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 چکیده
در مراتع شهرستان پلدشت می ارزش اقتصادی کارکدهای تولیدی مراتع از محل تولید علوفه، سریش و دنبالن هدف این تحقیق بررسی 

در طی یک دوره دو ماهه توسط مردم محلی برداشت، مصرف و به و دنبالن روزه در اوایل بهار  30گیاه سریش حداقل در یک دوره  باشد.

این تحقیق  باشد.در منطقه مورد مطالعه میو دنبالن علوفه  ،هره برداران محصول سریش. جامعه آماری این تحقیق، شامل برسدفروش می

و  درصد 56باشد. نتایج تحقیق نشان داد حاشیه بازاریابی دنبالن با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختار یافته و مشاهدات مستقیم می

باشد. میانگین درآمد نبود انبارداری مناسب و سرعت فساد پذیری باالی آن میباشد که نتیجه فصلی بودن برداشت، می درصد 60سریش 

هزار ریال می باشد.  938053هزار ریال و مجموع درامد ناخالص ساالنه برای کل بهره برداران مورد مطالعه  649ناخالص روزانه قارچ دنبالن 

 219شكار برداشت )حمل و نقل(، درآمد خالص روزانه به طور متوسط به های آدر یک دوره برداشت برای هر بهره بردار پس از کسر هزینه

هزار ریال رسید. بر اساس این تحقیق، رانت اقتصادی  316703هزار ریال  و در کل دوره برداشت برای کل بهره برداران مورد مطالعه به 

تحقیق نشان داد که سود اقتصادی حاصل از تولید علوفه  نتایج هزار ریال در سال در هكتار محاسبه گردید. 316حاصل از برداشت دنبالن 

میزان اشتغال ایجاد شده  هزار ریال در هكتار در سال برآورد گردید. 262.5میلیون ریال در سال و رانت اقتصادی حاصله  15هر خانوار، 

محصوالت نقش مهمی در درامد خانوارهای  نفر در سال می باشد. می توان نتیجه گرفت مراتع منطقه با تولید بخش وسیعی از 18دنبالن 

 منطقه بازی می کند.        

  ، ارزشگذاری اقتصادی، دنبالنسریشدرآمد خالص، مرتع، : کلمات کلیدی

 

 . مقدمه1

محصوالت فرعی به عنوان  استفاده از محصوالت فرعی مرتعی در بهبود وضع اقتصادی روستاییان از اهمیت خاصی برخوردار است.

 ,Thadaniنمایند )منبع درآمد مكمل و نیز منبع غذایی، نقش و سهم آشكاری را در رفاه و زندگی روزمره مردم محلی ایفا مییک 

گردند. تعیین ارزش اقتصادی (. بنابراین، در برآورد ارزش مرتع، این ارزشها باید به عنوان جزئی از ارزش کلی محسوب 2001

تواند مدیران را در جهت بهبود برنامه ریزی و مدیریت مراتع یاری نماید. مراتع در آن میمرتع و سهم محصوالت اصلی و فرعی 

با دامنه وسیعی از تولیدات از قبیل علوفه، انواع گیاهان دارویی و قارچ ها می توانند درآمد و رفاه مردم محلی را افزایش دهند. 

چرا  گردند عموماً برای بهره برداران مرتع آشكارتر است.ستقیم مصرف میدر این بین، اهمیت تولیداتی مانند علوفه که به طور م

این  کنند. باکه بهره برداران مرتع عموماً از علوفه برای تعلیف دام و تولید محصوالت دامی به عنوان محصول اصلی استفاده می

ها در مقابل استفاده فاده شوند اما این استفادهوجود، گیاهان مرتعی می توانند به عنوان خوراکی، دارویی، صنعتی و تزئینی است

محصوالت شوند. بر اساس تعریف مرکز آمار ایران، برای تعلیف دام که سهم قابل توجهی دارد، محصوالت فرعی مرتع محسوب می
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شود هستند، محصول فرعی گفته می صنعتی دارای خواص دارویی، خوراکی وکه گیاهی  یای مرتع شامل مواد یا اجزاغیرعلوفه

 (. 1392)مرکز آمار ایران، 

تولیدات مختلف مرتعی برای بهره برداری و تولیدات متنوعی استفاده می گردند و ممكن است استفاده از آنها فقط برای تولید 

شوند اما برخی از تولیدات برای یعلوفه نباشد. برای مثال، اگر چه برخی از تولیدات برای تعلیف دام به عنوان محصول استفاده م

شود، قارچ دنبالن موارد خوراکی کاربرد دارد. یكی از این تولیدات باارزشی که در برخی از سالها توسط مردم محلی برداشت می

 می باشد. 

وررود استان ( به ارزشگذاری اقتصادی مرتع از محل تولدی علوفه در مراتع ییالقی حوزه آبخیز ن1392رستگار و همكاران )  

هزار ریال در هكتار براورد شد و مبالغ براورد شده ارزش علوفه  718مازندران پرداختند. میانگین ارزش در هكتار اراضی مرتعی 

درصد کل ارزش اکوسیستم مرتعی است که بدون سرمایه گذاری و به صورت موهبتی الهی بهره برداری می گردد.  25تولیدی 

میلیون  15گذاری مرتع در مراتع شهرستان ماکو، سود اقتصادی سالیانه حاصل از تولید علوفه هر خانوار در تحقیقی دیگر در ارزش

میلیون ریال برآورد شده است  17/11ریال و ارزش کل مورد انتظار هر هكتار مرتع حاصل از تولید محصول اصلی و فرعی 

در استرالیا، تحقیقی در زمینه درآمد حاصل از گیاهان  Monjardino et al (2004)(. 1389)حشمت الواعظین و همكاران، 

کند. دالر در هكتار در سال تغییر می 117تا  73مرتعی انجام دادند و به این نتیجه رسیدند که میانگین رانت اقتصادی مرتع بین 

مراتع درباره رانت اقتصادی  ای با عنوان ارزش اقتصادی( در استرالیای غربی مطالعه2006) Connell et al,Oبه همین ترتیب، 

 دالر در هكتار و در سال برآورد کردند.  77مرتع انجام دادند و رانت اقتصادی مرتع را معادل 

خواص دارویی و پزشكی قارچ دنبالن بر اساس مستندات علمی و تحقیقات آزمایشگاهی و برخی دیگر در میان مردم مناطق 

سال های متمادی به اثبات رسیده است. در طی نمونه برداری از قارچ های دنبالن  مختلف و بر اساس تجربیات شخصی و در طول

در طی سال های گذشته، با مطرح کردن سواالتی از مردم مناطق مختلف کشور، در مورد خواص این قارچ، مردم از آن به عنوان 

. ری از انواع بیماری ها در طول سال مؤثر میدانندیک غذای نیروبخش و مقوی یاد کرده و تغذیه از آن در فصل بهار را برای جلوگی

اعتقاد بر اینست که قارچ تأثیر چشمگیری در کاهش قندخون در میان مبتالیان به دیابت دارد. در شهر  محلیدر میان مردم 

برخی از . های مرکزی و جنوبی کشور نیز از قارچ به عنوان غذایی مقوی و دارویی در درمان بیماری های چشمی یاد می شود

. افراد محلی در استان فارس نیز مصرف قارچ را در درمان عوارض پیری مؤثر دانسته و آن را به عنوان عامل جوانی می شناسند

بر اساس تحقیقات علمی انجام شده تاکنون تأثیرات آنتی بیوتیكی قارچ در برابر میكروب ها و عوامل بیماریزا، تأثیر آنتی اکسیدانی 

ای قارچ دنبالن از نظر تغذیه. اع عوامل سرطانزا و محافظت از کبد در برابر بیماری های کبدی به اثبات رسیده استدر برابر انو

های زیادی است. در قارچ دنبالن هیچ نوع دستكاری ژنتیكی توسط انسان انجام نشده نوع پروتئین و ویتامین 15دارای بیش از 

قارچ همچنین مانع سرماخوردگی شود. قارچ شامل مقدار زیادی . ار گرفته نشده استوجه بكو کود شیمیایی در آن نیز به هیچ

های دیگر در فرایند پخت و پز ازبین اکسیدانارگوتیونین یک آنتی اکسیدان قوی است که برخالف آنتیت. ارگوتیونین هم هس

بررسی ها نشان می دهند مصرف قارچ پخته و استفاده نمود. اکسیدان از بین رفتن آنتیمی توان بدون نگرانی رود، بنابراین نمی

داغ می تواند عفونت های بدن را از بین ببرد و مصرف روزانه دو عدد قارچ پخته شده و داغ می تواند سیستم ایمنی بدن را تقویت 

تولیدی، مطالعاتی صورت گرفته . در زمینه ارزشگذاری مراتع از محل کارکرد علوفه کند و یبوست و نفخ معده را نیز درمان کند
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است اما بر طبق مرور منابع انجام شده، تحقیقاتی در زمینه ارزش اقتصادی مرتع از محل تولید قارچ دنبالن صورت نگرفته است. 

رو، هدف تحقیق حاضر برآورد ارزش اقتصادی هر هكتار مرتع از محل تولید قارچ دنبالن و شاخص های اقتصادی برداشت  از این

فروش از جمله درآمد خالص ساالنه بهره برداران، حاشیه بازاریابی و نیز نقش آنها در اقتصاد خانوارهای روستایی می باشد تا و 

 بدین ترتیب ارزش مرتع از زوایای دیگری غیر از تولید علوفه مورد بررسی قرار گیرد.      

 مواد و روشها. 2  

 موقعیت منطقه مورد مطالعه

راتع منطقه سدارس واقع در شهرستان پلدشت انجام شده است. این منطقه دارای تابستانهای گرم و زمستانهای این تحقیق در م

و  7/5میلیمتر بوده و میانگین حداقل و حداکثر دما به ترتیب معادل  280بسیار سرد است. میانگین بارندگی ساالنه در منطقه، 

  Astragalus sppو  Agropyrun elangatumیپ گیاهی اصلی در منطقه، (. ت1382درجه سانتیگراد می باشد )بی نام، 4/15

، sp Alhagi ،eEremurus olga  ،sp Thymus، sp Euphorbia ،sativa Medicagoهای دیگری نظیر باشد. البته گونهمی

Lactuca  orientalis  وAtriplex canescens   ،(.    1382نیز در منطقه وجود دارند )بی نام 

 قارچ دنبالن     

بر طبق طبقه بندی علمی دنبالن در فرمانرو قارچ ها، شاخه قارچ های کیسه ای، زیرشاخه قارچ های فنجانی، رده 

یک پرتقال می باشد و شكلی شبیه اندازه قارچ دنبالن از یک فندق تا اندازه و خانواده دنبالنان می باشد.  پزیزالس، راسته پزیزومیست

و در مراتع نزدیک به ریشه های گیاهان و سانتیمتری در خاک  30عمق  تا. قارچ های دنبالن معموالً (1)شكل  سیب زمینی دارد

 اسطفصل پاییز و نیز از او درقارچ دنبالن کوهی با گیاهان مرتعی همزیستی دارد و در سال های پر باران  بكر رشد می کند.

از رده دولپه ای ها و  Cistaceaeاز خانواده   Helianthemum lippiiگیاه  اتع رشد می کند.اواسط اردیبهشت در مراسفند تا 

از رده تک لپه ای ها دارای همزیستی میكوریزی با قارچ دنبالن  Cyperaceaeاز خانواده  Kobresia sibiricaهمچنین گیاه 

با توجه به آغاز بارندگی های بهاره و مساعد شدن شرایط رشد دنبالن ها، جمع (. 1390، کوهی می باشد )جاوید و همكاران

 میشود. فروش و مصرف این قارچ ها در رویشگاه های این قارچ در کشور از رونق خاصی برخوردار ، آوری، خرید
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 با دنبالن  Helianthemum lippii: دنبالن و گیاه همزیست گل افتابی 1شكل 

 روش تحقیق

باشد. جامعه آماری این تحقیق، شامل بهره برداران قارچ دنبالن روش تحقیق حاضر به صورت پیمایشی در مورد قارچ دنبالن می

باشد. این مطالعه، با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار یافته و مشاهده مستقیم انجام شده است. در مراتع شهرستان پلدشت می

باشد. روش انتخاب بهره برداران به صورت تصادفی بود. در طی یک روزهای انجام نفر می 75تعداد بهره برداران مورد مطالعه 

نفر دیگر انتخاب می شد. زمان انجام  10بهره بردار یک نفر انتخاب و مورد پرسش قرار می گرفت و نفر بعدی از  10تحقیق از هر 

 بود.  1394و اواسط اردیبهشت ماه  1393تحقیق از اواخر اسفند ماه 
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 ها                              تحلیل داده   

داده های این تحقیق با استفاده از شاخص حاشیه بازاریابی، شاخص های درآمد نا خالص، درامد خالص، رانت اقتصادی، اشتغال    

 ساالنه تحلیل گردید.  

 1محاسبه حاشیه بازاریابی       

شود، برآورد حاشیه بازاریابی این دنبالن به عنوان یكی از پرفروش ترین محصوالت مرتعی بوده و در بازار خرید و فروش می قارچ

تواند مفید واقع شود. بهره برداران این محصول به دلیل جلوگیری از محصول در تحلیل جذابیت اقتصادی بهره برداری آن می

ها و واسطه ها می فروشند. برداشت محصول را به فروش دستی ترجیح می دهند. واسطه اتالف وقت، محصوالت برداشتی را به

رسانند. خریدارانی در محل تولید وجود دارد که محصول را مستقیماً از بهره برداران خریداری کرده و در بازار محلی به فروش می

 (: 1385)کوپاهی،  محاسبه می گردد 1حاشیه بازاریابی این محصول با استفاده از رابطه 
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r :حاشیه بازاریابی ،rp  :قیمت محصول در بازارfp :قیمت محصول در محل    

 درآمد ناخالص و خالص بهره برداران  

های آشكار بهره گردد. با کسر هزینهناخالص محاسبه میپس از تعیین میزان برداشت محصول و میانگین قیمت محصول، درآمد 

گردد. کل محصول برداشت شده در بازارهای محلی به فروش برداری )حمل و نقل( از درآمد ناخالص، درآمد خالص محاسبه می

ی میزان گردد. بنابراین، میزان کل محصول برداشت شده بر مبنارسد و بخشی از آن توسط خود مردم محلی مصرف مینمی

های آشكار )حمل و نقل( و پنهان )کارگری( از درآمد گردد. در مرحله بعد، با کسر کلیه هزینهفروش و خود مصرفی محاسبه می

 شود. بر حسب هر بهره بردار برآورد می ناخالص، درامد خالص حاصله

 رانت اقتصادی            

، 2(. رابطه 1374شود )سعید، سطح، رانت اقتصادی نامیده می سود اقتصادی ساالنه حاصل از یک محصول مشخص در واحد

 دهد:          نحوه محاسبه رانت اقتصادی را نشان می
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: سطح منطقه Sهای آشكار )حمل و نقل( و پنهان )کارگری( و : هزینهTC: درآمد ناخالص، TRرانت اقتصادی،  :ERکه در آن 

 می باشد.

 اشتغال ساالنه  

بر تعداد روزهای  کار الزم برای برداشت محصول مورد نظرنفر روز میزان اگر در سطح منطقه مورد نظر، محاسبه اشتغال به منظور 

 (.  3)رابطه  یدآسال بدست میدر  نفر حاصله بر حسب  اشتغال، تقسیم شود روز( 250) موجود در یكسال کاری مفید

250

.dn
E = )3( :  

n: تعداد افراد شاغل در روز ،d،)مدت اشتغال)روز : E :اشتغال 

 نتایج. 3

وضعیت برداشت دنبالن توسط بهره برداران مختلف و میزان درآمد ساالنه خانوارها از این محل مورد بررسی ارائه  1در جدول 

 شده است.       

                 

 : مشخصه های آماری مقدار برداشت، قیمت دنبالن و درآمد ناخالص و خالص ساالنه خانوارها 1جدول 

 مجموع میانگین حداکثر حداقل مشخصه

به  )کیلوگرمدر سال  روزانه دنبالنمیزان برداشت 

 (ازای هر نفر
35/0  15 06/6  8758 

(هزار ریال)دنبالن  قیمت  82 160 108 - 

ناخالص روزانه خانوار از محل برداشت دنبالن درآمد 

 )هزار ریال(
52 1920 649 938053 

درآمد خالص روزانه خانوار از محل برداشت دنبالن 

 )هزار ریال(
377-  1490 219 316703 

 

 حاشیه بازاریابی

هزار ریال و  109و نیز با توجه به اینكه میانگین قیمت دنبالن در محل و در بازار محلی به ترتیب برابر با  1با استفاده از رابطه 

 درصد برآورد گردید.   56هزار ریال می باشد، حاشیه بازاریابی این محصول  250
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 درآمد ناخالص و درآمد خالص از محل برداشت قارچ دنبالن 

کند. کیلوگرم تغییر می 15گرم تا  350آمده است میزان برداشت دنبالن توسط بهره برداران محلی از  1که در جدول  همانطور 

بر طبق نتایج  کند.هزار ریال تغییر می 160هزار ریال تا  82باشد. قیمت دنبالن از میانگین برداشت شش کیلوگرم در روز می

هكتار(، حدود  1000کیلوگرم در سال و با توجه به سطح منطقه ) 8758به میزان بدست آمده، میزان کل محصول برداشت شده 

هزار ریال(، ارزش  108شود. با توجه به میانگین قیمت هر کیلوگرم دنبالن در محل )کیلوگرم در هكتار در سال برآورد می 8

 945ر هكتار مرتع ارزش دنبالن برابر با میلیون ریال برای کل خانوارها و همچنین در ه 945ریالی کل دنبالن برداشت شده 

میلیون ریال در سال می باشد. سود اقتصادی یا درامد خالص  39هزار ریال برآورد شد. میزان درآمد ناخالص هر بهره بردار برابر با 

پذیرد صورت میهر بهره بردار پس از کسر هزینه های کارگری و حمل و نقل از درآمد ناخالص که عمدتاَ توسط اعضا خانوارها 

 هزار ریال برآورد گردید.  219)هزینه پنهان(، 

 رانت اقتصادی دنبالن  

هزار ریال در سال محاسبه گردید. بنابراین رانت اقتصادی  316703، مجموع سود اقتصادی حاصل از دنبالن 2بر اساس رابطه 

 هزار ریال در سال در هكتار بالغ می شود.         316این محصول به 

 علوفه               

 Agropyrun elangatum  ،Astragalus spp  ،Bromusگونه های قابل چرای دام در مراتع منطقه عمدتاً شامل          

ectorom  ،Cynodon dactylon باشد. میTDN  با درصد در کیلوگرم برآورد گردید 0.49های مذکور به طور میانگین گونه .

تومان محاسبه گردید که با قیمت تمام شده علوفه  175برآورد شده،  TDN، قیمت هر کیلو علوفه  در محل با  8توجه به رابطه 

 تقریباً مطابقت دارد.            تومان 200تا  180ن امور عشایری از طرف سازما

باشد. طبق پیش کیلوگرم در هكتار می 300حدود  بر اساس طرح مرتعداری مصوب منطقه میزان علوفه تولیدی در منطقه    

درصد برداشت، می توان حداکثر  از  50درصد داشت و  50بینی طرح مرتعداری جهت حمایت از پوشش مرتعی با رعایت اصل 

اصل  کیلوگرم( جهت رعایت اصل استفاده پایدار، استفاده کرد. الزم به ذکر است که این اصل یک 150درصد علوفه تولیدی ) 50

کلی است و  بهتر است در مناطق مختلف بر اساس شرایط منطقه و پوشش گیاهی، علوفه قابل استفاده با توجه به خوشخوراکی 

درصد داشت به دلیل این است که اکوسیستم  50و حد بهره برداری مجاز گونه ها تعیین شود.دلیل الزامی برای رعایت اصل 

توان گفت کل هكتار( می 1000صورت طبیعی صورت گیرد. با توجه به سطح منطقه )مرتعی آسیب نبیند و تجدید حیات آن ب

میلیون ریال در سال می باشد. با توجه به اینكه هزینه های پنهان )هزینه  262.5درآمد خالص حاصل از علوفه تولیدی در منطقه 

میلیون ریال برآورد شد. بر  262.5ه نیز کارگری( در خصوص برداشت علوفه صفر منظور گردیده است، سود اقتصادی در منطق

بهره بردار سامان عرفی مورد مطالعه، سود اقتصادی هر خانوار در استفاده از علوفه برای تعلیف دام  17این اساس، با احتساب 

 میلیون ریال در سال برآورد گردید.                 15برابر با 
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 سریش 

 

کیلوگرم تغییر می کند.  150تا  3.5آمده است میزان براشت محصول سریش توسط بهره برداران از  1همانطور که در جدول      

تومان در زمانی که میزان محصول در مرتع  600کیلوگرم در روز می باشد. قیمت محصول سریش نیز از  61میانگین برداشت 

های تحقیق، میزان کل محصول بر طبق یافته کند.کمّی میزان محصول تغییر می تومان در زمان افزایش 170کمیاب است تا 

 91962کیلوگرم(، به میزان  87583کیلوگرم( و میزان محصول فروخته شده ) 4379برداشت شده با توجه به میزان مصرف )

شود. با توجه كتار در سال برآورد میکیلوگرم در ه 91.962هكتار(، برابر با  1000کیلوگرم در سال و با توجه به سطح منطقه )

میلیون ریال برای کل  234ریال(، ارزش ریالی کل محصول تولیدی  2550به میانگین قیمت هر کیلوگرم سریش در محل )

هزار ریال برآورد شد. میزان درآمد خالص برای کل  234خانوارها و همچنین در هر هكتار مرتع ارزش محصول سریش برابر با 

میلیون ریال در سال می باشد. میانگین درآمد خالص خانوار از محل برداشت این محصول، با در نظر گرفتن  16برابر با  خانوارها

باشد. سود اقتصادی خانوار پس از کسر هزینه هزار ریال در سال برای هر خانوار می 3691نفر( برابر با  48تعداد بهره برداران )

 هزار ریال  برآورد گردید.  348پذیرد )هزینه پنهان(، دتاَ توسط اعضا خانوارها صورت میهای کارگری از درآمد خالص که عم

 رانت اقتصادی علوفه و سریش  

هزار ریال در سال در هكتار محاسبه گردید. با همین روش، سود اقتصادی از محل  262.5سود اقتصادی حاصل از تولید علوفه   

 ریال در هكتار در سال برآورد گردید.16748حسب هكتار یا رانت اقتصادی،  برداشت محصول فرعی مرتعی )سریش( بر

 اشتغال ساالنه قارچ دنبالن                                   

روز استفاده از این مراتع در فصل بهار، میزان اشتغال در منطقه  60نفر( و مدت  75با احتساب تعداد بهره برداران قارچ دنبالن ) 

 نفر در سال محاسبه شد.  18، 3هزار هكتار با استفاده از رابطه  مورد مطالعه به وسعت

 بحث و نتیجه گیری. 4

رای استفاده از علوفه مرتعی به عنوان محصول عمده مرتع نقش مهمی در اقتصاد روستاییان مراتع این منطقه از قدیم االیام ب    

شود و در بین سایر استفاده ها، این منطقه ایفا نموده است. اما استفاده خانوارهای روستایی از مراتع منطقه به علوفه محدود نمی

باارزش نظیر سریش با کاربرد خوراکی و آویشن، نعناع، بابونه، پولک با برداشت برخی از محصوالت فرعی نظیر برخی گیاهان 

کاربرد دارویی و قارچ دنبالن نیز از اهمیت خاصی برخوردار است. میانگین درامد ناخالص روزانه هر بهره بردار از محل برداشت 

یلیون ریال بالغ می گردد. اگرچه تمامی م 38هزار ریال می رسد در یک دوره برداشت دو ماهه این مقدار به  649دنبالن به 

فعالیت های برداشتی مربوط به برداشت محصول توسط خود بهره بردار انجام می گیرد )هزینه پنهان( و در نتیجه هزینه کارگری 

ن گردد. با این وجود در محاسبه درامد خالص هزینه کارگری نیز از درامد ناخالص کسر شد و به همیبه شخصی پرداخت نمی

 دلیل حداقل درآمد روزانه برخی از بهره برداران به دلیل برداشت کم روزانه به منفی نیز رسیده است. 
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هزار ریال در سال در هكتار می باشد. بر اساس تحقیق حشمت  316بر اساس این تحقیق، رانت اقتصادی برداشت قارچ دنبالن  

هزار ریال در هكتار و در سال یا در  279.3ره برداری سریش و علوفه (، رانت اقتصادی حاصل از به1389الواعظین و همكاران )

( در استرالیا، میانگین رانت اقتصادی 2004) Monjardino et alاساس تحقیق  دالر در هكتار و در سال می باشد. بر 28حدود 

( رانت اقتصادی مرتع را 2006) al Connell et,Oکند. به همین ترتیب، دالر در هكتار در سال تغییر می 117تا  73مرتع بین 

درصد، ارزش مورد انتظار مراتع طبق تحقیقات  2.5دالر برآورد کردند. با لحاظ نرخ تنزیل واقعی  77در استرالیای غربی، معادل 

et al  Monjardino (2004 و نیز )Connell et al,O (2006 در استرالیا، حداقل به  )ه دالر بالغ می شود. در مقایس 2920

(، رانت اقتصادی در مراتع پلدشت بسار 2006) Connell et al,O( و 2004) et al Monjardinoنتایج این تحقیق با نتایج 

پایین به نظر می رسد. یكی از دالیل این اختالف این است که در محاسبه رانت اقتصادی مراتع پلدشت، بر خالف تحقیقات 

به محصوالت دامی از جمله گوشت و محصوالت لبنی، بدلیل کمبود اطالعات، در نظر  مذکور، ارزش افزوده حاصل از تبدیل علوفه

تواند از نظر کیفیت و حاصلخیزی وضعیت بهتری نسبت به مراتع منطقه مورد گرفته نشده است. عالوه براین، مراتع استرالیا می

 مطالعه این تحقیق داشته باشد.                                        

ارزش محصوالت فرعی برداشت شده توسط بهره برداران تنها به ابعاد اقتصادی آنها محدود نمی شود و اثرات ثانویه دیگری   

نفر در سال می  18نظیر اشتغال حاصل از انها نیز از اهمیت باالیی برخوردار است. میزان اشتغال ایجاد شده از برداشت دنبالن 

نفر براورد  12نفر و از برداشت علوفه  6مراتع میزان اشتغال ایجاد شده از محصول فرعی سریش  باشد. در یک مطالعه دیگیری در

(. دلیل این امر این است که 1389شده بود که با میزان اشتغال ایجاد شده دبنالن برابر می کند )حشمت الواعظین و همكاران، 

گیرد و ولی برداشت علوفه و استفاده از آن توسط دام صورت میبرداشت دستی و انفرادی دنبالن توسط بهره برداران می باشد 

 گردانی و نظارت بر گله را بر عهده دارند.  شود و دامداران، عمدتاً کار رمهنیروی کاری زیادی در این امر به کار گرفته نمی

ابی این محصول، مربوط به فصلی بودن باشد. دلیل باال بودن حاشیه بازاریدرصد می 56نرخ حاشیه بازاریابی دنبالن برابر با  

باشد که باعث افزایش ریسک و در نتیجه حاشیه برداشت، نبود سردخانه های مخصوص انباری و سرعت باالی فساد پذیری می

روش های فگردد. در عین حال، باال بودن حاشیه بازاریابی جذابیت بازاررسانی محصول را برای بهره برداران و واسطهبازاریابی می

رسد. از طریق ایجاد دهد. این محصول عالوه بر بازارهای داخلی در بازارهای بین المللی با قیمت باالیی بفروش میافزایش می

های بسته بندی مناسب و چندکاره می توان این محصول را وارد بازارهای بین المللی کرد. در حال سردخانه های انباری و کارگاه

 آزاد ارس که قرابت زیادی با این منطقه دارد می توان برای صادرات محصول اقدام نمود. حاضر از پتانسیل منطقه

اهمیت اقتصادی محصوالت فرعی منطقه نظیر دنبالن که در حین برداشت باید عملیات جابجایی خاک صورت بگیرد، نباید  

بدون بررسی اثرات تخریبی احتمالی آن بر مرتع مد نظر قرار گیرد. از طرفی به دلیل اینكه این محصول هر ساله در منطقه وجود 

بارندگی زیاد حضور پیدا می کند به همین دلیل به صورت مستمر بر روی خاک تاثیر  ندارد به صورت دوره ای و در سالهای با

نمی گذارد. علیرغم برداشت در چندین سال گذشته، آثار تخریبی چندانی در منطقه گزارش نشده است. باید به این موضوع توجه 

رکردهای دیگری نظیر، کنترل فرسایش خاک، نمود که تامین علوفه دام و محصوالت فرعی تنها کارکرد مرتع نمی باشد و کا

حفاظت آب و تغذیه آبهای زیر زمینی، حفاظت حیات وحش و غیره را دارا می باشد، لذا در مطالعات و مباحث مربوط به مرتع، 

عه محاسبه نه تنها علوفه و محصوالت فرعی، بلكه سایر ارزشهای مرتع نیز باید مدنظر قرار گیرند. ارزش اقتصادی که در این مطال
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شد صرفاً بر مبنای قارچ دنبالن می باشد و ارزش واقعی مرتع با لحاظ کردن تمامی خدمات و تولیدات غیربازاری و محیط زیستی 

آن، ارزش مورد انتظار بسیار بیشتری را ایجاد خواهد نمود. انجام مطالعات اقتصادی خصوصاً ارزیابی و ارزشیابی کارکردهای بازاری 

تواند به شناساندن بهتر ارزش واقعی و کارکردهای این منبع و نیز طراحی ساز و کارهای مناسب جهت مراتع می و غیر بازاری

 حفاظت و صیانت از آنها در کلیه سطوح مدیریتی کمک نماید.      
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