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 چکیده
حال توسعه دارد و به عنوان یک تولیدات غیرچوبی به عنوان یکی از مهمترین عملکردهای جنگل نقش مهمی در معیشت افراد کشورهای در 

باشد. اما اطالعات و آمار کافی از تعداد محصوالت غیرچوبی مهم در مناطق مختلف جنگلی، منبع مهم درآمدی برای خانوارهای روستایی می
یی و سطح بازار این های مهم جنگلی، وضعیت فراوری، کاربردهای دارووضعیت فراوری، کاربرد و بازارها وجود ندارد. برای شناسایی گونه

های نفر از افراد محلی و چند نفر از کارشناسان و محققان بهره برده شد. معیار مورد نظر برای طبقه بندی گونه 26محصوالت از مصاحبه با 
شد. نتایج این باهای متفاوت میمهم، دارا بودن اهمیت به عنوان منبع غذایی، درآمد و خرید و فروش این محصوالت در بازارها با مقیاس

های ذکر شده بر باشند. وضعیت فراوری گونهگونه در منطقه از لحاظ قابلیت تولید محصوالت غیر چوبی مهم می 24مطالعه نشان داد که 
ن وحشی، گونه مورد مطالعه، تنها برای نستر 24طبق طبقه بندی فائو، غالباً در طبقه فراوری کم یا بدون هیچ نوع فراوری قرار دارد. از بین 

المللی ای و بیناخته و سماق توسط اداره منابع طبیعی طرح تهیه شده است. تنها دو گونه سماق و نسترن وحشی در بازارهای منطقهزغال
بفروش می رسند. با نبود اطالعات و آمار کافی از تعداد محصوالت غیرچوبی مهم در مناطق مختلف جنگلی، میزان تولید و ارزش این 

در واحد سطح، وضعیت فراوری و بازاری این محصوالت، برنامه ریزی برای رسیدن به مدیریت پایدار و استفاده بهینه از آنها مشکل محصوالت 
 باشد. می

 تولید، فراوری، بازار، کاربردهای داروییارسباران، : کلیدی کلمات

 

 . مقدمه1
 

ای برای حیوانات، گوشت حاصل ها، قارچ ها، برگ علوفه)عسل، آجیل( شامل مواد غذایی 1NWFPs) های غیرچوبی جنگلفرآورده

جات(، مواد ساختنی )برگ های خرما و خیزران(، گیاهان دارویی، پوست، رنگ ها، فیبرها، ها، بذر و ادویهاز شکار، گل ها، میوه

 های فرهنگی و معنوی می باشدبرای استفادهصمغ، التکس، روغن ها، رزین ها، سایر تولیدات بهداشتی و سالمتی و تولیداتی 

(Shylajan and Mythili 2003)های غیر چوبی را با عنوان محصوالت فرعی تعریف نموده است. در این . مرکز آمار ایران، فرآورده

های غیرچوبی مانند صمغ، تانن، گیاهان دارویی و صنعتی را در بر می گیرد )مرکز تعریف، محصوالت فرعی جنگل تمامی فرآورده

ها های غیرچوبی جنگلکند: فرآوردههای غیرچوبی جنگل اینگونه تعریف می(، فرآورده1383(. عبداهلل پور )1387ایران، آمار 

های حاصل از جانوران میزبان و قارچ است 2شامل گل، برگ، ساقه، ریشه، غده، میوه، پوست، صمغ و شیره بعضی گیاهان و مان

گیرند. برخی نباتات مانند درخت بنه یا پسته وحشی چند محصول کی و تزیینی قرار میکه مورد استفاده دارویی، صنعتی، خورا

 کنند. )شیره سقز، میوه و گال( و برخی دیگر یک محصول تولید می

 
1 Non-wood forest products 

 Quercusبر روی درخت مازودار ) (Lachnus Roborifگز علفی مهمترین محصول از انواع مان در جنگل های زاگرس است که بر اثر گزش حشره ای به نام )  2

infectoria)  تولید می گردد. در انگلیسی manna ،(.  1382گفته می شود )جزیره ای و ابراهیمی رستاقی 
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(، سهم تولیدات جنگل در تولید ناخالص داخلی در دنیا را حدود یک تا دو درصد 3فائو) سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد

دهد. ارزش ساالنه فراورده های چوبی جنگلی زند که بیش از سه درصد از تجارت کاالهای بین المللی را تشکیل میتخمین می

میلیارد  18های غیرچوبی جنگلی در دنیا، باشد در حالیکه این رقم برای فراوردهدر سال می 4میلیارد دالر 103در دنیا حدود 

های چوبی کاملتر از . در سطح ملی، آمار و ارقام در مورد صادرات و واردات کاالها و فراورده(FAO 2010)باشد دالر در سال می

میلیارد ریال و فراورده های  1023فراورده های چوبی جنگلی حدود باشد. بر طبق آمار فائو از ایران، ارزش ساالنه غیرچوبی می

رزش ساالنه فراورده های . بر اساس این آمار، ا) 2010FAO( 5باشدمیلیارد ریال می 6/4، حدود 2010غیرچوبی جنگل در سال 

های غیرچوبی های غیرچوبی در دنیا می باشد. ارزش ساالنه تجارت جهانی فرآوردهبرابر ارزش ساالنه فرآورده 7/5چوبی جنگل 

برابر شده است. با این حال بر اساس آمار فائو، ارزش ساالنه فرآورده های چوبی جنگلی در ایران  2/1سال اخیر  15جنگل در 

باشد. این در حالی است که فراورده های غیرچوبی از تمامی جنگل های های غیرچوبی جنگل میبر ارزش ساالنه فرآوردهبرا 222

کشور و فراورده های چوبی صرفاً از جنگل های شمال کشور برداشت می شود. اگرچه بخش مهمی از آمار برداشت فراورده های 

می شود ولی فاصله بسیار زیاد ارزش ساالنه محصوالت غیرچوبی با ارزش ساالنه غیرچوبی مانند بسیاری از کشورهای دیگر ثبت 

 محصوالت چوبی جنگل نشان از عدم بهره گیری از پتانسیل این محصوالت در سطح ملی می باشد.

بازده بودن ی و دامداری و کم کشاورزباشد. سنتی بودن فعالیتهای شغل اصلی ساکنان منطقه، کشاورزی و دامداری سنتی می

گردد. عالوه بر میهای بزرگ ب روستائیان برای کسب درآمد بیشتر و استفاده از امکانات رفاهی به شهرآنها، باعث مهاجرت اغل

باشد. با وجود اهمیت این، باعث افزایش فشار روی محصوالت غیرچوبی جهت تامین نیازهای اولیه خوراکی و دارویی خانوارها می

باشد. بدون آمار و های آماری در زمینه محصوالت غیرچوبی کامل نمیچوبی در جنگلهای ارسباران، دادهباالی محصوالت غیر

اطالعات کافی و دقیق مدیریت جنگل و بهبود وضعیت معیشتی مردم با تکیه بر این محصوالت امکان پذیر نیست. از اینرو در 

( 2ننده محصوالت غیرچوبی در جنگلهای ارسباران ارائه شود، ( لیست گونه های تولید ک1این مطالعه هدف بر این است که 

( 3اطالعاتی درباره قیمت، هزینه، سودآوری برداشت و سود ساالنه پتانسیل در سطح منطقه این محصوالت برآورد شود و 

ای این محصوالت کاربردهای دارویی گونه های مهم، وضعیت فراوری و داشتن کارگاه فراوری، نوع بازار و وجود طرح مدون بر

 بیان گردد. 

 مواد و روشها

 این مطالعه در جنگلهای ارسباران واقع در شمال غرب کشور انجام شده است. 

شامل همه کاالها و خدمات بدست آمده از جنگلها و دیگر کاربریهای  محصوالت غیرچوبی جنگلمحصوالت غیرچوبی جنگل:  

باشد که بایستی بصورت پایدار استخراج شود تفاده تجاری، صنعتی و معیشتی میمشابه با منشا بیولوژیکی غیر از چوب برای اس

(FAO, 1995این محصوالت شامل میوه .) ها، عسل، علوفه، گیاهان دارویی، رنگ ها، تانن ها، صمغ ها، اسانس ها، روغن ها و غیره

کی بسته به فروش در بازار یا استفاده در خانوار در ها، قارچ ها، عسل، روغن های خوراباشد. در طبقه بندی انجام شده، میوهمی

گیرد. قسمت های قابل استفاده از قبیل ساقه، برگ، دانه و ریشه گیاهان برای اهداف طبقه خوراکی تجارتی و معیشتی قرار می

نفشه در طبقه گیاهان گیرد و همچنین انواعی از گیاهان زینتی از قبیل پامچال، بدارویی در طبقه غیرخوراکی دارویی قرار می

های گیرد. بدلیل تنوع زیاد محصوالت غیرچوبی، در این مطالعه به تشریح جزئیات و اطالعات مربوط به میوهزینتی قرار می

 شود.  های چوبی پرداخته میخوراکی گونه

 
3 FAO 

 (. 1391باشد )بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران، ریال می 10462معادل  2010یک دالر در سال  4
 .( 2010FAO)باشد و برداشت های غیرقانونی در آمارها لحاظ نشده است ین رقم تنها مربوط به میزان درآمد ناشی از برداشت قانونی در قالب طرحهای بهره برداری میا  5
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 وری داده:آروش جمع . 2

سازمان جنگلها، مراتع و ابخیزداری کشور و سازمان حفاظت محیط ای و طرحهای انجام شده توسط با استفاده از منابع کتابخانه

 1396های چوبی جنگلهای ارسباران در تابستان های مربوط به گونهزیست، مصاحبه با افراد کلیدی و مشاهدات محلی، داده

باشد. ابتدا لیست می های چوبی مدنظرجمع آوری گردید. با توجه به اینکه در این مطالعه، بررسی محصوالت غیرچوبی گونه

گونه گیاهی( در جنگل های  774های موجود )تعداد گونه چوبی شامل درخت و درختچه( از بین تمام گونه 87های چوبی )گونه

(. در مرحله بعد با ارزیابی سریع روستایی 1381ای تهیه شد )سازمان حفاظت محیط زیست، ارسباران با استفاده از منابع کتابخانه

های مهم موجود در منطقه سوال شد. با چند نفر از کارشناسان و محققان مرکز تحقیقات نفر از افراد محلی گونه 26ه با و مصاحب

منابع طبیعی اذربایجان شرقی و اداره کل منابع طبیعی اذربایجان شرقی و اداره منابع طبیعی کلیبر برای بدست آوردن اطالعات 

(. معیار مورد نظر برای طبقه بندی Majule et al, 2010ده از مصاحبه ها مشورت شد )اضافی و بررسی اطالعات جمع اوری ش

های متفاوت های مهم، دارا بودن اهمیت به عنوان منبع غذایی، درآمد و خرید و فروش این محصوالت در بازارها با مقیاسگونه

گونه بود، جمع آوری شد. سپس برای این  24شامل  در نهایت لیستی از گونه ها که (.Foppes and Ketphanh, 1997باشد )می

مدون  و وجود طرح (خارجی -داخلی) بازار فراوری در منطقه، وضعیت ها، اطالعاتی از قبیل وضعیت فراوری و وجود کارگاهگونه

 (. Rodrı´guez et al, 2006ها جمع آوری شد )در مورد این گونه

ای بررسی های فراوری با استفاده از مشاهدات محلی و مصاحبه با افراد کلیدی و منابع کتابخانهوضعیت فراوری و وجود کارگاه  

(: کم FAO, 1995شد. از طبقه بندی فائو برای طبقه بندی وضعیت فراوری در سه مرحله کم، متوسط و پیچیده استفاده شد ) 

)غذاهای کنسروی و صنایع دستی(، متوسط  جات( و با تکنولوژی نسبتاً سادهها و ادویها، آجیلیا بدون هیچ نوع فرآوری )میوه ه

 6های اسانسیهای پیچیده و گران )برای روغنها( و فرآوریها و تاننها، مومها، رنگ)گیاهان دارویی، روغن های گیاهی، شیرینی

های مختلف از قبیل جغرافیایی، جمعیت شناسی، (. بازارها از جنبهFAO, 1995ها( که معموالً به امکانات زیادی نیاز دارند )و صمغ

کند. محصوالت غیرچوبی در شوند. این مقاله روی تقسیم بندی جغرافیایی تمرکز میرفتاری و روانشناختی تقسیم بندی می

بازاری و کاربردهای دارویی این گونه ها (. اطالعات FAO, 1995شوند )ای و بین المللی فروخته میبازارهای محلی، ملی، منطقه

 ای و مصاحبه با کارشناسان جمع آوری گردید. از منابع کتابخانه

 نتایج:.3

 الف( لیست گونه های چوبی با قابلیت تولید محصوالت غیرچوبی

ها شامل باشند. این گونهگونه در منطقه از لحاظ قابلیت تولید محصوالت غیر چوبی مهم می 24نتایج این مطالعه نشان داد که  

 زالزالک، وحشی، انگور، انجیر، ازگیل، فرنگی وحشی، توت داغداغان، گیالس کول، هفت بلوط، جنگلی، آلوچه کوهی، گردو، بادام

باشند. برخی از اخته میوحشی و زغال نسترن وحشی، تمشک، گالبی و سیب فندق، زرشک، بنه، قات، قره وحشی، انار سماق،

وحشی، گردو، آلوچه جنگلی برای خود مصرفی جمع  فرنگی وحشی، توت گالبی و این محصوالت از قبیل انجیر، زالزالک، سیب

ن و قره قات عالوه بر خود مصرفی، برای فروش جمع شود و برخی دیگر از قبیل تمشک، فندق، زغال اخته، داغداغاآوری می

گیرد. عملیات برداشت معموالً توسط زنان صورت ها، مورد استفاده مردم قرار میگردد. غالباً قسمت میوه این گونهآوری می

 گیرد. می

 ب( وضعیت فراوری و وجود کارگاه فراوری و طرحهای بهره برداری
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ده بر طبق طبقه بندی فائو، غالباً در طبقه فراوری کم یا بدون هیچ نوع فراوری قرار دارد. روی های ذکر شوضعیت فراوری گونه  

تهیه  گیرد.بیشتر  میوه های برداشت شده جهت مصرف خانوار فراوری از قبیل خشک کردن، پختن، تهیه رب و ترشی صورت می

پختن آش از زغال اخته، خشک کردن برای استفاده در رب از انار وحشی در منطقه عاشقلو، تهیه ترشی و خشک کردن برای 

شود. ولی تعداد کمی از گونه ها دارای چای از نسترن وحشی، تهیه مربا از انجیر و زالزالک و تهیه لواشک از آلوچه جنگلی می

دارای کارگاه فراوری در گونه ذکر شده، تنها گونه سماق و زغال اخته  24باشد. از بین فراوری صنعتی در کارگاه فراوری می

شود. فراوری می مجتمع تولید آبمیوه مرندو زغال اخته در  شرکت تعاونی سماق کاران هوراندباشد. گونه سماق در منطقه می

های فراوری در سایر مناطق کشور وجود دارد که از محصوالت باشد. کارگاهپتانسیل فراوری میوه این محصوالت نسبتاً باال می

(. از میوه تمشک محصوالتی از قبیل 1کنند )جدول درختان جنگلی )برگ و میوه( برای تهیه تولیدات خود استفاده می غیرچوبی

شود که دارای مربای گلدن تمشک جنگلی، صابون با طعم تمشک، ژل الیه بردار پوست حاوی عصاره تمشک جنگلی تولید می

گونه ذکر شده، تنها برای نسترن وحشی، زغال اخته و سماق توسط اداره  24از بین ارزش باالیی نسبت به میوه خام می باشد. 

 منابع طبیعی طرح تهیه شده است.
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 : کاربردهای دارویی، وضعیت فراوری و بازار محصوالت غیرچوبی1جدول 

 اندام مورد استفاده )مصارف و خواص دارویی(
وضعیت 

 بازار

هدف 

 استفاده

 وضعیت

 فراوری

 فارسی نام

 هگون
 ردیف

سرفه، ملین، یبوست، اسهال، کم خونی،  ضدعفونی کننده قوی،)  برگ

 Karam andاختالالت پوستی مانند اگزما، تبخال و حفظ کننده مو )

Kocobas, 2004; Jarić et al, 2007; Kültür, 2004)) 

 محلی
 *معیشتی

 و تجاری
 1 گردو کم

، تنظیم تنفسی و التیام زخم، مدر نقرس، بواسیر، ضد ملین،برگ )

 ,Karaman and Kocobas, 2001, Murad et al) اختالالت معده و روده

2011; )) 

 محلی
 *معیشتی

 و تجاری
 2 ریانج کم

((1380برگ و میوه ) دارای اثر قابض )ذوالفقاری،   
 عدم

 فروش

 عدم

 برداشت

 عدم

 برداشت
 3 کول هفت

ریزوم ) قابض، رفع کم خونی، مدر، ملین، اختالت گوارشی، برگ، میوه، 

 ((Jarić et al, 2007، 1380)ذوالفقاری،  اسهال، همروئید

 خود

 یمصرف
 کم معیشتی

 توت

ی فرنگ

 یوحش

4 

برگ و میوه )یبوست، نقرس، قابض، اسهال، تنظیم یائسگی، ضدعفونی 

 ((Dulger and Gonuz, 2004کننده و درمان ابسه های پوستی )

 خود

 یمصرف
 5 انگور کم معیشتی

 ((1380)ذوالفقاری،  قابض، ملین، مدر، رفع یبوست ) میوه
 خود

 یمصرف
 کم معیشتی

 آلوچه

 یجنگل
6 

 (Cakilcoglu and Turkoglu, 2010بذر ) التهابات ادراری، کلسترول باال )
 خود

 یمصرف
 ندارد معیشتی

 بادام

 یکوه
7 

و  مقوی قلب، تنظیم کننده فشار خون، رفع تپش قلب ) گل، برگ و میوه

 ((Jarić et al, 2007، 1380)ذوالفقاری،  تب بر

 خود

 یمصرف
 8 زالزالک کم معیشتی

 غالباً برای این هدف برداشت می شود* ، وضعیت بازار: محلی، ملی، منطقه ای و بین المللی
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 : 1ادامه جدول 

 خواص دارویی(اندام مورد استفاده )مصارف و 
وضعیت 

 بازار

هدف 

 استفاده

 وضعیت

 فراوری

 فارسی نام

 هگون
 ردیف

تنظیم کننده قلب، اختالالت  میوه )قابض، مدر، خون ساز، رفع اسهال،

 ;Karaman and Kocobas, 2001، 1380ذوالفقاری،  ) معده و روده

Murad et al, 2011; )) 

 محلی
 *معیشتی

 تجاری و
 کم

 انار

 یوحش
9 

 بیماری، نفریت وبا، اسهال،قابض، تب بر، رفع اختالت روده ای، ) میوه

 ,Kültür 2007, Jarić et al, 2007, Dulger and Gonuz، ملین )قلبی های

2004)) 

 ملی
معیشتی و 

 *تجاری
 کم

 زغال

 اخته
10 

قابض، معرق، تب بر، میوه )افزاینده فشار خون، تقویت روده و معده، 

 (Jarić et al, 2007) اسهال و تنظیم یائسگی
 محلی

 *معیشتی

 تجاری و
 11 فندق کم

 Bonetبرگ ) رفع کلسترول باال و فشار خون باال، اختالالت معده روده( )

et al, 1999; Murad et al, 2011;) 
 محلی

معیشتی و 

 *تجاری
 12 داغداغان کم

اسهال، تب بر، ضدعفونی  قابض، تنظیم اختالالت معده و روده و) میوه

 Dulger and Gonuz, 2004; Karam and( )، رماتیسمکننده، بواسیر

Kocobas, 2001; Cakilcoglu and Turkoglu, 2010)) 

منطقه 

 ای

معیشتی و 

 *تجاری
 13 سماق کم

 ((Cakilcioglu and Turkoglu, 2010)مدر( میوه )ضد عفونی کننده، 
 خود

 یمصرف
 14 بنه ندارد معیشتی

ناراحتی های کلیوی، رفع مشکالت کبدی ناشی از صفرا و  ) میوه و برگ

 (1380)ذوالفقاری،  کاهنده فشار خون

 خود

 یمصرف
 15 زرشک کم معیشتی

 (Kültür, 2007میوه )نفریت، ادرار آور، سنگ کلیه( )
 خود

 یمصرف
 کم معیشتی

 السیگ

 یوحش
16 
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 :1ادامه جدول 

 اندام مورد استفاده )مصارف و خواص دارویی(
وضعیت 

 بازار

هدف 

 استفاده

 وضعیت

 فراوری

 نام

 فارسی

 هگون

 ردیف

 (( Delazar et al,2010میوه )فشار خون )
 خود

 یمصرف
 کم معیشتی

 قره

 قات
17 

 Kültür, 2007, Cakilcioglu and، دیابت، ملین )نفریتمیوه )گوش درد، 

Turkoglu, 2010)) ) 

 خود

 یمصرف
 کم معیشتی

 بیس

 و

ی گالب

 یوحش

18 

 ،1380رفع سرفه، سرماخوردگی )ذوالفقاری،  اط گلو،خمیوه )قابض، ورم م

Kültür, 2007)) 

 خود

 یمصرف
 19 لیازگ ندارد معیشتی

 محلی ((Kültür, 2007سرماخورگی، سرفه، آنفوالنزا )میوه )رفع 

معیشتی 

و 

 *تجاری

 20 تمشک کم

گل، میوه )افزایش مقاومت بدن در برابر بیماریها، رفع بیخوابی، ارامش اعصاب، 

رفع سرماخوردگی و آنفوالنزا  مدر، کاهش اسید اوریک، رفع نقرس، نفریت، قابض،

 ,Kültür, 2007, Karaman and Kocobas, 2001, Ertug، 1380)ذوالفقاری، 

2001, Jarić et al, 2007, Cakilcioglu and Turkoglu, 2010)) 

بین 

 المللی

معیشتی 

و 

 *تجاری

 کم
 نسترن

 یوحش
21 

- 
 خود

 یمصرف
 22 بلوط ندارد معیشتی

 

 ج( وضعیت بازار:

رسد و همچنین در بازارها برای کسب درآمد در حالت کلی، محصوالت برداشت شده توسط مردم هم به مصرف خانوارها می  

گردد و کمتر در بازارهای محلی تا بین المللی بفروش می ها توسط خانوارها مصرف میرسد. تقریباً تمام این گونهبفروش می

ارهای بزرگ مثل بازارهای ملی یا بین المللی کم است. بر طبق طبقه بندی سطح رسد. تعداد میوه های فروخته شده در باز

بازارها، محصوالت برداشت شده در ارسباران در بازارهایی با سطوح متفاوت محلی از قبیل تمشک، گردو، انجیر، انار وحشی، ملی 

رسد. مقصد بازار بیل نسترن وحشی بفروش میای از قبیل سماق و بین المللی از قاز قبیل زغال اخته، سماق، زرشک، منطقه

 ای سماق نخجوان و بازار بین المللی نسترن وحشی نخجوان و اوکراین می باشد. منطقه
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 د( کاربردهای دارویی

ها کاربردها و قسمت های قابل استفاده دارویی گونه های مهم موجود در منطقه اورده می شود. تعدادی از گونه 1در جدول   

بیشترین بخش استفاده شده  باشد.قات و نسترن وحشی دارای کاربردهای مهم دارویی میانار وحشی، زغال اخته، قرهنظیر 

قات نیز در نمایند. همچنین چای قرهنسترن وحشی در طب سنتی استفاده می میوهغالب مردم از  گیاهان میوه و برگ می باشد.

 . باشدطب سنتی بسیار  مورد استفاده می

 گیری:بحث و نتیجه

بدون اطالعات و آمار کافی از تعداد محصوالت غیرچوبی مهم در مناطق مختلف جنگلی، میزان تولید و ارزش این محصوالت در  

ریزی برای رسیدن به مدیریت پایدار و استفاده بهینه از آنها مشکل واحد سطح، وضعیت فراوری و بازاری این محصوالت، برنامه

های انجام شده روی گونه های جنگلی ارسباران مشخص گردید که در حال (. با بررسیSaha and Sundriyal, 2012باشد )می

گونه، تنها برای سه گونه  24باشد. از بین گونه گیاهی دارای قابلیت تولید محصول غیرچوبی می 87گونه از بین  24حاضر تعداد 

های موجود در منطقه اطالعات زیادی کسب لعات بیشتر از پتانسیل واقعی گونهتوان با مطاطرح مطالعاتی تهیه شده است. می

شود، یکی از باالترین محصوالت تجارت شده ( که در شمال ایران یافت میVaccinium sppکرد. برای مثال، گونه سیاه گیله )

توان پتانسیل های ارسباران و ایران نیز می های موجود در جنگلهای(. برای سایر گونهAlexander et al, 2011باشد )امریکا می

ها و ها؛ وجود واسطه( کم بودن تعداد واسطه1باشد که عبارتند از: مشابهی را یافت. چند عامل در پایین بودن قیمت موثر می

صوالت غیرچوبی (، بیشتر محJensen, 2009; Kilchling et al, 2009دهند )ای افزایش میرقابت، قیمت را به طور قابل مالحظه

شود. این خریداران یا پول کمتری برای این محصوالت های محلی یا دوره گردها فروخته میبرداشت شده در ارسباران برای واسطه

فروشند، این امر باعث ایجاد قیمت پردازند یا در مقابل محصول خریداری شده از بهره برداران، اجناس را با قیمت باالتری میمی

یابد و تغییرات ( تقاضای کم؛ با افزایش جمعیت و آگاهی مصرف کنندگان، تقاضا افزایش می2گردد، این محصوالت می کاذب برای

(. تجارت بین المللی Paumgarten and Shackleton, 2009شود )تقاضا باعث تغییرات در قیمت طبق قانون عرضه و تقاضا می

بی برداشت شده در امریکا ذکر شده است. قیمت های بین المللی اولین عامل یک عامل مهم رانشی تقاضا برای محصوالت غیرچو

(. با  Alexander et al, 2011شود )هایی که به صورت محلی تولید میباشد حتی برای گونهتعیین کننده قیمت های محلی می

( نبود 3سود ناشی از افزایش تقاضا بهره برد، توان از شناسایی بهتر و معرفی این محصوالت به بازارهای ملی و بین المللی می

یابد. با توسعه بازار، قیمت و نهایتاً درآمد حاصل از این بازار مناسب؛ با افزایش تقاضا برای مصرف این محصوالت، بازار توسعه می

ارسباران، بیشتر موانع توان بیان کرد که محصوالت موجود در منطقه می (.Alexander et al, 2011یابد )محصوالت افزایش می

ها، افزایش تقاضا از طریق باشد. بنابراین افزایش درآمد و قیمت بدون افزایش رقابت در بین واسطهرشد ذکر شده را دارا می

افزایش اگاهی و توسعه بازارهای ملی و بین المللی امکان پذیر نخواهد بود. افزایش قیمت و توسعه بازار هر چند باعث افزایش 

شود و موجب کاهش کمیت و کیفیت منابع خواهد شد رویه میگردد. اما باعث افزایش احتمال بهره برداری بیمی درآمد

(Avoce`vou-Ayisso et al, 2009; Kar and Jacobson, 2012.)  

نوع فراوری قرار ها در طبقه فراوری کم یا بدون هیچ دهد که غالب گونههای مطالعه شده نشان میبررسی وضعیت فراوری گونه  

های برداشت شده جهت مصرف خانوار، فراوریهایی از قبیل خشک کردن، پختن، تهیه رب و ترشی صورت دارند. روی بیشتر میوه

گیرد. برای مثال تهیه رب انار وحشی، ترشی زغال اخته، مربای انجیر و زالزالک و لواشک آلوچه جنگلی. همانگونه که در می

اوری سماق در کارگاه فراوری منطقه هوراند و تولید آبمیوه از زغال اخته در مجتمع آبمیوه مرند انجام آمده است، فر 1جدول 

گردد. متاسفانه، فراوری های موجود در این منطقه، تنها این دو گونه با تکنولوژی نسبتاً ساده فراوری میشود. از بین تمام گونهمی

های حالیکه فراوری گیرد. دری و تولیدات دارویی و غیره در این منطقه صورت نمیصنعتی برای تهیه روغن های اسانسی و گیاه
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(. انجام فراوری بدلیل Adedayo et al, 2010گیرد )صنعتی نظیر تهیه روغن خوراکی در برخی مناطق دنیا توسط زنان صورت می

تاثیر مثبت همیشه صادق نیست، گاهی اوقات سود حاصل از گردد. تاثیر آن در افزایش ارزش افزوده، درآمد و غیره توصیه می

های مربوط به کارگری، استفاده باشد. این امر به این دلیل است که هزینهبرداشت میوه خام نسبت به میوه فراوری شده بیشتر می

برخی نویسندگان به  (.Avoce`vou-Ayisso et al, 2009) باشداز تکنولوژی خاص برای فراوری، تبلیغ و حمل و نقل بیشتر می

(. با توجه به اینکه در Stoian, 2005; Kalu and Rachael, 2006این نتیجه رسیدند که فراوری نقش مهمی در اشتغال دارد )

منطقه ارسباران بیشتر محصوالت در درجه فراوری کمتری قرار دارند، بنابراین اشتغال و سایر فواید ناشی از فراوری، از دسترس 

توان با می ،گردد، بنابراینشود. نتایج مطالعه نشان داد که بیشتر این محصوالت در سایر نقاط کشور فراوری میخارج میجوامع 

های قابل برداشت در ها و هزینه راه اندازی، صنایع فراوری مشابه را برای تمامی گونهمطالعات بیشتر از پتانسیل تولید این گونه

  منطقه راه اندازی کرد.

های فراوری اسایی تراکم و جمعیت محصوالت غیرچوبی، تعیین میزان برداشت پایدار محصوالت غیرچوبی، شناسایی پتانسیلشن

جهت مطالعات بیشتر برای  المللی برای محصوالت غیرچوبیمحصوالت غیرچوبی و شناسایی تقاضای بازار در سطح ملی و بین

  کند.تمرکز روی محصوالت غیرچوبی پیشنهاد می
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 Abstract  

 

Recently, there has been an increasing interest in getting a better understanding of the 

importance of non-wood forest products (NWFPs) for nutritional and medical uses. This paper 

will identify and list all of the main woody species and evaluate these species financially. The 

list of woody species was collected by librarian research. Information on the main woody 

species was collected through interviewing 26 local persons and key informant. Criteria used 

and discussed for listing the main woody species are: abundance, importance as a food resource, 

economic importance, and existence of their products in markets, and other benefits for the 

local people. 24 species were found as NWFPs providing species. Most of the fruits were locally 

processed and then consumed or sold. Just two species, Cornus mas and Rhus coriaria, were 

processed by small scale industries in Arasbaran region. Market level of products sold varied 

from local markets for raspberry, walnut, fig, pomegranate, to national for cornelian cherry, 

sumac, to regional for sumac and dog rose, and to international for dog rose. We conclude some 

species have high potential to gain income. Increase price and income will not be possible 

without increasing competition among middlemen, demand by public awareness, developing 

national and international markets.  
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