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جهان هستي ،سرشار از منابع بيشماري است که خالق هستي ،در خدمت بشر قرار دادهاست .از
مهمترين روشهاي تعيين استعدادهاي يک اکوسيستم ،شناخت و آگاهي از موجوديت منابع است.
ليکن بهمنظور بهرهوري بهينه از اين منابع ميبايست تمامي کارکردها و خدمات مادي و معنوي عناصر
موجود در اکوسيستمها مورد بررسي و ارزيابي قرار گيرد .در همين راستا بهمنظور مديريت صحيح و
برنامهريزي بهرهبرداري پايدار از منابع ،تغيير نگرش به تهديدها ،مخاطرات و پيامدهاي چرخههاي
طبيعي موجود و تبديل آن به يک فرصت از عمدهترين مسائل تلقي ميگردد .امروزه تهاجم بيولوژيکي
انواع گونههاي جانوري و گياهي به عنوان يکي از مهمترين مسائل زيستمحيطي حيات کره زمين است
( .)Holmes et al., 2009به طوري که در منابع علمي متعدد آمده است ،تعرض گونههاي غيربومي به
نقاط مختلف جهان به عنوان يکي از رايجترين تهاجمات بيولوژيکي در اثر افزايش فعاليتهاي نابخردانه
بشر ،محسوب ميگردد .گونههاي مهاجم آنهايي هستند که به محيط جديد وارد شده ،رشد و تکثير
نموده و داراي اثرات منفي اکولوژيکي ،اقتصادي و اجتماعي هستند ( .)Monjardino et al., 2004در
شرايط حاضر آگاهيهاي عمومي در مورد اثرات منفي گونههاي مهاجم در سيستمهاي کشاورزي و
جنگلداري بيشتر از ساير بخشها بوده ( .)Vilà et al., 2010ليکن پيامدهاي بالقوه آن مربوط به انواع
اکوسيستمها است ( .)Pejchar & Mooney, 2009در ميان انواع گونههاي مهاجم شامل حيوانات،
گياهان و ميکروارگانيسمها (همانند عوامل بيماري) ،گياهان مهاجم داراي بيشترين تأثير بر روي تنوع
زيستي اکوسيستمها هستند ( .)IUCN/PACO, 2013گياهان مهاجم ميتوانند به يک منطقه جديد
هجوم برده ،در آنجا مستقر شوند و تغييرات گستردهاي در فرآيندها و کارکرد اکوسيستم منطقه،
ساختار جوامع و تنوع زيستي آن ايجاد نمايند ( .)Masters & Sheley, 2001گياهان مهاجم در
اکوسيستم مرتع بر توليدات دام شامل مداخله در شيوههاي چرا ،کاهش کميت و کيفيت علوفه ،افزايش
هزينههاي مديريت و توليدات دام ،کاهش سرعت افزايش وزن دام ،کاهش کيفيت گوشت ،شير ،پشم و
مسموميت دام مؤثر هستند ( .)DiTomaso, 2000از پيامدها و اثرات ديگر گونههاي مهاجم ،آسيب به
توليدات کشاورزي ( )Engeman et al., 2010بوده و برخي به عنوان ناقل آفات و امراض و منشأ
آلودگي هستند ( .)Medlock & Leach, 2015با اينحال برخي از گونههاي گياهي مهاجم در صورت
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ورود به منطقه جديد ،در صورت استقرار و رشد ،تکامل نمييابند و تأثيري بر رشد ،گسترش ،تکثير و
توليد مثل گونههاي بومي ندارند ( .)Maema et al., 2016از آنجاييکه برخي گونههاي غيربومي
داراي ارزشهاي اکولوژيکي -اقتصادي همانند تأمين سرپناه و مصالح ،منابع غذايي و سوخت براي افراد
بومي هستند ،ميتوانند حائز اهميت باشند (.)Maema et al., 2016; Schlaepfer et al., 2011
برخي از گونههاي مهاجم به دليل ويژگيهاي دارويي توسط افراد بومي براي درمان برخي بيماريها
برداشت شده و داراي صرفه اقتصادي هستند ( .)Maema et al., 2016تحقيقات متعددي گياه مهاجم
کنگر را به عنوان علوفه مناسب (خالصي اهوازي و همکاران )1395 ،يک منبع غذايي و داروي سنتي
معرفي نمودند (فتحعليوند و همکاران1392 ،؛  .)Kaval et al., 2015ليکن استفاده از اين گونه که
اخيرًا به عنوان گياه خوراکي ،صنعتي و دارويي شناساييشده ،سبب تهديد خطر نابودي آن نيز شده
است ( .)Özaslan et al., 2016گياه مهاجم مرتعي کنگر  Gundelia tournefortii L.از تيره کاسني
 Asteraceaeيکي از فراوانترين گياهان مناطق کوهستاني و استپي ايران است .برگ اين گياه پهن،
وسيع ،چرمي با رگبرگهاي ضخيم و مشبک ،قطعات آن در حاشيه داراي دندانههاي سخت خاري شده
و متقابل شانهاي يا بنرست است .از نظر آب و هوايي گياهي مقاوم به سرما و خشکي بوده و خاکهاي
عميق و معدني و از لحاظ مواد آلي نه چندان غني را ميپسندد (سعيديان .)1395 ،مراتع استان تهران
با قرارگيري در محدوده وسيعي از تغييرات اکولوژيکي ،داراي تنوع گونهاي گياهي منحصر به فرد
هستند .بهطوري که گياه کنگر در برخي محدوده مراتع اين استان ،بهعنوان يکي از گونههاي غالب در
ترکيب گياهي مشاهده ميگردد .به دليل اهميت مصرف علوفهاي ،خوراکي ،دارويي و غيره ضرورت
بهرهبرداري بهينه ،جلوگيري از خطر انقراض و کمي نمودن ارزش محصول کنگر جهت کاهش فشار
چراي دام بر مرتع و تقويت معيشت بهرهبرداران ،ارزشگذاري اقتصادي آن اجتنابناپذير است .در
راستاي بيان اهميت تعيين ارزشگذاري اقتصادي گياه کنگر ،مطالعات متعددي بيانگر ارزش باالي
اقتصادي محصوالت فرعي گياهان در مقايسه با ارزش علوفهاي آن بودهاست .بهطوري که حشمت
الواعظين و همکاران ( )1389سود اقتصادي و رانت ساليانه باال محصول فرعي سريش در مقابل توليد
علوفه مراتع در درآمد و اقتصاد جوامع محلي اعالم داشتند .همچنين نتايج تحقيقات ذاکري و همکاران
( )1393نشان داد که ارزش اقتصادي باالتر حاصل از برداشت گياه شيرين بيان در مقابل توليد علوفه
ميتواند سبب افزايش مشاغل فصلي و افزايش بهبود سطح رفاه اهالي بومي و جلوگيري از تخريب مراتع
گردد .مطالعات بادهيان و منصوري ( )1398با موضوع مقايسه ارزش اقتصادي کارکرد بازاري و
غيربازاري برخي از ارقام صنوبر نشان داد که کارکرد تنظيم گاز داراي ارزش به مراتب باالتري در
مقايسه با ارزش توليد چوب آن است .نتايج بررسيهاي جعفرزاده و همکاران ( )1398بيانگر آن است
که خدمات اکوسيستم مراتع زاگرسي در استان ايالم متفاوت بوده به طوري که خدمات تنظيمي
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همانند توليد آب و ترسيب کربن از اهميت بيشتري نسبت به کارکرد توليد علوفه برخوردار ميباشد.
بنابراين ،هدف اين تحقيق برآورد ارزش اقتصادي گياه کنگر و ميزان وابستگي افراد بومي و سهم آن در
درآمد خانوار روستايي در مقايسه با کارکرد علوفه توليدي تعدادي از مراتع شهرستان دماوند بود.

تحقيق حاضر در محدوده چند سامان عرفي شهرستان دماوند در فاصله  60کيلومتري تهران انجام
شدهاست .مساحت منطقه مورد مطالعه بيشتر از  30هزار هکتار بوده که از نظر موقعيت جغرافيايي در
حدفاصل نقاط ̋  51˚ 57´ 56تا ̋  52˚ 19´ 33طول شرقي و ̋  35˚ 37´ 59تا ̋  35˚ 44´ 44عرض
شمالي واقع شدهاست .حداقل و حداکثر ارتفاع منطقه به ترتيب  1700و  2500متر از سطح دريا ،تيپ
اراضي غالبًا شامل تپه ماهورهاي مرتفع ميباشد .بر اساس دادههاي اقليمي ايستگاه هواشناسي آبعلي
نوع اقليم منطقه مرطوب تا نيمهخشک سرد با ميانگين بارش  531/6ميليمتر در سال و دماي متوسط
ساليانه  7/9درجه سانتيگراد است .بر اساس مميزي و عرف بهرهبرداران بومي ،فصل بهرهبرداري از
مراتع ،پاييز و بهار بوده بهطوري که  49خانوار بهرهبردار (صاحب پروانه چرا) مجموعًا به تعداد  238نفر
به اين مراتع وابسته هستند (اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان تهران .)1398 ،جوامع نباتي
بومي منطقه موردمطالعه به طور عمده از گياهان چندساله و دائمي بوده بهطوري که فلور غالب منطقه
شامل تيرههاي ،Caryophyllaceae ،Poaceae ،Asteraceae ،Papilionaceae
 Plumbaginaceaeاست .فراوانترين گياه بوتهاي منطقه ،گون زرد Astragalus microcephalus
بوده است .همچنين گونههاي غالب از خانواده کاسني گياه کنگر وحشي  ،Gundelia tournefortiiاز
تيره گندميان جو پيازدار  Psathyrostachis fragilisو علف پشمكي  Bromus tomentellusدر
تيپ مرتعي منطقه مشاهده شده است.
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گرديد و نمونهبرداري در هريک از تيپها انجام گرديد .براي انجام مطالعات ميداني ،پس از تعيين
واحدهاي همگن ،نمونهبرداري به روش تصادفي -سيستماتيک در منطقه معرف هر تيپ انجامشد.
جهت نمونهبرداري در هر تيپ رويشي سه ترانسکت به طول  100متر و در ترانسکت تعداد  10پالت با
فواصل يکسان مستقرشد .اندازه پالتها بر اساس شرايط پوششگياهي و نوع گونه غالب  2تا  4متر
مربع تعيين گرديد .در هر پالت درصد پوشش سطح کل و درصد پوشش و تراکم گياه کنگر اندازهگيري
شد .بهمنظور تعيين وضعيت مرتع از روش چهارفاکتوره و تعيين گرايش وضعيت تيپها از روش ترازوي
گرايش استفادهشد (مقدم .)1384 ،همچنين جهت تعيين ظرفيت چراي فعلي مراتع اندازهگيري توليد
علوفه ،در زمان آمادگي مرتع ،زيتوده سطح زمين در سه پالت از هر تيپ به طور تصادفي قطع و
توزين گرديد .سپس با قراردادن علوفه تر برداشتشده در هواي آزاد به مدت دو هفته ،وزن علوفه
خشک تعيين شد .توليد ساير پالتهاي مورد بررسي نيز با روش نمونهگيري مضاعف برآورد گرديد
( .)Arzani & King, 1994همچنين ،بهمنظور اندازهگيري ميزان محصول گياه کنگر (ساقه
زيرزميني) ،در فصل برداشت اين گونه (ارديبهشت ماه) و در هر تيپ به تعداد  20پايه به صورت
تصادفي انتخاب و با بکارگيري نيروي کارگر ماهر ،محصول قابل برداشت در واحد سطح اندازهگيري
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شد .براي محاسبه ارزش کل توليد علوفه مرتع و محصول کنگر (ساقه زيرزميني) از ارزشگذاري
مستقيم بازار استفادهشد .رهيافت قيمت بازار ارزش اقتصادي توليدات يا خدمات منابع محيطزيستي
که در بازار خريد و فروش ميشوند ،را برآورد ميکند (باده يان و منصوري .)1398 ،براي خالص نمودن
تغييرات ارزش در کميت يا کيفيت کاال يا خدمات ميتوان از روش بازاري استفاده نمود .با استفاده از
طيف ليکرت از بهرهبرداران خواسته شد تا درآمد محصول علوفه مرتعي و محصول کنگر را انتخاب
کنند .اين کار با مصاحبه مستقيم از شانزده بهرهبردار به صورت تصادفي انجام شد .همچنين ،از آنها
خواسته شد تا براي برآورد ميزان کارکرد توليدي علوفه مراتع ،ارزش اقتصادي ساالنه محصوالت دامي
(گوشت ،محصوالت لبني ،پشم ،پوست و کود) را در پرسشنامه طراحيشده بنويسند .براي تعيين روايي
پرسشنامه از پانل متخصصان استفاده شد ،که شامل متخصصان رشتههاي مرتعداري و کارشناسان
منابعطبيعي بودند .بهمنظور برآورد پايايي پرسشنامه از آزمون ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد .به
منظور محاسبه ميزان اشتغال ساالنه از رابطه ( )1استفاده گرديد (حشمت الواعظين و همکاران)1389 ،
که در اين فرمول  nشمار افراد شاغل در روز d ،تعداد روزهاي اشتغال و  Eبرابر اشتغال ساالنه منطقه
ميباشد .همچنين رانت اقتصادي محصوالت (شامل سود اقتصادي ساالنه بدست آمده از يک محصول
در واحد سطح) از رابطه ( )2برآورد گرديد (حشمت الواعظين و همکاران .)1389 ،که در اين فرمول
 TRمجموع درآمد ناخالص TC ،مجموع هزينهها S ،سطح برداشت و  ERرانت اقتصادي محصول مي
باشد.
E= n*d/250
رابطه 1
ER= TR-TC/S
رابطه 2
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باتوجه به آناليز و ارزيابيهاي انجامشده در منطقه مورد مطالعه ،چهار تيپ گياهي تعيين گرديد
(جدول  .)1هدف از ارزيابي پوشش گياهي منطقه ،تعيين وضعيت فعلي مرتع و نحوه بهرهبرداري از آن
جهت بيان ضرورت حفاظت و بهرهبرداري بهينه و جلوگيري از خطر انقراض رستنيها بويژه گياه کنگر
بودهاست .از کل مساحت منطقه مورد مطالعه ،چهار تيپ مرتعي با حضور گونه غالب کنگر مجموعًا به
مساحت  12150هکتار ،بيشتر از  40درصد از مساحت کل منطقه را به خود اختصاص دادهاست .به
طوري که قريب به  60درصد از مساحت منطقه مورد مطالعه شامل اراضي مسکوني ،زراعي و باغات و
مناطق صنعتي بودهاست .همچنين ،ميزان پوشش سطح ،وضعيت مرتع ،گرايش وضعيت مرتع و مقدار
علوفه خشک قابل برداشت تيپهاي گياهي منطقه مورد مطالعه در جدول  2آمده است .نتايج آناليز و
ارزيابي مرتع نشان داد بجز تيپ شماره  1که داراي وضعيت خيلي ضعيف و گرايش پسرونده بوده
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شماره
تيپ
1
2
3
4
-

نام اختصاري

مساحت
(هکتار)

درصد
مساحت

As mi- Gu to

4465

15

As mi- Gu toBr to
Gu to- Ps frBr to
Ast mi- Gu toPs fr
-

3685

12

2452

8

1548

5

17982

60

30132

100

نام تيپ
Astragalus microcephalus- Gundelia
tournefortii
Astragalus microcephalus- Gundelia
tournefortii- Bromus tomentellus
Gundelia tournefortii- Psathyrostachis
fragilis- Bromus tomentellus
Astragalus microcephalus- Gundelia
tournefortii- Psathyrostachis fragilis
مناطق مسکوني ،اراضي زراعي ،باغات و صنايع
جمع

پوشش سطح خاک
شماره
تيپ

1
2
3
4

نام تيپ

As mi- Gu
to
As mi- Gu
to- Br to
Gu to- Ps
fr- Br to
Ast miGu to- Ps
fr

وضعيت
مرتع

گرايش
وضعيت
مرتع

توليد علوفه
خشک
()K/ha

پس
رونده

80
90

درصد
تاج
پوشش

خاک
لخت

سنگ و
سنگريزه

الشبرگ

30

50

12

8

خيلي
ضعيف

35

38

15

12

ضعيف

ثابت

40

35

10

15

ضعيف

ثابت

127

37

40

15

8

ضعيف

ثابت

125

7
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است ،ساير تيپها داراي وضعيت ضعيف و گرايش ثابت هستند .همچنين ،بيشترين مقدار علوفه
خشک قابل برداشت نيز در تيپ شماره  3برآورد گرديد.
باتوجه به ميزان علوفه خشک قابل بهرهبرداري در هر تيپ و پيشبيني نياز واحد دامي به ميزان
 1/5تا  2/5کيلوگرم در روز ،مقدار حداقل ،ميانگين و حداکثر ظرفيت چراي ماهيانه در هر هکتار و
ظرفيت چرا در هر تيپ براي دوره چرا سه ماهه (فصل چراي تعيينشده در پروانه چرا) برآورد گرديد
(جدول  .)3هدف از تعيين ظرفيت چراي دام ،بيان ميزان پتانسيل مراتع منطقه جهت توليد علوفه،
بررسي وجود تعادل دام و مرتع در منطقه و برآورد ميزان ارزش اقتصادي حاصل از توليد علوفه (فرآيند

نشريه حفاظت زيست بوم گیاهان /دوره نهم ،شماره هجدهم ،بهار و تابستان 1400

مرتعداري) بودهاست .همچنين به منظور تعيين ارزش اقتصادي گياه کنگر ،ميزان تراکم گياه کنگر در
واحد سطح و تعداد پايههاي قابل برداشت در هر هکتار تعيين گرديد .نتايج نشان داد بيشترين ميزان
تراکم و پايههاي قابل برداشت مربوط به تيپ شماره  3بوده است (جدول .)5

ميانگين

مينيمم

ماکسيمم

انحراف
معيار

ضريب
تغييرات

مساحت
تيپهاي
مرتعي
(هکتار)

0/38

0/51

0/03

13/76

4465

0/52

0/02

23/01

3685

0/03

23/68

2452

0/06

11/93

1548

ظرفيت چرا (در هر هکتار)

شماره
تيپ

نام تيپ

1

As mi- Gu
to

0/45

2

As mi- Gu
to- Br to

0/50

0/48

3

Gu to- Ps
fr- Br to

0/71

0/66

0/76

4

Ast mi- Gu
to- Ps fr

0/69

0/58

0/79

شماره
تيپ

نام تيپ

1
2
3
4

2009
1842
1741
1068

دام موجود (واحد دامي)

دام
سبک

دام
سنگين

گوسفند
و بره

بز و
*
بزغاله

گاو و
*
گوساله

مجموع

سربندان

2009

-

2452

42

8

2518

آيينه ورزان

1842

-

2140

15

5

2172

چناراريکان

1741

-

2054

45

6

2114

هاشمک

1068

-

1478

10

2

1494

6660

-

8124

112

21

-

6660

-

8124

90

84

8298

مجموع (با احتساب ضريب تبديل)

*ضريب واحد دامي براي بز  0/8و براي گاو  4واحد دامي در نظر گرفته شد (جعفرزاده و همکاران.)1398 ،

8
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As mi- Gu
to
As mi- Gu
to- Br to
Gu to- Ps
fr- Br to
Ast mi- Gu
to- Ps fr
مجموع

نام سامان
عرفي

ظرفيت چرا فعلي
(واحد دامي)

ظرفيت چرا
در طول سه
ماه (واحد
دامي)

میثم علی زاده و شفق رستگار

شماره
تيپ
1
2
3
4

نام تيپ

درصد تاج پوشش
کنگر

تراکم کنگر (متر
مربع)

تراکم (هکتار)

پايههاي قابل
برداشت (هکتار)

As mi- Gu to
As mi- Gu to- Br to
Gu to- Ps fr- Br to
Ast mi- Gu to- Ps fr
ميانگين

6
5
8
6
10

3
3
4
3
3

30000
30000
40000
30000
32500

10000
10000
15000
10000
11250

نتايج حاصل از برآورد کارکرد توليد علوفه مرتعي نشان داد که کل درآمد ناخالص اين کارکرد در
سال برابر با  66066000هزار ريال ،هزينه آن برابر با  19387260هزار ريال و سود خالص برابر با
 46678740هزار ريال بودهاست .عليرغم چراي دام در فصل چراي سه ماهه در مرتع ،فرآيند
مرتعداري يک فعاليت يکساله بوده که چرخه توليدي ،سود و منافع آن در طول يکسال قابل ارزيابي
ميباشد (جعفرزاده و همکاران .)1398 ،همانگونه که در جدول  4بيان گرديد ،مجموع دام موجود
منطقه  8298واحد دامي و ظرفيت چراي فعلي منطقه  6660واحد دامي (به طور متوسط  0/5واحد
دامي در هکتار) برآورد شد .بهطوريکه به تعداد  1638واحد دامي مازاد بر ظرفيت مرتع در حال تعليف
هستند .ليکن جهت برقرار نمودن تعادل دام و ظرفيت مرتع و تعيين دقيق محاسبات اقتصادي بر
اساس وضع موجود ،تعداد دام موجود منطقه ،باندازه ظرفيت مرتع کاهش يافته که ترجيحًا از تعداد
گوسفند و بره کسر گرديد .بهطوري که در محاسبات تعداد دام گوسفند و بره موجود  6486واحد دامي
در نظر گرفته شد .همچنين هزينه عوارض تمديد پروانههاي چرا بر پايه ارزش  70درصد قيمت جو در
سال  1398به ميزان  11هزار ريال (ابالغيه سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور )1398 ،بوده
است .ليکن با توجه به جمعيت  49خانوار بهرهبردار از اين مراتع ميزان متوسط درآمد ساليانه هر خانوار
از محل توليد علوفه برابر با  952627هزار ريال بوده است.
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گوسفند و
بره

بز و بزغاله

گاو و
گوساله

مجموع

68103
700
47672100
233496
60
14009760
2270
50
113500
2270
100
227000
1297
2000
2594000

900
700
630000
2700
60
162000
33
50
1650
33
30
990
18
2000
36000

588
800
470400
3780
30
113400
0
0
0
4
300
1200
17
2000
34000

69591
48772500
239976
14285160
2303
115150
2307
229190
1332
2664000

مجموع درآمد ناخالص (هزار ريال)

64616360

830640

619000

66066000

هزينه خوراک دستي (هزار ريال)
هزينه بهداشت و درمان (هزار ريال)
هزينه چوپان (هزار ريال)
هزينه حمل و نقل (هزار ريال)
هزينه پرداخت حق علف چرا (هزار ريال)

12972000
1297200
3891600
648600
71346

180000
18000
54000
9000
990

168000
16800
50400
8400
924

13320000
1332000
3996000
666000
73260

مجموع هزينه ها (هزار ريال)

18880746

261990

244524

19387260

درآمد خالص ساليانه توليد علوفه (هزار ريال)

45735614

568650

374476

46678740

نوع محصول

رديف

1

گوشت

2

محصوالت
لبني

3

پشم

4

پوست

5

کود

توليد (کيلوگرم)
ارزش واحد (هزار ريال)
ارزش کل (هزار ريال)
توليد (کيلوگرم)
ارزش واحد (هزار ريال)
ارزش کل (هزار ريال)
توليد (کيلوگرم)
ارزش واحد (هزار ريال)
ارزش کل (هزار ريال)
توليد (تخته)
ارزش واحد (هزار ريال)
ارزش کل (هزار ريال)
توليد (تن)
ارزش واحد (هزار ريال)
ارزش کل (هزار ريال)

نتايج حاصل از برآورد کارکرد برداشت گياه کنگر در جدول  7آمده است .نتايج نشان داد کل
درآمد ناخالص حاصل از بهرهبرداري کنگر در منطقه مورد مطالعه در سال برابر با  202500000هزار
10
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*هزينههاي واحد براي هر واحد دامي در سال عبارت است از؛ هزينه خوراک دستي (کاه ،ي ونجه ،جو ،سبوس ،تفاله چغندر و
غيره) برابر با  2000هزار ريال ،هزينه بهداشت و درمان (انواع واکسنها ،تلقيح ،مکملها و غيره) برابر با  200هزار ريال،
هزينه چوپان (دستمزد ماهيانه ،خوراک و غيره) برابر با  600هزار ريال ،هزينه حمل و نقل (جابجايي از ييالق به قشالق و
بالعکس ،انتقال به کشتارگاه و غيره) برابر با  100هزار ريال  ،برآورد گرديد.

میثم علی زاده و شفق رستگار

ريال ،هزينه آن برابر با  89610000هزار ريال و درآمد خالص برابر با  112890000هزار ريال بوده
است .ميزان برداشت محصول کنگر براي هر پايه  50گرم و مجموع محصول قابل بهرهبرداري براي کل
منطقه برابر با  3375000کيلوگرم برآورد گرديد.

مقادير توليد و ارزش ريالي

فاکتور مورد بررسي
مساحت اراضي پوشيده شده از کنگر در تيپها (هکتار)

12150

مساحت واحد کنگر با تراکم مناسب قابل برداشت (هکتار)

6000

ميانگين تعداد پايه در هر هکتار

11250

مجموع پايههاي قابلبرداشت در منطقه

67500000

ميانگين محصول قابل برداشت از هر پايه (گرم)
ميانگين محصول قابل برداشت در هر هکتار (کيلوگرم)
کل محصول قابل برداشت (کيلوگرم)
قيمت هر کيلوگرم کنگر خام در سال ( 1398هزار ريال)

50
562/5
3375000
60

مجموع درآمد ناخالص محصول (هزار ريال)

202500000

هزينه تهيه طرح بهرهبرداري براي کل منطقه (هزار ريال)
هزينه جمع آوري محصول بوسيله کارگر (هزار ريال)
هزينه ادوات و تجهيزات مورد نياز (هزار ريال)
هزينه حمل تا انبار به مسافت  50کيلومتر (هزار ريال)
هزينه انبارداري به مدت حداکثر  5روز (هزار ريال)
هزينه عمليات احيايي پس از برداشت (هزار ريال)
بهره مالکانه دولتي

300000
12000000
60000
5062500
1687500
3000000
67500000

مجموع هزينه بهرهبرداري (هزار ريال)

89610000

درآمد خالص حاصل از برداشت گياه کنگر (هزار ريال)

112890000

11
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*هزينههاي واحد براي هر هکتار عمليات بهرهبرداري کنگر در سال عبارت است از؛ هزينه تهيه طرح بهرهبرداري براي هر
هکتار برابر با  10هزار ريال ،هزينه کارگري برابر با  2000هزار ريال براي يک هکتار در روز ،هزينه ادوات و تجهيزات برابر با
 10هزار ريال ،هزينه حمل هر تن محصول تا انبار برابر با  1500هزار ريال ،هزينه انبارداري هر تن محصول حداکثر براي 5
روز برابر با  500هزار ريال ،هزينه عمليات اصالحي و احيايي پس از بهرهبرداري براي هر هکتار  500هزار ريال و هزينه بهره
مالکانه به ازاي هر کيلو برابر با  20هزار ريال برآورد گرديد.
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بر پايه رابطه تعيين مقدار رانت اقتصادي ،سود اقتصادي بدست آمده از توليد علوفه يا فعاليت
مرتعداري برابر با  3842هزار ريال در هکتار در سال و منفعت حاصل از برداشت کنگر برابر با 9291
هزار ريال در هکتار در سال بوده است .بنابراين مجموع رانت اقتصادي حاصل از بهرهبرداري علوفه و
برداشت گياه کنگر برابر با  13133هزار ريال در هکتار در سال برآورد گرديد (شکل  .)2همچنين بر
اساس فرمول تعيين اشتغال ساليانه با احت ساب شمار تعداد خانوار و افراد وابسته به دامداران منطقه،
ميزان اشتغال مستقيم و غيرمستقيم فرآيند مرتعداري در طول يکسال به ترتيب  86و  257شغل (هر
 349هکتار يک شغل مستقيم و هر  117هکتار يک شغل غيرمستقيم) و تعداد اشتغال افراد بهرهبردار
محصول کنگر در طول يکماه ( 600کارگر در روز) به ترتيب  72و  216شغل (هر  417هکتار يک
شغل مستقيم و هر  139هکتار يک شغل غيرمستقيم) ،محاسبه شد (شکل .)3
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مراتع داراي بسياري از خدمات مهم اکوسيستمي از جمله توليد موادغذايي ،فيبر ،پاکسازي آب،
فضاي تفريحي و آزاد ،عناصر معدني ،اماکن مذهبي ،تنوع زيستي گياهي و جانوري ،زيستگاه حيات
وحش و ترسيب کربن هستند ( .)DiTomaso et al., 2017در اين ميان اهميت کارکردهايي همانند
توليد علوفه مرتعي و برداشت گياهان خوراکي ،دارويي و صنعتي که به صورت مستقيم مورد
بهرهبرداري و مصرف قرار ميگيرند ،به طور عموم براي بوميان منطقه ملموستر هستند .بهطوري که
نتايج اين مطالعه نشانداد ،ارزش اقتصادي ساليانه کارکرد بهرهبرداري از کنگر و توليد علوفه برابر با
 159568740هزار ريال و ارزش اقتصادي هر هکتار از مراتع منطقه مورد مطالعه برابر با  13133هزار
ريال بوده است .با توجه به ارزش برآوردشده محصوالت مرتعي يادشده ،اين ميزان ارزش اقتصادي نقش
بسيار ارزشمندي در اقتصاد جوامع روستايي منطقه دارد (جعفرزاده و همکارن .)1398 ،بررسي ميداني
گونههاي گياهي موجود در منطقه نشان داد که خانوادههاي گياهي ،Asteraceae ،Papilionaceae
 Plumbaginaceae ،Caryophyllaceae ،Poaceaeداراي بيشترين گونه بوده بهطوري که درصد
باالي گونههاي گندمي بيانگر شرايط مناسب رطوبتي منطقه ،فراواني زياد گونههاي تيره بقوالت بيانگر
شرايط کوهستاني و ويژگيهاي خاص ادافيکي و حضور گونههاي تيره آفتابگردان بيانگر وجود تخريب
ناشي از چراي دام و خشکسالي سالهاي اخير برخي مناطق است .اين نتايج با مطالعات نقيپور و
همکاران ( )1389و تبد و همکاران ( )1395مطابقت دارد .نتايج برآورد خصوصيات سطحي خاک در هر
يک از تيپهاي مورد مطالعه ،نشان داد ميزان درصد تاجپوشش ،خاکلخت ،مقدار الشبرگ و سنگ و
سنگريزه در هريک از تيپهاي گياهي منطقه مورد مطالعه متفاوت بوده است .همچنين بررسي وضعيت
پوشش گياهي گونه کنگر نيز نشان داد ،ميزان تاج پوشش و تراکم گونه مذکور در تيپهاي مختلف،
متفاوت بوده است .بهطوري که فراواني باالي اين گونه در برخي از تيپها ،مشاهده شدهاست .در اين
تحقيق مالحظه گرديد چراي دام (دام غالب منطقه گوسفند است) يکي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر
ميزان پوشش گياهي و درصد خاک لخت است .بهطوري که چراي مفرط دام ( 0/25درصد دام مازاد بر
ظرفيت مرتع) سبب گسترش گونه کنگر شده است .نتايج نشان داد که در مناطق دوردست و صعب
العبور و عدم حضور طوالني مدت دام ،باعث افزايش درصد پوششتاجي کل ،درصد الشبرگ و کاهش
درصد خاکلخت گرديد .بهطور کلي ميتوان گفت تفاوت در درصد تاجپوشش در تيپهاي مختلف
منطقه به دليل عمل مستقيم چريدن دام و برداشت قسمتهاي سبز گياه سبب کاهش ميزان فتوسنتز
و در نتيجه کاهش تاج پوشش و توليد بودهاست (فخيمي .)1386 ،رفت و آمد دامها و لگدکوبشدن
خاک ،بر ساختمان خاکدانهها تأثير دارد و فعاليت ميکروارگانيسمها موجود در آن را تحت شعاع قرار
ميدهد .در نتيجه از فعاليت اين موجودات (به دليل عدم اکسيژنرساني) کاسته ميشود و اين امر
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سبب ميگردد تا مواد غذايي کمتري در دسترس گياهان قرار گيرد و در نهايت مواد غذايي و توليد
گياهان کاهش يابد ( .)Kooijman & Smith, 2001همچنين طي عمل چرا ،گياه جهت جبران
خسارت ناشي از قطعشدن تعدادي از برگها و ساقههايي که چريده شدهاست ،با صرف مقدار زيادي
مواد غذايي و انرژي در صدد ترميم بر ميآيد .در نتيجه ساقههاي جديد به وجود ميآيد و بنابراين رشد
ساير قسمتها از جمله ساقه و برگهاي موجود به تأخير ميافتد ،تاجپوشش کاهش يافته و سرانجام
مقدار توليد سرپا نيز کاهش مييابد (سندگل و مقدم .)1383 ،وضعيت نامناسب مراتع منطقه مورد
مطالعه ناشي از چراي مفرط دام و همچنين بسياري از شيوههاي مديريت قديمي مراتع ،همراه با ورود،
استقرار و تکثير گياهان مهاجم غيربومي ،به تغييرات گسترده در جوامع گياهي منجر شدهاست .ليکن از
چندين منظر ،کنترل گونههاي تهاجمي (در اين مطالعه گياه کنگر) براي جامعه اهميت فزاينده دارد.
هرچند اغلب اوقات کنترل گياهان مهاجم هزينههاي زيادي به همراه خواهدداشت ( Martins et al.,
 )2006و ممکن است با مخالفت اجتماعي جوامع محلي روبرو شود ( )Sheremet et al., 2017به ويژه
زمانيکه گونههاي مهاجم در يک منطقه ارزشهاي فرهنگي به دست آورند (.)Roberts et al., 2018
ليکن هنگاميکه تالشهاي کنترل گياهان مهاجم ناموفق باشد و يا اينکه خسارتهاي مربوط به تهاجم
نسبت به هزينههاي کنترل پايين باشد ،مديريت خسارت ناشي از تهاجم ميتواند از نظر اجتماعي
مطلوبتر از اقدامات کنترلي باشد ( .)Rolfe & Windle, 2014هرچند اثرات گياهان مهاجم بر تنوع و
ساختار جامعه ميتواند به بيثباتي اکوسيستم و اغلب تغيير تحوالت غيرقابل برگشت درون سيستم
منجر شود .با اينحال ،بسياري از موارد نيز وجود دارد که گياهان مهاجم ميتوانند منافعي را براي
اکوسيستم ايجاد کنند و بنابراين ،اغلب بين اثرات مثبت و منفي گياهان مهاجم نظريات متفاوت وجود
دارد ( .)DiTomaso et al., 2017نتايج اين تحقيق نشان داد گياه مهاجم کنگر به تنهايي داراي
منافع اقتصادي ساليانه برابر با  12890000هزار ريال و ارزش اقتصادي آن در هر هکتار برابر با 9291
هزار ريال بودهاست .از آنجاييکه کنترل اين گياه در قالب عمليات اصالحي و احيايي در سطوح وسيع
داراي هزينههاي هنگفتي خواهد بود ليکن واگذاري امور مربوط به بهرهبرداري اصولي از اين گياه به
بوميان منطقه به گونهاي که سبب ايجاد خطر انقراض آن نگردد ،ميتواند عالوه بر جلوگيري از
گسترش سطح تهاجم سبب بهبود وضعيت معيشت ساکنان محلي نيز خواهدشد .از آنجايي که بسياري
از مراتع ،تغييرات انساني و ويژگيهاي عملکرد اکوسيستم جديد را تجربه کردهاند ،مديريت گونههاي
مهاجم در دوره جديد به استراتژيهاي پيشرو و چارچوبهاي مفهومي نياز دارد که موفقيت بيشتري را
در دستيابي به نتايج مطلوب کسب ميکنند ( .)DiTomaso et al., 2017بر اساس محاسبات انجام-
شده درآمد خالص ساليانه و ماهيانه هر خانوار از محل توليد و برداشت علوفه و به طور کلي درآمد
فرآيند مرتعداري از اين مراتع (باتوجه به جمعيت  49خانوار بهرهبردار) به ترتيب برابر با  952627و
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 79386هزار ريال بودهاست .در حاليکه ميانگين درآمدهاي ساالنه تعديلشده به قيمتهاي جاري
سال  87خانوارهاي دامدار کشور برابر با  24300هزار ريال برآورد شدهاست (مشيري و مواليي،
 .)1379همچنين درآمد و منافع حاصل از برداشت کنگر در مقايسه با علوفه توليدي به مراتب داراي
ارزش بيشتري بودهاست .ميانگين رانت اقتصادي حاصل از توليد علوفه و بهرهبرداري کنگر در منطقه
مورد مطالعه برابر با  13133هزار ريال برآورد گرديد .ليکن باتوجه به نرخ ميانگين دالر  14هزار ريال
در سامانه نيما بانک مرکزي ايران در سال  ،1398رانت اقتصادي برابر با  94دالر برآورد گرديد .اين
نتيجه با تحقيقات انجام شده در کشور استراليا که ميانگين رانت اقتصادي مراتع را بين  73تا  117دالر
برآورد نمودهاست ،مشابهت دارد ( .)Monjardino et al., 2004در کنار درآمد خالص ساليانه حاصل از
برداشت کنگر و توليد علوفه ،اشتغال حاصل از اين خدمات حائز اهميت است .نتايج نشانداد مجموعًا
اين کارکردها به تعداد  158شغل مستقيم و  473شغل غيرمستقيم به طور ساليانه ميتواند در منطقه
ايجاد نمايند .در راستاي اين نتيجه از تحقيق حاضر ،نتايج مطالعات ذاکري و همکاران ( )1393و
حشمتالواعظين و همکاران ( )1389نيز بر اهميت ميزان اشتغال حاصل از توليد علوفه مرتعي و برخي
محصوالت فرعي در مناطق مورد مطالعه ،تأکيد داشته است .امروزه با تأکيد بر حفظ تنوع زيستي و
دستيابي به پايداري اکولوژيکي در اکوسيستمهاي طبيعي ،مديريت منابع در پيش بيني اينکه کدام
گونهها مهاجم بوده ،کدام اکوسيستمها در معرض خطر قرار دارند و اينکه چطور مراحل مختلف تهديد
اکوسيستم را مديريت کرد ،نقش مهمي پيدا کردهاست و به نظر ميرسد که مديريت گياهان مهاجم در
اکوسيستمهاي مرتعي بايد در اولويت برنامههاي مديريتي قرار گيرد تا سالمت و يکپارچگي آنها حفظ
شود .مطالعات متعدد نشان ميدهد ،مديريت پايدار مراتع ،عالوه بر شناخت رويشگاه گونهها و پراکنش
مکاني آنها ،شناسايي گياهان مفيد و بهرهبرداري چندمنظوره از مراتع را شاملشده که درکنار بازده
اقتصادي براي مردم بومي ،سالمت اين اکوسيستم را نيز در بر خواهدداشت .بهطوري که بررسي و فهم
ارزش اقتصادي کليه گياهان در عرصههاي طبيعي در سايه مجموعهاي پيچيده از فرآوردههاي
اکولوژيک و کارکردهاي اکوسيستمي ،موجب شفافيت و تسهيل فرآيندهاي تصميمگيري در زمينه
بهرهبرداري چندمنظوره از مراتع و نگرشي کارآمد در مديريت نوين مراتع خواهد شد.
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