 78 Fixed trend Excellent 
Arshad Chaman 

of Sahand 
264 660 52 Positive trend Excellent Shiveh Sour 
197 492 45 Positive trend Moderate Dosh Kharat 
114 285 40 Negative trend Moderate Darakhtak 

98 244 61 Positive trend Moderate 
Ali Abad 

Mousiri 
90 225 48 Negative trend Moderate Ertefaat-e-Frizi 

140 350 39 Fixed trend Moderate Khour Kalat 

591 1477 76 Positive trend Excellent Joladak 

142 396 48 Negative trend Moderate 
Kamar Bon-e-

Gholam Hossein 
358 895 63 Fixed trend Excellent Rineh 
422 1054 62 Fixed trend Excellent Otagh Sara 

460 827 63 Negative trend Good 
Kabood 

Cheshme 
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 ... -9 ادامه جدول
Continued Table 9. … 

Common 

combination of 

medicinal plants 

and livestock 

grazing (%) 

Medicinal plants 

share in habitat 

plant composition 

(%) 

Canopy cover 

(%) 

Harvestable 

production of 

medicinal plants 

(kg.ha-1) 

Total 

production of 

medicinal plants 

(kg.ha-1) 
Site 

24 37 29 85 212 
Arshad Chaman of 

Sahand 
25 62 32 153 383 Shiveh Sour 
53 22 10 47 118 Dosh Kharat 
80 13 5 11 27 Darakhtak 
21 28 17 194 486 Ali Abad Mousiri 
78 19 9 19 47 Ertefaat-e-Frizi 
48 36 14 72 180 Khour Kalat 
75 11 8 38 94 Joladak 

70 19 9 28 69 
Kamar Bon-e-

Gholam Hossein 
21 62 39 97 242 Rineh 
24 56 35 136 339 Otagh Sara 
79 14 9 18 44 Kabood Cheshme 

 
تا  5ها، از   در ترکيب رویشگاهسهم توليد گياهان دارویی 

عبارت دیگر، مقدار توليد گياهان دارویی در   متغير بود. به 53%
 030 کيلوگرم تا بيشتر از  27از  های مورد بررسی،  رویشگاه

برداری   کيلوگرم در هکتار متغير بود. چنانچه حداکثر حد بهره
های مورد پژوهش، با تکيه بر نظریه نصف   مجاز رویشگاه

اشت و نصف برداشت، در بهترین شرایط از نظر وضعيت و د
در  %04گرایش مرتع و عدم حساسيت خاک به فرسایش، 

ها، تعدیالتی در ضریب   نظر گرفته شود و برای دیگر حالت
مقدار گياهان دارویی قابل برداشت ، مذکور اعمال شود

کيلوگرم در هکتار متغير  158تا بيشتر از  11ها از   رویشگاه
 Arzani etاهد بود. همچنين، چنانچه با استناد به منابع )خو

al., 2008 ؛Motamedi et al., 2021) حداقل توليد گياهان ،
کيلوگرم در نظر گرفته  144خشک،     دارویی مراتع مناطق نيمه

دارویی کمتر از   ها توليد کل گياهان   از رویشگاه %02در ، شود
رو، شایستگی توليد گياهان   کيلوگرم در هکتار است. ازاین 144

ها نيز   ها یکسان نيست و همه رویشگاه  دارویی تمامی رویشگاه  
 .نيستنددارویی    غيرشایسته از نظر توليد گياهان

از محل ها،   ارزش مورد انتظار هر هکتار از رویشگاه
 برداری گیاهان دارویی بهره

ها از محل   رانت )سود( اقتصادی هر هکتار از رویشگاه
دالر در هکتار  221تا  13برداری از گياهان دارویی، از   بهره

ها   در سال متغير بود. ارزش مورد انتظار هر هکتار از رویشگاه
 يزانمبرداری گياهان دارویی، با در نظر گرفتن   نيز از محل بهره

دالر در  01تا  8، از 1833در شهریورماه  %0/5تنزیل 
 (. 14ها متغير بود )جدول   هکتار، در بين رویشگاه

، هر 1833ماه ردر این رابطه، مطابق با بازه زمانی شهریو
تومان در نظر گرفته شد. بر این اساس،  25444برابر دالر 

ا بيشترین رانت اقتصادی و ارزش مورد انتظار، مرتبط ب
 آباد گياهان دارویی در رویشگاهای علی برداری از  بهره

سرا و رینه  سور منطقه مرگور، اطاق شيوه موسيری کوهرن،،
الریجان و کمترین مقدار مرتبط با رویشگاهای درختک 

 فریدن، جوالدک الموت و ارتفاعات فریزی بينالود بود.
های   مقادیر شاخص در مجموع، نتایج بيانگر آن است که

ها  برداری از گياهان دارویی در تمامی رویشگاه  اقتصادی بهره
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 داران داشته باشد. تواند نقش مهمی در بهبود معيشت مرتع  نمیآنها همه برداری از گياهان دارویی در   بهرهطبيعتا  و نيست یکسان 
 

   برداری از گیاهان دارویی در رویشگاه  رزش مورد انتظار بهرهرانت اقتصادی و ا -11جدول 
Table 10. Economic rent and expected value from exploitation of medicinal plants in each habitat 

Expected value Economic rent 
Site Region 

($.ha−1) (Rials.ha−1) ($.ha-1.year-1) (Rials.ha−1.year−1) 

17 4246760 92 22932500 
Arshad Chaman of 

Sahand Kandovan 

40 9895370 214 53435000 Shiveh Sour Marghavar-e-

Urmia 
13 3160650 68 17067500 Dosh Kharat Gholestankoh 
3 854630 18 4615000 Darakhtak Feridan 

41 10238430 221 55287500 Ali Abad Mousiri Khohrang 
5 1335650 29 7212500 Ertefaat-e-Frizi Binalood 

14 3540280 76 19117500 Khour Kalat Khorkalat 
5 1133800 24 6122500 Joladak Alamout 

11 2641200 57 14262500 
Kamar Bon-e-Gholam 

Hossein 
Sar Aliabad-e-

Ghorgan 
34 8392130 181 45317500 Rineh Larijan 
39 9722220 210 52500000 Otagh Sara Larijan 

8 1933800 42 10442500 Kabood Cheshme Pole Sefid-e-

Savad koh 
 

ها از محل تولید   ارزش مورد انتظار هر هکتار از رویشگاه
 علوفه مورد چرای دام

محل ها، از   رانت )سود( اقتصادی هر هکتار از رویشگاه
شده  ارائه  11برداری علوفه مورد چرای دام، در جدول   بهره
بر این اساس، بيشترین رانت اقتصادی مرتبط با  است.
برداری از علوفه مورد چرای دام در مراتع جوالدک   بهره

دالر در هکتار در  00و  05الموت و ارشدچمن سهند، با 
زی سال و کمترین مقدار مربو، به مراتع ارتفاعات فری

، 14آباد موسيری کوهرن، و درختک فریدن با  بينالود، علی
 دالر در هکتار در سال بود. 18و  11

ها نيز از   ارزش مورد انتظار هر هکتار از رویشگاه
برای  %0/5تنزیل  ميزانمحل توليد علوفه، با احتساب 

و در نظر گرفتن قيمت هر کيلوگرم جو  1833شهریورماه 
عنوان ميانگين قيمت جو در سال   تومان به 2752برابر 

ها   دالر در هکتار، در بين رویشگاه 12تا  2جاری، از 

متغير بود. بر این اساس، مراتع درختک فریدن، ارتفاعات 
در حال  ،آباد موسيری کوهرن،  فریزی بينالود و علی

حاضر از جنبه اقتصادی، شایستگی توليد علوفه برای 
 چرای دام را ندارند.

 
برداری   ها از منظر تولید و بهره  شایستگی رویشگاهكالس 

 از گیاهان دارویی
بر مبنای نتایج و با در نظر گرفتن طبقه نهایی شایستگی هر 

از  %25ها براساس عامل محدودکننده،   یک از رویشگاه
% دارای شایستگی 17(، S1ها دارای شایستگی خوب )  رویشگاه
% غير 88( و S3) % دارای شایستگی کم25(، S2متوسط )

برداری از گياهان دارویی هستند   شایسته از نظر توليد و بهره
(. این موضوع در شرایطی است که تمامی 12)جدول 
( از S1های مورد پژوهش، دارای شایستگی خوب )  رویشگاه

 باشند.  لحاظ توليد علوفه برای چرای دام می
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   برداری از علوفه مورد چرای دام در هر رویشگاه  رانت اقتصادی و ارزش مورد انتظار بهره -11جدول 
Table 11. Economic rent and expected value from exploitation of grazed forage in each habitat 

Expected value Economic rent 
Site Region 

($.ha−1) (Rials.ha−1) ($.ha-1.year-1) (Rials.ha−1.year−1) 

12 2957890 67 15972610 
Arshad Chaman of 

Sahand Kandovan 

5 1126280 29 6081920 Shiveh Sour Marghavar-e-Urmia 
4 1002950 22 5415940 Dosh Kharat Gholestankoh 
2 580980 13 3137280 Darakhtak Feridan 
2 497400 11 2685950 Ali Abad Mousiri Khohrang 
2 458670 10 2476800 Ertefaat-e-Frizi Binalood 
3 714380 15 3852800 Khour Kalat Khorkalat 
12 3010890 65 16258820 Joladak Alamout 

3 723670 15 3918850 
Kamar Bon-e-

Gholam Hossein 
Sar Aliabad-e-

Ghorgan 
7 1824470 39 9852160 Rineh Larijan 

9 2148600 46 11602430 Otagh Sara Larijan 

7 2344300 36 12659200 Kabood Cheshme Pole Sefid-e-Savad 

koh 
      

      

 

 بحث
هتای    نتایج پژوهش نشتان داد کته مقتادیر شتاخص    

برداری از گياهان دارویتی و    اکولوژیکی و اقتصادی بهره
هتای متورد پتژوهش یکستان       علوفه در رویشگاه توليد

هتای اقتصتادی در     نيست. در مجموع، مقتادیر شتاخص  
بترداری از     برداری از علوفه، نستبت بته بهتره     مورد بهره

گياهان دارویی کمتر بود. این موضوع، بر لزوم توجه بته  
های شایستته از    برداری از گياهان دارویی در مکان  بهره

تأکيد دارد. بدیهی است با افزایش توجه  برداری نظر بهره
های جانبی از مراتع، شدت برداشت علوفه بر   به استفاده

داران بته   اثر افزایش تعداد دام و وابستگی معيشتی مرتع
استفاده چرایی از علوفه مرتع برای نگهداری دام کاهش 

(. یکی از دالیل Shylajan & Mythili, 2003یابد )  می
برداری از علوفه   های اقتصادی بهره  خصمقادیر کمتر شا
هتای    برداری گياهان دارویی در رویشتگاه   نسبت به بهره

هتای   مورد پژوهش، این است که برای محاسبه شتاخص 
  بترداری از علوفته مرتتع، بایتد بته ارزش      اقتصادی بهره

هتای دامتی    افزوده حاصل از تبدیل علوفه بته فترآورده  
 ,.Person et alبنتی ) هتای ل  ازجمله گوشت و فرآورده

افتزوده    ( توجه شود کته در ایتن پتژوهش ارزش   2020
هتتای دامتتی در  حاصتتل از تبتتدیل علوفتته بتته فتترآورده

محاسبات اقتصادی لحاظ نشد ولی در هر صورت، الزم 
است در مطالعات بعدی بته ایتن جنبته از موضتوع نيتز      

 پرداخته شود.
ی گياهان بردار  های اقتصادی مرتبط با بهره  مقادیر شاخص

% 0/5ها، بر مبنای ميزان تنزیل   دارویی در هر یک از رویشگاه
محاسبه شده است ولی توصيه بر این  1833برای شهریورماه 

های متفاوت تنزیل در   هست که محاسبات مذکور، بر پایه ميزان
 های مختلف محاسبه شود.  سال



 

 

 برداری از گیاهان دارویی ها برای بهره  شایستگی رویشگاه -12جدول 
Table 12. Suitability of habitats for exploitation of medicinal plants 

Site 

Production 

of medicinal 

plants (kg 

/ha) 

Vegetation criteria (ecological) Economic criteria The final class 

of habitats for 

the use of 

medicinal 

plants based 

on the 

restrictive 

symbol 

Canopy 

cover (%) 

The contribution 

of medicinal 

plants in plant 

composition 

Common 

combination of 

medicinal 

plants and 

livestock 

grazing 

Competence in 

the production 

of medicinal 

plants 

Economic 

rent of 

exploitation 

of medicinal 

plants 

The expected 

value of each 

hectare of 

habitat from the 

place of 

exploitation of 

medicinal plants 
Arshad Chaman of Sahand 212 S1 S2 S1 S1 S2 S2 S2 

Shiveh Sour 383 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 
Dosh Kharat 118 S2 S3 S3 S2 S3 S3 S3 
Darakhtak 27 S2 N N N N N N 

Ali Abad Mousiri 486 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 
Ertefaat-e-Frizi 47 S2 S3 N S2 N N N 

Khour Kalat 180 S2 S2 S2 S1 S3 S3 S3 
Joladak 94 S1 N S3 N N N N 

Kamar Bon-e-Gholam 

Hossein 69 S2 S3 S3 S3 S3 S3 S3 

Rineh 242 S1 S1 S1 S2 S1 S1 S2 

Otagh Sara 339 S1 S1 S1 S1 S1 S1 S1 
Kabood Cheshme 44 S1 N N N S3 S3 N 
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مرتع معرف در منطقه رویشی نيمه  12در این پژوهش، تنها 
استپی، برای انجام پژوهش در نظر گرفته شد ولی الزم است که   

عنوان   پژوهش در دیگر مناطق کشور که از آنها بهاین 
شود انجام شود تا با   های معرف گياهان دارویی نامبرده می  مکان

گياهان دارویی در  برداری از قطعيت بيشتری نسبت به بهره
با چرای دام در چارچوب استفاده چندمنظوره از توأم طبيعت 

دليل  بهاگرچه، با رویکرد حفاتتی و  مراتع تصميم گرفت.
، پوشش گياهیقابليت تبع آن   شرایط اکولوژیکی و محيطی و به

های مرتعی، شایستگی الزم برای هيچ نوع   یکسری از رویشگاه
 داشت.استفاده را نخواهد 

های چرای دام در تمام  مالک صدور پروانه به اینکه توجه با
داری واگذار شده در کشور، دستورالعمل مميزی  های مرتع طرح

مراتع است که تنها بر مسائل فنی متکی بوده و نقش و جایگاه 
زیستی در آنها کمرن،  مسائل اقتصادی و اجتماعی و محيط

واگذاری مراتع برای پس  ین شود از ا پيشنهاد میبنابراین  است؛
وری بيشتر از این  بهرهبرای داران شرایط بهينه اقتصادی  به مرتع
در این راستا، باید بر دیگر  قرار گيرد. مورد توجهمنابع، 

های استفاده از مرتع و توسعه مشاغل مرتبط با  خدمات و جنبه
طورکلی، تنوع  (. بهArzani et al., 2016مرتع توجه کرد )

داری و تأمين نياز  ده از مرتع، عالوه بر کاهش هزینه مرتعاستفا
برداران، سبب حفظ اکوسيستم و ارتقای خدمات  بهره

؛ Mousavi, 2011اکوسيستمی مرتبط نيز خواهد شد )
Pezeshki et al., 2020.) های  در این ارتبا،، ارائه طرح

داری تلفيقی با قابليت توجه به هر سه جنبه از مسائل  مرتع
تصادی و اجتماعی، اصول فنی و سياست و قوانين و تأکيد بر اق

های نوین در  وریفنااستفاده چند منظوره از مراتع و کاربرد 
داری، سبب  مدیریت مرتع عالوه بر افزایش جذابيت مرتع

تبع آن، افزایش رفاه و  داری و به اقتصادی شدن مرتع
 ,Arzani & Motamediشود ) داران می توانمندسازی مرتع

2019.) 
گونه دارویی در  03برداری از   ها نشان داد که بهره  بررسی
صورت عرف در فصل رویش   های مورد پژوهش، به  رویشگاه
جاشير،  مانندهای دیگری   گونهبعضا  اگرچه، ، شود  انجام می

عنوان گونه دارویی لحاظ   را نيز به درمنه کوهی، شبدرها و ...
. این موضوع بيانگر آن است که دیدگاه کارشناسان در کنند می

و الزم است در این نيست تعریف گياهان دارویی یکسان مورد 
ای برای هر یک از  بازنگری شود و تعاریف جداگانه مورد
های   های مورد چرای دام، گونه  گونه مانندهای مطرح   واژه

دام ارائه های مشترک مورد استفاده انسان و   دارویی و گونه
هایی که در   شود گونه  تا آن زمان پيشنهاد میکه  نحوی بهگردد. 
های مورد   عنوان گونه  خوشخوراکی قرار دارند، به IIو  Iطبقه 

 IIIهایی با کالس   شوند ولی گونه  چرای دام در نظر گرفته 
اصطالح گياهان دارای   خوشخوراکی و غيرخوشخوراک و به

به  قرار گيرند. مورد توجهاستفاده دارویی  ترکيبات ثانویه، برای
پژوهش توجه شد و درصد مشترک این این موضوع، در 

برداری از گياهان  گياهان دارویی و مورد چرای دام در بهره
دارویی مد نظر قرار گرفت. بنابراین، اگر قرار است که دام در 

باید گياهان مورد عالقه دام به چرای ، مرتع حضور داشته باشد
برداری از   دام اختصاص داده شوند. در چنين شرایطی، بهره

تواند   گيرند می  گياهان دارویی که مورد چرای دام قرار نمی
برداری از تمام   عنوان مکمل درآمد دامدار محسوب شود. بهره  به

تواند در حد   گياهان دارویی در مراتع، بدون حضور دام می
 . انجام شوداه رویشگقابليت متعارف و متناسب با 

برداری از گياهان دارویی، توجه به فنولوژی آنها  الزمه بهره
بندی مرتع با هدایت چوپان یا حصارکشی است.   و قطعه
برداری از گياهان دارویی، از    رو، ارائه برنامه زمانی بهره  ازاین

 طور بهملزومات اساسی استفاده چند منظوره از مراتع است. 
داری از گياهان دارویی و خوراکی، در اوایل بر زمان بهرهکلی 

باشد که هنوز زمان مناسب برای چرای دام   فصل رویش می
داشتن دليل   بههای گياهی،    ، بسياری از گونهسویی. از نيست

ترکيبات ثانویه، در طول فصل چرا مورد چرای دام قرار 
م یا هایی با خوشخوراکی ک  عنوان گونه  گيرند و از آنها به  نمی

شود. بنابراین، باید با ارائه نقشه   غيرخوشخوراک نام برده می
گياهی، عالوه بر ایجاد امکان   بندی مرتع بر پایه فنولوژی   قطعه

دارویی، سبب جلوگيری از چرای زودرس و   استفاده از گياهان 
بيش از ترفيت شد. در این راستا، با هدف معرفی و اجرای 

با استفاده از حصار الکتریکی  مدیریت چراهای   راهبرد
عنوان فناوری نوین در راستای کاهش  )خورشيدی(، به

های چرای دام و همچنين اجرای اقتصاد چند محصولی  هزینه
(؛ گزارش شد که Arzani et al., 2017در مراتع طالقان ميانی )
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، عالوه بر توانایی چراییهای   بندی مراتع و اجرای سيستم  قطعه
رای هدایت و نگهداری دام و در نتيجه کاهش حذف چوپان ب

موجب افزایش طول دوره چرای دام از مرتع ، داری هزینه مرتع
و هزینه کمتر تعليف زمستانه شده و کاهش هزینه سرانه دام و 

را در پی خواهد  در مرتعدارویی امکان استفاده از گياهان 
داشت. حصارهای الکتریکی، عالوه بر ایجاد امکان استفاده از 

دليل طراحی بر پایه فنولوژی گياهی، سبب   گياهان دارویی، به
 جلوگيری از چرای زودرس و بيش از ترفيت چرا خواهد شد.

ارزیابی قابليت مراتع مورد نتایج مطالعات انجام شده در 
برداری از گياهان   جنوبی برای بهرهکوهستانی درميان خراسان 
های اکولوژیکی و تکيه بر دانش بومی   دارویی بر مبنای شاخص

که همه  (، نشان داد Abdollahi et al., 2021برداران )  بهره
، دهند  داران معموال  چرای دام را در اولویت قرار می مرتع
را  توصيه بر این است که کارشناسان هر نوع استفادهرو  ازاین
 با چرای دام در نظر بگيرند.توأم 

داری  در شرایط کنونی که وضعيت مراتع دارای طرح مرتع
طرح  های مختلف اکولوژیک، بهتر از مراتع فاقد  از نظر شاخص

الزم است ، (Eftekhari et al., 2016شود )  داری بيان می مرتع
ویی داری الگ های مرتع  ویژه طرح داری و به های مرتع  تهيه طرح

و تلفيقی برای مراتع فاقد طرح در اولویت قرار گيرد. این مسئله 
نظمی و آشفتگی قابل مشاهده در نحوه   ویژه با توجه به بی به

برداری از مراتع و همچنين وابستگی زندگی معيشتی   بهره
. در این ارتبا،، استدارای اهميت زیادی  ران به مراتعاد مرتع

های   استفادهبرای برداران   های تشویقی برای بهره  ایجاد سياست
چند منظوره از مراتع برای افزایش درآمد و معيشت پایدار، 

که ادارات  استبرداری پایدار از مراتع   ه ازجمله راهکارهای بهر
منابع طبيعی باید پروانه استفاده از دیگر خدمات اکوسيستم مرتع 

دار صاحب  برداری از گياهان دارویی را به نام مرتع  بهره ندمان
بردار به دیگر   ه  پروانه چرا صادر کنند تا رغبت و عالقه بهر

های مرتبط با مرتع افزایش یابد و بتوانند همکاری الزم را   حرفه
با جوامع شهری و روستایی برای حفظ بهتر منابع طبيعی بکار 

داری،  قتصادی شدن واحدهای مرتعرو، برای ا  گيرند. ازاین
ضرورت دارد که بخشی از درآمدهای ناشی از استفاده چند 

های مجزا خودداری   دار برسد و از تهيه طرح منظوره به مرتع
برداری در مراتع   هدف اقتصادی کردن واحدهای بهرهبا شود تا 

دار در اجرای  و حفظ و احيای آنها و افزایش مشارکت مرتع
 داری نائل شد. رتعهای م طرح
نتایج بيانگر آن توان گفت که  می گيری کلی  نتيجهعنوان  به

های اکولوژیکی و اقتصادی حاصل از   است که مقادیر شاخص
برداری از گياهان دارویی، در   توليد علوفه برای چرای دام و بهره

به وضعيت مرتع و با توجه و نيست ها یکسان  تمامی رویشگاه
رویشگاه دارای بهره اقتصادی متفاوتی از این  هر توان منطقه،

داران،  همچنين اگرچه با توجه به عالقه مرتع باشد.  می لحاظ
استفاده چرایی از مراتع باید در اولویت قرار گيرد و دیگر انواع 

عنوان استفاده جانبی در نظر گرفته شود ولی نتایج   استفاده، به
استفاده چرایی از علوفه  کننده آن است که بهره اقتصادی  تداعی

ها کمتر از حد انتظار است و در   مرتع، در یکسری از رویشگاه
های استفاده   برداری پایدار از آنها لزوم توجه به دیگر جنبه  بهره

با رویکرد حفظ ذخایر ژنتيکی بنابراین شود.   از آن احساس می
دارویی در طبيعت با کاهش سطح برداشت و   گياهان 

قابليت شده همراه با احياء در مراتع دارای     داری کنترل بر  بهره
های   برداری از گياهان دارویی در تمامی رویشگاه  بهره، برداشت

گذاری  این موضوع باید در سياست شود.  مرتعی توصيه نمی
های تحقيقاتی و   بخش مورد توجهدارویی    توجه به گياهان
 اجرایی قرار گيرد.

 
 سپاسگزاری

ارزیابی اقتصادی و "ه، برگرفته از نتایج پروژه ملی مقالاین 
برداری از گياهان دارویی و توليد علوفه برای   اکولوژیکی بهره

-484-374800با کد موصوب  "استفاده چندمنظوره از مراتع
سسه تحقيقات ؤباشد که با حمایت مالی م  می 43-43-4

از مساعدت  بنابرایناست. شده ها و مراتع کشور انجام  جنگل
 شود.  آن مجموعه محترم سپاسگزاری میمسئوالن 
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Abstract 
    The knowledge of rangelands suitability is a requirement for the exploitation of medicinal 

plants of those rangelands. Accordingly, the present study was conducted to evaluate the 

exploitability of MPs in 12 representative habitats of semi-steppe regions based on the 

ecological and economic (E&E) indices. For this purpose, after measuring the vegetation and 

estimating the production of MPs, the E&E indices related to the exploitation of MPs in each 

habitat were calculated. Finally, based on the indices, the suitability class of each habitat was 

determined according to the FAO guidelines by the limiting factor method. The results showed 

that the forage available of habitats varied from 90 to 591 kg.ha-1. Also, the share of MPs 

production in habitats was obtained between 5 and 58%. In other words, the production of MPs 

in the habitats varied from 27 to more than 383 kg.ha-1. Accordingly, the expected value of each 

hectare of habitats from the exploitation of MPs, taking into account the discount rate of 5.4% in 

September 2020, varied from 3 to 41 $.ha-1. Overall, the suitability of the habitats varied 

between good to unsuitable (25% good, 17% moderate, 25% low, and 33% unsuitable) in terms 

of production and exploitation of MPs, but all the habitats had good suitability in terms of 

forage production for grazing. Therefore, the exploitation of all the habitats cannot play an 

important and equal role in improving the livelihood of pastoralists and with the approach of 

preserving the plant genetic resources, the exploitation of MPs in all the rangeland habitats 

could not be recommended. In addition, the permitted exploitation limit in each habitat varies 

according to the conditions and trend of the rangeland and the sensitivity of the soil to erosion. 

This issue should be considered in the policy of paying attention to MPs, and it should be 

emphasized in the multi-purpose rangeland management plans. 

 

Keywords: Multi-purpose use, ecological and economic indices, medicinal plants, rangeland 

suitability. 

 


