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چکیده
محصول اصلی مراتع علوفه است .بنابراین ،با تعیین ارزش اقتصادی آن ،به عنوان یکی از مهمترین کارکردهای تولیدی غیربازاری ،میتوان
مدیران را در برنامهریزی صحیح و مدیریت بهینة بهرهبرداری از مراتع هدایت کرد .هدف مقالة حاضرر ،بررآورد ارزش اقتصرادی کرارکرد
تولید علوفة مراتع ییالقی بلدة نور در استان مازندران است .بدین منظور ،تولید کل علوفره ،برا اسرتداده از روش دوبرل ،در دوازده واحرد
کاری برآورد شد .با توجه به ناهمگنی علوفههای مرتعی ،از نظر اقتصادی ،و نبود بازار سازمانیافته جهت مبادله ،از قیمرت معرادلج جرو و
بهرهگیری از رهیافت ارزشگذاری غیرمستقیم هزینة جایگزین استداده شد .به منظور همگنسرازی ارزش کلیرة گیاهران ،ارزش کرل مرواد
غذایی قابل هضم ( )TDNهر یک از گیاهان علوفهای در تولید همان گونه ضرب شد و ارزش غذایی علوفرة تولیردی هرر واحرد مرتعری
محاسبه گردید .با توجه به  TDNمشخص جو ،معادل وزنی جو برای هر هکتار مرتع مشرخص شرد کره برا سرناریوهای مختلرق قیمتری
(تضمینی ،جهانی ،و تمامشده) ارزش کل تولید علوفه ،بر اساس بهای جو ،محاسبه شد .نتایج نشان داد از  98986/7هکتار اراضری مرتعری
قابل بهرهبرداری منطقهْ تولید علوفه معادل وزنی جو در هر هکتار  876/5کیلوگرم انردازهگیرری شرد .میرانگین ارزش سرا نة آن ،برا سره
سناریوی قیمتی 66/6 ،میلیارد ریال برآورد گردید .این مبلغ معادل با  709877ریال در هرر هکترار اراضری مرتعری نروررود اسرت .مبرالغ
برآوردشدة ارزش علوفة تولیدی فقط  85درصد کل ارزش اکوسیستم مرتعی است که بدون هیچگونه سرمایهگذاری و به صورت مروهبتی
طبیعی بهرهبرداری میشود.
واژگان کلیدی :ارزش غذایی ،ارزشگذاری اقتصادی ،تولید علوفه ،حوضة نوررود ،مازندران ،مراتع ییالقی.

* نویسندة مسئول:

تلدن 70708887787 :نمابر70708865996 :

E. mail: Rastgarshafagh@gmail.com
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بهترین حالرت ،تنهرا معررف ناقصری از ارزش بنیرادی

مقدمه
از بررین اکوسیسررتمهررای طبیعرری ،مراتررع از جملرره
بااهمیتترین منابع طبیعی ایرران برهشرمار مریرونرد.
تولید علوفه ،ترممین آب ،حدرآ آب و کراح ،حدرآ
تنوع زیستی و ذکایر ژنتیکی ،تولید گیاهان دارویی و
صررنعتی ،تلطیررق آب و هرروا ،تولیررد غررذا ،کرردمات
طبیعتگردی ،تدرجگاهی و غیره از جمله کارکردها و
د یل اهمیت این مواهررب کرررردادادی اسرت .]5
در این میان ،اهمیت تولیرداتی ماننرد علوفره ،کره بره
شررکل مسررتقیم مصرررف مرریشررود ،عمومرراً ،برررای
بهرهبرداران مرتع ملموستر است ،زیررا بهررهبررداران
مرتررع ،اغلررب ،از علوفرره برررای ت ذیررة دام و تولیررد
فرررآوردههررای دامرری ،برره عنرروان محصررول اصررلی،
بهرهبرداری میکنند .اما پوشر

گیراهی مراترع دارای

کدمات بسیاری است کره هرر یرک از آنهرا ممکرن
است ارزشی بهمراترب بری

از ارزش تولیرد علوفره

داشته باشد و این ارزش ها برای زندگی بشرر حیراتی
است  .]07معضالت رو به رشد ناشی از تخریرب و
بهره برداری بیرویة طبیعت موجب شده تصمیمگیران
و برنامهریزان کالن به لزوم حداظت و توسعة هر چره
بیشترج این مواهب کدادادی توجه کنند .از این رو ،در
دهههای اکیر ،حوزة اقتصاد اکولوژیک شاهد افزای
فعالیتهای درکور توجهی در کصوص تعیین ارزش
کارکردها ،کا ها ،و کدمات اکوسیسرتمهرای طبیعری
بوده است .]09
در تعیین ارزش اقتصادی نهادهها دو رُکن نقر
اساسی ایدا مینماید :قیمت نهاده و تولید نهرایی آن .در
علم اقتصاد جدید ،قیمتْ معادل ارزش در نظرر گرفتره
میشود .در این زمینه ،نظریههای مختلدی وجرود دارد؛
برکی قیمرت را معرادل و برابرر برا نظریرههرای ارزش
درنظر گرفتند .به باور تراسبی« ،قیمرت هرای برازار ،در

می باشند»  .]07قیمت در مترون اقتصرادی بره معنرای
ارزش مبادلهای کا و کدماتی اسرت کره بره صرورت
واحد پول بیان میشود  .]7قیمت مهرمتررین عامرل و
انگیررزة فعالیررت در بررازار و متعررادلکننرردة عرضرره و
تقاضاست .دکالت دولت ها در این سیستم و کنترل یرا
تشویق قیمتی با اهداف مختلق انجام مریپرذیرد .]08
حمایت از تولیدکنندگان ،مصرفکنندگان ،و یرا هرر دو
از مهمترین د یل دولتهرا بررای دکالرت در سیسرتم
بازار ،از طریق ساز و کار قیمتگذاری ،است .]07
در کصرروص تعیررین ارزش اقتصررادی ایررن
سرمایهها پژوه هایی صورت گرفته که نشاندهنردة
اهمیت بسیار زیاد ارزشهای مرتعی افزون برر تولیرد
علوفه است؛ به طوری کره ارزش علوفره را فقرط 85
درصد ارزش کل اکوسیستم گزارش کردهاند  .]80بر
اساس مطالعات سازمان کوار برار کشراورزی (فرا،و)،
ارزش سالیانة هر هکتار مرتع معرادل  878د ر اسرت
که از این مقدارْ  57د ر (معادل  86/5درصد) مختص
ارزش علوفررهای اسررت و  75/5درصررد مربررو برره
ارزشهای محریطزیسرتی ،نظیرر حدرآ آب و کراح،
تنظرریم گرراز ،دفررع ضررایعات ،گررردهافشررانی ،کنترررل
بیولوژیکی آفات و غیرره  .]00در تحقیقری پیرامرون
ارزیابی درآمرد حاصرل از تولیرد علوفره و محصرول
فرعی سری

در مراتع کزنگاه ماکو ،سرود اقتصرادی

سالیانة حاصل از تولید علوفة هر کرانوار  05میلیرون
ریال ،رانت اقتصرادی سرالیانهای معرادل  8685هرزار
ریال ،و ارزش کل مورد انتظار هر هکتار مرتع حاصل
از تولید محصول اصلی و فرعی  00/07میلیرون ریرال
برآورد شد .]6
بهرغم انتشار مقالهها و کتابهای مختلق دربارة
کدمات اکوسیستم مرتعی غیربازاری ،چارچوبی جرامع
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و سیسرررتماتیک بررررای ارزشگرررذاریج کارکردهرررایج

 .2شیوة برآورد تولید علوفه

اکوسیسررتم وجررود نرردارد .از سرروی دیگررر ،نرراهمگنی

برره منظررور برررآورد تولیررد علوفرره برره روش دوبررل

علوفه های مرتعری از نظرگراه اقتصرادی و نبرود برازار

(مضاعق) ،به واحدهایی همگن نیاز بود تا آثارج جهت

سازمانیافته جهت مبادله در آنْ باعث شرد ترا در ایرن

شرریب ،ارتدرراع از سررطح دریررا ،و تررمثیر کصوصرریات

مقاله به این موضوع پرداکته شود و علوفة مرتعری ،بره

زمینشناسی به حداقل برسد .بنابراین ،نقشههای پایهر

عنوان کا یی غیربازاری ،ارزشگرذاری شرود و میرزان

اعم از نقشة رقرومی ارتدراع ،)DEM( 0نقشرة رقرومی

تولید علوفه و سود اقتصادی سالیانة هر هکتار از مراتع

سازند زمینشناسری ،و نقشرة رقرومی جهرت شریبر

ییالقی بلدة نور تعیین گردد .این امر میتواند مدیران را

آماده شد .ارتداع از سرطح دریرا ،برا توجره بره دامنرة

در برنامهریزی صحیح و مدیریت بهینة بهررهبررداری از

حداقل و حداکثری نقشة رقومی ارتداع حروزة آبخیرز

مراتع هردایت و یراری نمایرد .بنرابراین ،هردف مقالرة

نوررود ،ارتداع ( 777ترا  6077مترر) در سره کرالس

حاضر ،ارا،ة رهیافتی است تازه به منظور ارزشگرذاریج

تعریق شرد :کمترر از 0777؛  0777ترا  7777مترر؛ و

کارکرد تولید علوفره بره عنروان کرا یی غیربرازاری برا

بیشتر از  7777متر از سطح دریا .جهت شریب در دو

روشی علمی.

کالس طبقهبندی شد :شمالغربری؛ جنروبشررقی .و

روششناسی
 .1موقعیت منطقة مورد بررسی
منطقة اجرای تحقیق مراتع ییالقی اسرتان مازنردران در
حوضة نوررود است .این حوضه ،برا مسراحتی حردود
 0888/79کیلومترمربع ،وسیعترین حوضة هرراز اسرت
که در محدودة ج رافیایری ˝ 50˚86 07ترا ˝50˚09 80

طررول شرقرررری و ˝ 76˚77 59تررا ˝ 76˚06 76عررر

شمالی قرار گرفته است .از نظر تقسیمات سیاسی ،ایرن
حوضه در استان مازنردران ،محردودة شهرسرتان نرور،
بخ

سررازند زمررینشناسرری در سرره کررالس تعریررق شررد:
سازندهای شمشک؛ کرج؛ و ر .نقشههای آمادهشرده
در محیط  ArcGIS9.0با یکدیگر تلدیق و نقشة واحرد
کاری تهیه شد .تولید علوفه در هر واحد کاری برا 77
پررالت  0×0مترمربعرری برررآورد شررد .در برکرری از
واحدهای کاری ،بسته به مساحت منطقه ،تولید علوفه
در بی

از یک توده برآورد شرد .در هرر پرالت نیرز،

برررای هررر گونرره ،درصررد پوشر

تراجی ،تولیررد تررج

تخمینی ،تولید ترج توزینشرده برا تررازو کمیرتهرایی
چون وزن تخمینی ،وزن توزینشده با ترازو ،رطوبرت

بلده و جنوبغربی آمل واقع شرده و مهرمتررین

و ضریب کوشکوراکی هر گونه در کل مواد غرذایی

کوهستانی است .بخشی از جبهة جنوبی البرز شمالی و

شد .کاربرد ایرن روش بره همگرنسرازی گونرههرای

مرکررز جمعیترری آن بلررده اسررت .ایررن حوضرره کررامالً
جبهة شمالی البرز مرکزی را شرامل مریشرود .حوضره
دارای ارتداع متوسط  0657متر از سطح دریا و متوسط
بارندگی سا نه  576میلیمتر است .اقلیم منطقرة مرورد
بررسی ،با استداده از روش دومارتن در ایستگاه رزن و
بلده ،نیمهکشک است .]06

قابل هضم )TDN( 8محاسبهشده برای آن گونه ضرب

مرتعی ،از نظرر ارزش غرذایی ،کمرک کررد  .]06در
احتساب ضریب کروشکروراکی بررای هرر یرک از
گونههرای مرتعری نیرز از اصرل بهررهبررداری پایردار
1. Digital Elevation Method
2. Total Digestible Nutrients
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استداده شد که اصلج  57درصرد داشرت و  57درصرد
برداشت رعایت شده است و ،البته ،بسته به موقعیرت
منطقه ت ییر مییابد  .]8گونههای هر پالت به تدکیک
داکل پاکت قرار گرفت و دو تا سه روز هوادهی شد.
پس از قررار دادن آنهرا در آوجن برا دمرای  77درجرة
سانتیگراد ،به مدت  69سراعت ،مجردداً برا تررازوی
دیجیتال توزین شدند و وزن کشرک آنهرا برهدسرت
آمد .به این ترتیب ،درصد رطوبت هر گونه اسرتخراج
شد .در هر یک از واحدهای کراری و هرر  77پرالت
انداکتهشده فهرست گونهها ثبت شرد .میران وزن ترر
تخمینی و وزن تر توزینشده ،برا اسرتداده از تکنیرک
رگرسیون ،روابط مربوطه برازش گردیرد .در صرورت
معناداری ،وزن تر تخمینی هر گونه در درصد رطوبت
حاصرلة آن گونره ،کرل مرواد غرذایی قابرل هضررم ،و
ضریب کوش کروراکی ضررب گردیرد و وزن گونرة
مورد نظر ،بر حسرب کیلروگرم  ،TDNمحاسربه شرد.
ضرایب هضمپذیری و کوشکوراکی علوفه نیز طری
آزمای های آنالیز کیدیت علوفه بهدست آمد .]06
 .3برآورد کل مواد غذایی قابل هضم )(TDN

استداده از شاکص هضمپرذیری کرل گونرههرا بررای
همگن سازی گونه های گیاهی رویکردی است کره در
مطالعات برآورد ارزش ریالی علوفه به آن کمتر توجه
شده است .در این تحقیق ،به منظور برآورد کرل مرادة
غذایی قابل هضم ،آنالیز کیدیت علوفه انجرام شرد .از
بین  5تا  8مؤلدهای که به منظور تعیین کیدیت علوفره
استداده میشرود ،مؤلدرههرایی همورون درصرد مرادة
کشک ،دیوارة سلولی منهای همیسلولز (الیاف کام)،
درصد مادة کشک قابل هضم ،و انررژی متابولیسرمی
با روابط تعیینشده به منظور تعیین کرل مرادة غرذایی
قابل هضم در این تحقیق استداده شد 8؛ 6؛ .]7

 .4برآورد ارزش اقتصادی تولید علوفهه بها
روش هزینة جایگزین)RCM( 1
در این روش ،ارزش محصول جایگزین علوفره (جرو
زراعی) ارزش تولید علوفه محاسبه شده است .به این
منظور ،قیمت جهانی (سریق) جرو زراعری در تولیرد
علوفة کشک گیاهران علوفره ای مرتعری ،برر حسرب
 TDNهر یرک از گیاهران علوفره ای ،کره از سرنج
آزمایشگاهی نمونه های برداشت شدة صحرایی حاصل
گردید ،ضرب شد .قیمت جهانی جو ،به عنوان علوفة
جررایگزین ،معررادل  857د ر برررای هررر تررن در سررال
 0798در نظر گرفته شد .قیمت هر د ر نیرز برر پایرة
آمار بانک مرکزی در همان سال  07777ریال در نظرر
گرفته شد .به این ترتیب ،ارزش هر کیلروگرم علوفرة
مرتعی در هکتار بر حسرب علوفره جرایگزین (جرو)
محاسبره شرد 00؛ .]09

 .5روش قیمتگذاری
روش تعیررین قیمررت ،در ایررران ،بررهویررژه در مررورد
محصو ت کشاورزی ،بر اساس قیمت تمامشده و برا
استناد به روشهرای معمرول در حسرابداری صرنعتی
انجام می گیرد .در حسابداری صنعتی ،قیمرت گرذاری
محصو ت قابل مبادله در بازار به چند طریق صورت
میگیرد:
یکی از طرر قیمرت گرذاریْ سیاسرت قیمرت
تضمینی (حمرایتی) دولرت اسرت؛ در ایرن روش ،برا
اعالم قیمت مناسب ،کشاورزان تا حدودی در مقابرل
نوسانات شردید قیمرت مصرون مری ماننرد .در روش
قیمررتگررذاری تضررمینی ،دولررت بررا کریررد اضررافی
محصررو ت کشرراورزی یررا بررا پرداکررت یارانرره برره
1. Replacement Cost Method
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مصرررفکننرردگان باعررث انتقررال منحنرری تقاضررای

کارجى فاکتور شده است باید آن را به واحد پول ایران

مصرف کنندگان به سمت راست می شود و این انتقرال

(ریال) تبدیل کرد .کا با هر نوع ارزى کریدارى شرود،

تا جایی ادامه می یابد کره از محرل تالقری عرضره برا

محاسبات گمرکى آن فقط برر اسراس نرر رسرمى ارز

منحنی تقاضای جدیدْ قیمت تضرمینی حاصرل شرود.

انجام مىپذیرد  .]87در این مقاله ،برای محاسربة ارزش

تولیرد را در

پررولی (ارزش تولیررد کررل) محصررو ت مرتعرری مررورد

افزای

تقاضرای برالقوهْ امکران افرزای

سطح قیمت تضمینی با تر فراهم میسازد .]06

7

مطالعه ،از سه سناریوی قیمتی محصول جو ،بره عنروان

روش دوم ،محاسبة قیمرت جهرانی محصرو ت

علوفة جایگزین با بازار سازمانیافترهترر ،اسرتداده شرد.

تولیدی است .قیمت های جهانیْ ستون فقرات محاسربة

اطالعات مورد نیاز از سازمان جهراد کشراورزی اسرتان

ارزشگررذاری اجتمرراعی و تحلیررل کررارایی در سیسررتم

مازندران و پایگراههرای اینترنتری دادههارر نظیرر وزارت

کشاورزی است .قیمت جهانیج یک محصول کشراورزیْ

صررنعت ،معرردن و تجررارت ،وزارت جهرراد کشرراورزی،

قیمرررت سرررر مررررز آن کا سرررت کررره در آن قیمررتْ

گمرح ،سازمان غله ،و فا،ور استخراج شد.

عرضهکنندگان کارجی آن کا را به بازار داکلی تحویل
مرریدهنررد .برره عبررارت دیگررر ،قیمترری اسررت کرره

نتایج

مصرفکننردگان کرارجی بره عرضرهکننردگان داکلری

پوشش گیاهی منطقة مورد مطالعه

میپردازند .از آنجا که محصو ت میتوانند وارداتی و یا

پس از تهیة نقشة واحد کاری ،در مجموع  8تیپ مرتعری

صادراتی باشند ،نحروة محاسربة قیمرت آنهرا مختلرق

در  08واحد کاری شناسایی شرد (جردول  .)0بیشرترین

است .مبنای قیمتگذاری محصو ت صرادراتیْ قیمرت

عملکرد علوفه در منطقة مورد مطالعه در واحد کاری  6برا

فوب )FOB( 0است .قیمت فوب عبارت است از قیمت

تیررپهررای گیرراهی،

سایهایج این محصرو ت سرر مررز ایرران منهرای کلیرة

tomentellus Boiss.p.- Fisch. P.

هزینههای انتقال آنها از سر مرز تا برازار داکلری .]87

 ، tomentellus Boss.p.- Astragalus gossypinus Fisch.P.و

برای محاسبة قیمت سایهای محصو ت زراعی وارداتی

 Bromus tomentellus Boiss.p.- Festuca ovina L.مشاهده

استراتژیک ،نظیر گنردم و جرو ،از قیمرت جهرانی ایرن

شد .گون پنبهای -درمنه ،با ارزش علوفهای پرایین ،نقر

محصو ت (قیمت سیق) استداده میشود .قیمت سیق

ج
ارزش
مرؤثری در حداظرت کراح دارد ،در عرین حرال،

این محصو تْ قیمت سر مرز ایرران بره اضرافة

صنعتی ،کوراکی ،و دارویری نیرز دارد .کمتررین عملکررد

8

)(CIF

AstragalusAstragalus gossypinus

،Bromus

Bromus

هزینههای انتقال آنها از سر مرز تا بازار داکلی یا بهرای

علوفه در منطقه نیز به واحرد کاری  0با تیرپ غالررب

کرید کا در مبدأ به اضافة هزینة بیمه و کرایة حمرل و

Astragalus gossypinus Fisch. P.-Onobrychis cornuta

نقل است  .]8برای محاسربة ارزش کرا یی کره برا ارز

2. Cost, Insurance & Freight

 (L.) Desv. Subsp. cornutaاکتصاص داشت.

1. Free On Board
3. Total Value of Product
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شکل  .1نقشة واحد کاری حوزة آبخیز نوررود

نتیجة حاصهل از بهرآوردو وزنع علوفهة خشه
معادل جو
ضریب کوشکوراکی و حد بهرهبرداری مجاز علوفره
برای هر یک از گونههای کوشکوراح گیاهان مرتعی
با رعایت اصل  57درصد داشت و  57درصد برداشرت

کشک معادلج وزنی جو در هر هکتار از مراترع ییالقری
نوررود برآورد شد .نتایج در جدول  0آمده است.

نتیجة حاصل از برآورد ارزش ریالی علوفهه بها
روش هزینة جایگزین

علوفه بره جهرت رعایرت اصرل بهرره بررداری پایردار

با توجه به قیمت مشخص جو در بازار ،قیمت علوفرة

محاسبه شد  .]0بررای گونرههرای غیرکروشکروراح

تولیرردی بررر حسررب جررو تعیررین شررد .بررا اسررتداده از

ضریب صدر اعمال شرد .ضرریب هضرمپرذیری کلیرة

سناریوهای مختلق قیمتی ،ارزش کل تولید علوفه در

گیاهان مرتعی نیز ،پس از محاسبه ،در تولید کشک هر

مراتع نوررود تعیین شد :سناریوی قیمتی  0بر مبنرای

یررک از گیاهرران مرتعرری ضرررب شررد .برره منظررور

قیمت تضمینی دولت برای جو در سرال  0798اسرت

همگن سازی کلیة گیاهان ،از نظر ارزش غذایی ،درجرة

که برابر برا  8877ریرال اعرالم شرد ]05؛ سرناریوی

کرروشکرروراکی ،و هضررمپررذیری ،تولیررد گیاهرران در

قیمتی  8بر مبنای قیمت جهانی جو (قیمت سیق) ،که

ضریب  7/55معادل  TDNجو ضرب گردیرد .مجمروع

همان قیمت صادرات و واردات جو است؛ سرناریوی

 TDNکلیة گیاهان به  TDNجرو تقسریم شرد .بره ایرن

 ،7قیمت تمامشدة علوفة تولیدی در مراتع نیز با توجه

ترتیب TDN ،معادل وزنی جو بر حسرب کیلروگرم در

به هزینة تولید محاسربه شرد .میرانگین ارزش سرا نة

هکتار برای هر یرک از واحردهای کراری تعیرین شرد.

علوفة مرتعی  66/6میلیارد ریال برآورد شد .این مبلرغ

میانگین علوفة کشک تولیدشده در هر هکتار از مراترع

معادل با  709877ریال در هر هکترار اراضری مرتعری

ییالقری نروررود معرادل  876/5کیلروگرم  TDNعلوفرة

نوررود است .مقادیر ارزش کل سا نة علوفرة مراترع
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. میآید8  در جدول، از نظر تولید علوفه،نوررود

نوررود و ارزش اقتصادی هر هکترار اراضری مرتعری

 معادل جو مراتع نوررود با توجه به وسعت و مقادیر کل تولید علوفة خشک در هر واحد کاریTDN .1 جدول
 وزن علوفةTDN
)Kg/ha(

خش

وزن علوفة خش
)Kg/ha( معادلع جو

 تیپهای مرتعی/تیپ

واحد کاری

005/5

807

Astragalus gossypinus Fisch. P.- Onobrychis cornuta (L.) Desv. Subsp.
cornuta

0

078/7

089/9

Bromus tomentellus Boiss. p.- Astragalus gossypinus Fisch. P.

8

097/6

789

Oryzopsis holciformis (M.B.) Hack P. - Astragalus gossypinus Fisch. P.

7

Astragalus gossypinus Fisch. P. - Bromus tomentellus Boiss. p.

0-6

Bromus tomentellus Boiss. p.-Astragalus gossypinus Fisch. P.

8-6

Bromus tomentellus Boiss.p. - Festuca ovina L.

7-6

056/75

895

078/7

706

Bromus tomentellus Boiss.p. - Astragalus gossypinus Fisch. P.

5

068/8

885

Astragalus gossypinus Fisch.p. -Prongus ferulacea (L.) Lindl.

6

079/7

858/8

Astragalus gossypinus Fisch.p. - Bromus tomentellus Boiss.p.

7

878/6

769

Bromus tomentellusBoiss.p. - Festuca ovina L.

9

00/5

807

Artemisia sieberi- Astragalus gossypinus Fisch. P.

8

067/8

868

Orizopis holciformis (M.B.) Hack P.- Bromus tomentellus Boiss.p.

07

867/05

677

Prongus ferulacea (L.) Lindl.- Artemisia aucheri Boiss.

00

057/7

876/5

Astragalus gossypinus Fisch. P. –Festuca ovina L.

08
 یافتههای تحقیق:مآخذ

 ارزش پولی علوفة معادل جو با توجه به عملکرد علوفه در هر هکتار از مراتع ییالقی بلدة نور.2 جدول
ارزش کل اقتصادی تولید علوفه
)قیمت (ریال
)هکتار (ریال

)واحد سطح (میلیارد ریال

970957

78/76

8877

تضمینی دولت

707777

66/9

8597

)قیمت جهانی (سیق

660697

57/6

8787

قیمت تمامشده

709877

66/6

8677

مساحت قابل

میانگین وزن علوفة خش

)بهرهبرداری (هکتار

) هکتار/معادلع جو (کیلوگرم

98986/7

876/5
میانگین
 یافتههای تحقیق:مأخذ
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شده است و ،البتره ،بسرته بره موقیعرت منطقره ت ییرر

بحث و نتیجهگیری
در برآورد تولید بررای هرر هکترار از اراضری مرتعری
حوزة آبخیز نوررود از روش دوبل (مضاعق) استداده
شد و کمیتهایی چون وزن تخمینی ،وزن توزینشده
با ترازو ،رطوبت ،و ضریب کوشکوراکی بررای هرر
گونرره در کررل مررواد غررذایی قابررل هضررم ()TDN
محاسبهشده برای آن گونه ضررب شرد .کراربرد ایرن
روش به همگن سازی گونه های مرتعی ،از نظر ارزش
غذایی ،کمک کرد ،زیرا علوفة تولیدی ،به عنوان یکی
از فرآورده های عمردة مراترع ،از نظرگراه اقتصرادی،
کرررا یی نررراهمگن (از نظرررر نررروع گونررره ،درجر رة
کوشکوراکی ،و مواد م ذی قابرلهضرم) بره شرمار
میرود ،به همین دلیل ،در این تحقیرق ،بررای بررآورد
تولیررد کررل مرتررع و محاسرربة ارزش اقتصررادی آن
میبایست همة گونه ها ،از نظر ارزش غذایی ،همگرن
میشدند .کاربرد شاکص  ،TDNبررای همگرنسرازیج
گونههرای گیراهی ،رهیرافتی اسرت کره در مطالعرات
برآورد ارزش ریالی علوفه کمترر بره آن توجره شرده
است .در پژوهشی پیرامون ارزیابی درآمرد حاصرل از
تولید علوفه و محصول فرعی سری

ایرن نتیجره بره

دسررت آمررد کرره بررین  TDNو قیمررت علوفرره رابط رة
مسررتقیمی وجررود دارد و ،اصررو ً ،از نظررر اقتصررادی،
دامداران هنگامی حاضرند قیمرت بیشرتری در واحرد
وزن برای علوفه بپردازند که میزان مواد م رذی قابرل
هضررم آن و تولیرردات دامرری حاصررله بررا تر باشررد.
همونین ،در این تحقیق از میانگین درصد  TDNبرای
برآورد قیمت علوفة مرتعی استداده شدر که بررآوردی
تخمینرری از قیمررت علوفرره اسررت  .]6در احتسرراب
ضریب کوشکوراکی بررای هرر یرک از گونرههرای
مرتعی نیز از اصل بهرهبرداری پایدار استداده شرد کره
اصل  57درصد داشت و  57درصد برداشت رعایرت

مییابد .در برکی مطالعات ایرن اصرل رعایرت شرده
اسرررت  .]0در مقایسررة ارزش اقتصرررادی مراترررع و
دیررمزارهررا در اسررتان همرردان و برره طررور اکررص
ارزشگررذاری علوفرره ،بررا اسررتداده از روش هزینررة
جایگزین ،قیمت جیرة مورد استدادة گوسردند معرادل
با یک کیلوگرم  TDNو احتساب ضرریب  7/55بررای
 TDNآن ،قیمت یک کیلوگرم علوفه محاسبه شرد کره
با توجه به ناهمگنبودن علوفة مرتعی ،از نظرر ارزش
غذایی ،کاربرد این روش مطمئن بره نظرر نمری رسرد
 .]09در برآورد قیمت تولیرد کرالص علوفره نیرز از
روش غیرمسررتقیم هزینرة جررایگزین (قیمررت بررازاری
زغال) استداده شده است که در آن قیمت مرادة آلری،
وزن کشک مادة آلی ،ضریب کیدری زغرال ،و مقردار
گرمای حاصل از وزن کشک مادة آلی مد نظرر بروده
است .]88
ارزش کل تولیردات مرتعری در مراترع ییالقری
نوررود ،با کرل تولیرد علوفرة معرادل وزنری برا جرو
کیلوگرم در هکتار ،برای سناریوی ( 0قیمت تضرمینی
دولت) حدود  78/76میلیارد ریال ،بررای سرناریوی 8
(قیمت جهرانی سریق)  66/9میلیرارد ریرال ،و بررای
سناریوی ( 7قیمت تمام شده سر مزرعه)  57/6میلیارد
ریال برآورد شد .این در حالی است که علوفة تولیدی
عموماً بدون هیچگونه سررمایهگرذاری و بره صرورت
موهبتی طبیعی بهرهبرداری مریشرود .تدراوت قیمرت
علوفة معادل جو تحت سناریوهای مختلق قیمتی بره
اهمیت میزان تولید در واحد سطح و ت ییرات قیمرت
اکذشده بستگی دارد .همان طور که مشاهده میشود،
بیشترین رقم محاسبهشرده مربرو اسرت بره قیمرت
تضمینی دولت در سال  .0798کمترین رقم نیز مربو
است به قیمت تمامشدة علوفة معادل جو سر مزرعره.
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سیاست قیمت تضمینی از جمله سیاستهرای دولرت

ارزشگذاری علوفره در مقایسره برا دیگرر تحقیقرات

است که ،با اعالم قیمت مناسب ،کشاورزان تا حردی

انجامشده در کرارج و داکرل کشرور ،بررآورد تولیرد

در مقابل نوسانات شدید قیمتی مصون مریماننرد .در

علوفره بررر اسرراس

همررة گونررههررای مرتعرری و

روش قیمتگذاری تضمینی ،هدف نخسرت و اصرلی

درنظرگرفتن سرناریوهای مختلرق قیمرت گرذاری در

دول رتْ حمایررت از تولیدکننرردگان اسررت .بیشررترین

برآورد قیمت تولید علوفه بروده اسرت .در تحقیقرات

عملکرد علوفه در منطقة مورد مطالعه در واحد کراری

مشررابه انجررامشررده ،برریترروجهی برره قیمررت نسرربی

Prongus ferulacea (L.) Lindl.-

محصو ت کشاورزی و بسندهنمودن به قیمت مطلرق

 .Artemisia aucheri Boissمشاهده شد .با تلدیق نقشرة

موجب شده اسرت کره تولیرد بعضری از محصرو ت

واحد کاری و کاربری اراضی ،مشخص شد که تمامی

کشاورزی ،به ویژه محصو ت اساسی ،قابل رقابت برا

مساحت واحد کاری  00در مرتع مترراکم واقرع شرده

تولید محصو ت پُرسود نباشد .از سوی دیگر ،فقردانج

است و ،در عین حال ،بیشترین سهمج گونههرایج قابرل

آمار مناسرب و دقیرقج سرری زمرانی ،برهویرژه هزینرة

هضم در این تیپ واقع شده است .کمتررین عملکررد

فرصررت ،عمرردهفروشرری ،کررردهفروشرری ،قیمررت

علوفره در منطقره نیرز بره واحررد کراری  8برا تیررپ

محصررو ت سررر مرررز مخصوص راً برره تدکیررک نرروع

Bromus tomentellus Boiss. p.- Astragalus

محصول ،یکی از مهرمتررین محردودیتهرا و موانرع

 gossypinus Fisch. P.تعلق داشت .گون پنبهای،گونرة

اصلی این گونه تجزیه و تحلیلهاست که محردودیتی

مؤثری

جدّی در سیاستگذاری مناسرب برهوجرود مریآورد.

ج
ارزش
در حداظررت کرراح دارد و ،در عررین حررال،

برردین منظررور ،پیشررنهاد مرریشررود وزارت جهرراد

صررنعتی ،کرروراکی ،و دارویرری نیررز دارد .همونررین،

کشرراورزی ،مرکررز آمررار ایررران ،و ادارة کررل گمرررح

کمترین سهمج گونه های قابل هضم نیرز در ایرن تیرپ

اطالعات دقیقتری دربارة قیمت کا هرای کشراورزی

واقع شده است  .]08نیز در ارزشگرذاری اقتصرادی

ارا،ه دهند.

 00برا تیرپ گیراهی

غالررب

همراه این تیپ ،با ارزش علوفهای پایین ،نق

TDN

علوفة مراتع حوضة کلیبرجای -ارسرباران در معرفری

با توجه به اینکه علوفرة تولیردی ،سررانجام ،بره

تیررپهررای مرتعرری بررا بیشررترین میررزان تولیررد برره

مصرف دام منطقه میرسد و با تبدیل به شیر ،گوشرت،

گونههای  Bromus spو  Astragalus spاشراره کردنرد.

و پشم ارزش افزوده پیدا میکنرد ،از ایرن رو ،پیشرنهاد

در برکی مطالعرات ،در بررآورد تولیرد علوفرهْ میرزان

می شود در محاسبة ارزش واقعی تر علوفه از روش های

هضمپذیری گونهها مؤثر دانسته شد 6؛ .]9

غیرمستقیم نیز استداده شود و ارزش افزودة حاصرل از

در این مقاله ،روش برآورد ارزش تولید علوفره

پرورش دام در مرترع و سرایر منرافع آن نیرز در ارزش

جزو روشهای غیرمستقیم برود کره برر پایرة مقرادیر

علوفة تولیدشده لحاظ شود .تداوت روش های مختلق

مختلق علوفة تولیدی مرتع در وسعتهای متداوت و

ذکرشده در نترایج محاسربات ارزش هرر هکترار مرترع

قیمت جو به عنوان علوفه با قیمت برازاری مشرخص

اگرچه میتواند تا حدودی تابع تداوتهرا و کطاهرای

شد و تحت سناریوهای مختلقْ قیمت معرادل وزنری

هر یک از روشها باشد ،برا توجره بره تدراوت عمردة

جو حاصل گشت .از وجوه تمرایز روش مرذکور ،در

موجود برین نترایج محاسربه در روشهرای مسرتقیم و

...رهیافتی نو در ارزشگذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفة مراتع
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میتوانرد در برنامرهریرزی و اجررای بهترر طرر هرای

 میتوان گدت کره ارزشگرذاریج اقتصرادیج،غیرمستقیم

 با توجه بیشتر به ارزشهای زیستمحیطری،مرتعداری

،کارکردهای بازاری و غیربازاری اکوسیستم های مرتعی

. سودمند باشد،تولیدات علوفهای و غیرعلوفهای

عالوه برر بهترر شناسراندن ارزش واقعری کارکردهرا و
،کدمات اکوسیستم مرتعی به مدیران و سیاستگذاران
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