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 علوفه و زراعت ديم در اراضی مرتعی دیاز تولبررسی و مقايسه ارزش اقتصادی حاصل 

 (استان مازندران -آمل بهرستاق مطالعه موردی حوزه)

 
 * کوهستانی اهللنعمت  -2 رشفق رستگا -1

  rastgarshafagh@gmail.comE mail : یطبیعی سار و منابععلوم کشاورزی  دانشگاهعضو هیئت علمی  -2

  :yahoo.com52n_kohE mail@ن مازندرااستان  یزداریو آبخکارشناس ارشد مرتعداری اداره کل منابع طبیعی  -2

 

 چکیده

راکم کشت دیم و ت برای مستعدمناطق اراضی مناطق کوهستانی استان مازندران از لحاظ اکولوژیک در با توجه به قرار گرفتن 

 تحقیقین اضرورت انجام  ؛استو روندی که در تخریب و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی وجود داشته  دامیزیاد جمعیت 

ودرو )ارزش ختولید علوفه  باع مرت ره برداری از زمین به عنوان. در این مقاله دو نوع بهره برداری زمین، بهگرددیمنمایان بیشتر 

رزش اقتصادی سعی گردیده است که ا و مورد مقایسه قرار گرفته است باغ -زاردیمو بهره برداری به صورت چراگاهی( 

 یدرآمدها مقایسه تر در این دو نوع بهره برداری مقایسه شود.و با آمار و اطالعات جدید ترقیدقزارها و مراتع با محاسبات دیم

به ای دام، برداری هر هکتار زمین جهت چر درآمد حاصل از بهره حاصل از دو شیوه بهره برداری از زمین حاکی است که

ر بین ت. دزار اسیمداز درآمد حاصل از هر هکتار  رکمت ؛تعداد واحد دامی مجاز از مرتع تعلیف نماید که یحالتدر مرتع  صورت

ا برای ربیشتری ارزش  بر اساس تولیدات دامی(م )دوروش محاسبه  ؛محاسباتی که جهت ارزش اقتصادی مراتع صورت گرفت

فظ حاصول اول  روش در چرا که ؛نشان داده است در مقایسه با روش اول )مصرف روزانه علوفه هر واحد دامی( هر هکتار مرتع

 است. و بهبود مراتع مالک محاسبه قرار گرفته حفظبرداری مجاز جهت و میزان بهرهمنابع ملی 

  .ارزش اقتصادی، تولید علوفه، زراعت دیم، حوزه آبخیز بهرستاق :کلیدیکلمات 

 

 مقدمه

تراکم زیاد جمعیت روستایی و دیم و با توجه به قرار گرفتن این منطقه در مناطق مساعد برای کشت، مازندراندر استان 

 ؛نمایدضرورت انجام این بررسی را بیشتر می ؛تخریب و تبدیل مراتع به اراضی کشاورزی وجود داشته و دارد روندی که در
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های اجتماعی، بوده و حتی از مصالح اقتصادی نیز تبعیت ننموده و چه بسا که از انگیزه روندی که غالباً در تضاد با مصالح محیطی

ارزش  زارها و مخصوصاًدر زمینه ارزش اقتصادی دیم؛ انگیزه تثبیت مالکیت و امثالهم ریشه گرفته باشدقومی، فرهنگی، 

مقایسه  در محاسباتی از آمار و اطالعات جدیدتر در ؛سعی گردیده است ؛تاکنون مطالعاتی انجام شده استع اقتصادی مرات

 .ده کنیمبرداری استفا اقتصادی این دو نوع بهره

ن و از مناطق ایرا زا یاریدر بسکاربری  دو نوعرقابتی که در زمینه این  به واسطهزارها، مقایسه ارزش اقتصادی مراتع و دیم

شود که حفظ رسد و این بررسی با این فرض انجام میالزم به نظر می ؛وجود دارد غربی و شمالی کشور یهاجمله در استان

در  تصادی محض نیزاق از جهتبلکه  ؛دارد هاآب مراتع نه تنها از دیدگاه اثرات مثبت زیست محیطی، حفظ خاک و کنترل نفوذ

 تبدیل آن به بیشتری نسبت بهاین چنین اراضی به شکل مرتعی دارای صرفه اقتصادی  یریکارگ بهشرایط تکنولوژیکی کنونی 

 . استزار دیم

. استبرآورد ارزش اقتصادی آن  یهاروشهر هکتار مرتع یکی از  محاسبه ارزش علوفه تولیدی و قابل استحصال از

هنوز علوفه مراتع یکی از منابع اصلی تأمین  ،آمده وارد مازندرانهای اخیر به مراتع استان فراوانی که طی دهه یهابیآسعلیرغم 

در هر از علوفه مرتعی و مقادیر قابل استحصال  یهاپیت. این روش محاسبه مستلزم اطالع از وسعت انواع است احشامغذای 

 در. است در دسترسمرتعی استان اطالعاتی  یهاپیتوسعت و مقادیر تولید علوفه هر یک از  در خصوص. استتیپ مرتع 

 مرتعی یهاارزش زیاد بسیار اهمیت دهنده نشان که گرفته صورت ییهاپژوهش هاهیسرمااین  اقتصادی ارزش تعیین خصوص

 ,Winkler) دانکرده گزارش اکوسیستم کل ارزش درصد 25 طفق را علوفه ارزش که طوری به است؛ تولید علوفه بر افزون

2006). 

حاکی  ،مداناستان ه در نیاز زمبهره برداری  وهیاز دو شدرآمدهای حاصل  سهیاز مقا، (1383) یو وجدانمطالعه سلگی 

ر هکتار همرتع بیش از درآمد حاصل از  به صورت زمین جهت چرای دام، هر هکتاراز بهره برداری  درآمد حاصلاست که 

 .است زارمید

توده هوایی میزان ذخیره کربن و اکسیژن تولید شده توسط زیست ؛نمودندتالش  یپژوهش یط ،(1395نصری و همکاران )

کارکرد ذخیره کربن از روش مالیات بر کربن و  یگذارارزش. جهت نمایند یگذارارزشگیاهان مرتعی شهرستان مالرد برآورد و 

در  دادبدست آمده نشان به منظور برآورد ارزش اقتصادی تولید اکسیژن از روش هزینه جایگزین استفاده شده است. نتایج 

تن در  1/2تن در هکتار و میزان عرضه اکسیژن نیز برابر با  23/2مجموع میزان ذخیره کربن در کل منطقه مورد مطالعه برابر با 

که کربن ذخیره شده  ؛های مورد مطالعه نشان دادهوایی بین گونه ومسیب. نتایج مقایسه ذخیره کربن و تولید اکسیژن استهکتار 
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نقش  A.sieberi  گونه نسبت بهP. olivieri  یتوان گفت گونه. بنابراین میاست  A.sieberiگونه از بیشتر P. olivieri گونهدر 

های های متفاوت گونهتولید اکسیژن مراتع منطقه داشته است که این مهم تأکیدی بر توانایی بیشتری را در میزان ترسیب کربن و

 1254250000و  2216025120 به ترتیب از ارزشی معادل در مجموع که استمختلف گیاهی در جذب کربن و تولید اکسیژن 

 .باشدیمبرخوردار 

نور در استان  دهبلمراتع ییالقی  علوفهبرآورد ارزش اقتصادی کارکرد تولید طی مطالعاتی در  ،(1392رستگار و همکاران )

تلف قیمتی با سناریوهای مخ و نمودهمشخص جو، معادل وزنی جو برای هر هکتار مرتع مشخص  TDNبا توجه به  ،مازندران

کتار ه 7/89826نتایج نشان داد از . کردندمحاسبه را  س بهای جوشده( ارزش کل تولید علوفه، بر اسا)تضمینی، جهانی و تمام

 ساالنهمیانگین ارزش  بوده وگرم کیلو 5/276تولید علوفه معادل وزنی جو در هر هکتار  ،برداری منطقهاراضی مرتعی قابل بهره

درصد کل ارزش  52تولیدی فقط  علوفهارزش  برآورد شدهمبالغ  میلیارد ریال برآورد گردید. 6/64آن، با سه سناریوی قیمتی، 

ی و یگانه بدرآباد شود.برداری میصورت موهبتی طبیعی بهره گذاری و بهگونه سرمایهاکوسیستم مرتعی است که بدون هیچ

گذاری کیفی )هدونیک( در ید علوفه با استفاده از روش قیمتبا هدف تعیین ارزش کارکرد تول یامطالعهطی  ،(1394ن )همکارا

 نیز بوده ودر سال  تن 1452معادل  ،میزان کل علوفه قابل برداشت مراتع منطقه گیری نمودند کهنتیجه حوزه آبخیز تهم مراتع

علوفه  لوگرمیک هرت درصد در کیلوگرم برآورد شد. ضمناً قیم 47/0مرتعی منطقه  یهاگونهبرآوردی برای  TDNمیزان میانگین 

زان ولیدی و تعیین میتاساس با توجه به تعیین قیمت هر کیلوگرم علوفه قابل استفاده  نیا برریال محاسبه شد.  4120در منطقه، 

لیون ریال در سال می 9/11958کل علوفه قابل استفاده در مراتع منطقه، میزان ارزش اقتصادی کارکرد علوفه مراتع برابر با 

 هزار ریال تعیین شد. 7/86متوسط و میزان ارزش اقتصادی هر هکتار از مراتع منطقه به طور  هبرآورد شد

 

 روش تحقیق

 منطقه مورد مطالعه

قرارگرفته  زو در کنار جاده هرا لو شهرستان آم نهکتار در استان مازندرا 73/5407 حوزه آبخیز بهرستاق با مساحت کل

 36و   37، 01تا 35و 10، 56طول شرقی و 52و 16،22تا 52و 40، 16است. از نظر موقعیت جغرافیایی بین

حوزه . است از سطح دریا متر 1172و حداقل ارتفاع برابر  متر 3548حوزه حداکثر ارتفاع گردیده است. واقع  عرض شمالی

تهران موسوم به جاده هراز واقع گردیده  -کیلومتری شهر آمل و در مسیر جاده اصلی ارتباطی آمل  60مورد مطالعه در فاصله 

جه . درباشدیممتر میلی 8/553 ساله ایستگاه بایجان 30ندگی ساالنه این حوزه آبخیز بر اساس آمار است. میزان میانگین بار
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درصد است. اقلیم  55با متوسط رطوبت  گرادیسانتدرجه  6/6 حرارت متوسط ساالنه حوزه نیز بر اساس آمار ایستگاه پلور

تیپ مرتعی با غالبیت  12. پوشش گیاهی مراتع این حوزه آبخیز شامل استمنطقه مورد مطالعه بر اساس روش دومارتن مرطوب 

و نیز  (Astragalus Spp)علفی و خاردار یهاگونو  (Bromus tomentellus)، جومیش (Festuca ovina) علف بره یهاگونه

متوسط و در باالدست خوب  عمدتاً. وضعیت مراتع نیز در مراتع اطراف روستاها است (Onobrychis cornuta)اسپرس کوهی 

. استکیلوگرم در هکتار  476کیلوگرم در هکتار و برای مراتع خوب  275؛ متوسط تولید علوفه در مراتع متوسط است بوده

. استآبادی بیشتر در پایین دست حوزه مستقر بوده که شغل اصلی ساکنین دامداری سنتی  9روستاهای این حوزه به تعداد 

شاخص جو و گندم مشخص و اما عمده درآمد حاصل از فعالیت کشاورزی  یهاگونهدیم و با  صورت بهزراعت منطقه بیشتر 

 گیالس است.   و به ویژه گردو ،مربوط به باغات درختان سیاه ریشه

 

 قعیت حوزه آبخیز بهرستاق در استان مازندرانمو -1شکل 

 

  ارزش مرتع از نظر تولیدات دامیمحاسبه 

ها مالک محاسبه ارزش اقتصادی مراتع در این روش مقادیر تولیدات دامی متکی بر مراتع و آمار جمعیت دامی در این عرصه

)بر روی مرتع( به  سنتیهای موجود در دامداری های دامداری بسته با هزینهتوان از مقایسه هزینه. برای این منظور میاست
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ارزش افزوده ناشی از  به عنوانالتفاوت دو شیوه دامداری باز و بسته را زمینه پی برد و مابهمزیت نسبی استفاده از مراتع در این 

تعیین حوزه آبخیز بهرستاق برداری از مراتع توان تعداد دام مجاز که جهت بهرهکار گیری مراتع قلمداد نمود؛ بر این اساس میه ب

مبنای  (از مجاز و غیر مجاز صرف نظرها را )اقعی دام متکی به این عرصهتوان تعداد واز دیگر سو می. مالک قرار داد ؛اندشده

به بین ارقامی که  ؛عالوه بر اختالف چشمگیری که بین ارقام تعداد دام مجاز و تعداد واقعی دام وجود دارداین محاسبه قرار داد، 

 شود.دیده میتفاوت نیز  ؛شودمراجع مختلف به عنوان تعداد دام مجاز اعالم می یلهیوس

 

 نتايج 

 5860مجاز  یامواحد دتعداد  ،مازندراناداره کل منابع طبیعی استان بر اساس مندرجات کارت شناسنامه مراتع از آرشیو 

بر اساس  امی وواحد د 7581 این حوزهتعداد دام موجود پروژه مدیریت چرا ست که بر اساس گزارش ا این در حالی ؛است

 100تا  90ه همچنین تعداد روزهای یک دوره چرای دام طبق مندرجات شناسنام. اعالم شده استواحد دامی  6120شناسنامه 

ف روستاهای این روز و در مراتع پایین دست )اغلب اطرا 120تا  110دام در مراتع باالدست این حوزه  عمالًروز بوده اما 

 روز در مرتع حضور دارند.  140تا  120حوزه( 

 وره چرایک د به مدت ،TDN گرم مصرف روزانه 750احتساب نظر قرار گیرد و با  دممجاز دامی  واحد ریمقادچنانچه 

 چنین محاسبه نمود: توانیمارزش علوفه استحصالی را ( روز 100)

 علوفه برداشتی )تن( = تعداد روزهای يک دوره چرا * تعداد واحد دامی * علوفه مصرفی )کیلوگرم در روز(

 مازندران خواهیم داشت: اداره کل منابع طبیعی استان  یلهیبه وسبا استفاده از رقم مجاز اعالم شده 

مراتع کل  ریال برای هر کیلو علوفه مرتعی ارزش 7000با این روش و با احتساب قیمت ، 5860×100×36/1= 796960 )تن(

 796960× 7000 = 5578720000( )ریال را چنین محاسبه نمود:

ی برای هر اعالم شده ارزش علوفه مرتع مشاور طرح جامع حوزه آبخیز مورد مطالعهوسعت مراتع که توسط  توجه بهبا 

 5578720000÷ 73/4918 =94/1134178 )ریال( :هکتار زمین برابر است با

از  نظرصرفبالفعل ) به صورتای که صرفاً از جهت علوفه ییالقی حوزه بهرستاقبه این ترتیب ارزش هر هکتار از مراتع 

و  در ارقامگردد. با توجه به مشکالت و اختالفاتی که ریال تعیین می 94/1134178 ؛شودآن برداشت می مجاز یا غیر مجاز( از

به اختالفاتی که در تعداد دام مجاز اعالم شده  بالطبعو  هاآنو میزان علوفه قابل استحصال  بندیدرجه اعداد وسعت مراتع،
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 ؛کندایجاد می از مراتعمراجع مختلف وجود دارد که مشکالتی را در مسیر محاسبه ارزش اقتصادی بهره برداری علوفه  یلهیوس

 به شیوه دیگری نیز سعی در محاسبه مذکور گردید.

هایی د و سپس هزینهمحاسبه گرد ؛کنداضافه می بر آنو با تکیه  در مرتعچنانچه مقدار کل گوشتی که دام در طی فصل چرا 

توان مبنای محاسبه ارزش ایجاد شده توسط ها و درآمد ایجاد شده را میکه طی این مدت صرف شده نیز محاسبه و تفاضل هزینه

ماه(  3) وزهر 100مدت چرای  در طولمراتع قرار داد. طبق برآوردهای موجود میزان افزایش وزن زنده یک رأس واحد دامی 

درآمد  ،(1395در سال  فروش الشهریال)  220000که با احتساب قیمت گوشت قرمز از قرار هر کیلو  گرم در روز بوده 150

 شود:محاسبه می مدت مذکور ناخالص حاصله در

 از افزايش وزن الشه ناخالص حاصله کل درآمد =( )افزايش وزن الشه در روز×  مدت چرا× قیمت هر کیلو گوشت ريال 

کیلوگرم  15/0 × روز 100× ریال 270000=ل ریا 4050000  

به به این روش  مرتع بنابراین کل درآمد حاصل از ،واحد دامی 5860با توجه به تعداد دام مجاز به تعلیف در حوزه برابر با 

  :شودیمذیل محاسبه  صورت

 امیدتعداد واحد  × الشهيک از افزايش وزن  ناخالص حاصله کل درآمد =  5860 × 4050000=  ریال 23733000000

 .(1395های سال هزینه طبق)  باشدیمقابل محاسبه  1شماره جدول الزم مطابق اقالم  یهانهیهزاز سوی دیگر 

 

 روزه 100های يک رأس گوسفند طی دوره چرای اقالم هزينه -1جدول 

 ریالهزار  هزینه/ شرح

 1100 چوپان هزینه

 80 درمان و دارو

 100 و ... آب و برق

 100 حمل و نقل

 100 جایگاه و ... تعمیر و نگهداری ،استهالک

 210 هزینه تلفات

 120 هزینه سود

 400 های پیش بینی نشدههزینه
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 2210 روز( 100ها )در طی دوره جمع هزینه

 ریال 12950600000 جمع هزینه برای کل واحد دامی

 

 توانیم (23733000000 - 12950600000=10782400000)  مذکورها و درآمدها طی دوره با محاسبه تفاضل هزینه

در نظر دامداران منطقه در طول یک دوره چرایی  برایرا به عنوان درآمد متکی بر مرتع ریال(  10782400000رقم حاصله )

 د.پی بربه ارزش یک هکتار از اراضی مرتعی با این روش  توانیمبا تقسیم عدد فوق بر کل مساحت مرتع . گرفت

 ديم و جو ارزش زمین از جهت تولید گندم 

و ه ها، دامندر ارتفاعات، روی تپه معموالً هازراعت گونه نیابوده و ایران مراتع و تخریب زراعت دیم یکی از عوامل تبدیل 

و جو م ت گنددر این بین زراع .دنشوها انجام میسطحی که به دالیل مختلف آب کافی ندارند و با استفاده از آب بارش یهانیزم

ورد م ؛دنای که در بین غالت دارمنبع غذایی و همچنین جایگاه ویژه به عنوان محصول استراتژیک، تشانیاهمدیم با توجه به 

اک . از آنجا که خگرددیمدلیل این امر به مزایای این محصول در مقایسه با سایر محصوالت دیم بر البته  ؛توجه بوده است

ه به و مابقی آن دیم زیرکشت رفت یاز اراضلذا بخشی  ؛حاصلخیزی مداومی ندارد ؛ردیگیمزراعت دیم صورت  در آنمناطقی که 

 معادلده که آورده ش حوزه مورد مطالعهبا زمین دیم  یهایبردارمساحت بهره  ،2 در جدول ؛شودآیش گذاشته می صورت

 درصد است. 8/15

 غیر مرتعی یهایبردارمساحت بهره و تعداد  -2جدول 

 شرح

 اتباغ آیش ساالنه  زیر کشت محصوالت کل

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

 8/72 356 151 8/15 26/77 47 4/11 74/55 100 100 489 298 حوزه

 اداره کل منابع طبیعی طرح جامع حوزه آبخیز بهرستاق،: مآخذ
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های تولید و درآمد اختالف بین هزینه :عبارت است ازو تولیدات باغی کلی ارزش یک هکتار زمین جهت زراعت  به طور

شود و این محاسبه حاصل از فروش محصوالت اصلی و فرعی آن که این خود سود ناشی از زراعت دیم در هکتار تلقی می

 کار رود.ه زار و مرتع ببرداری دو نوع کاربری اراضی یعنی دیمتواند در مقایسه ارزش بهرهمی

 

  بحث

به  ، در روشهاتفاوتدهد. این نتایج متفاوتی را ارائه می کهانجام گرفته  دو روش متفاوتستفاده از ارزش اقتصادی مراتع با ا

است؛  گرفته مراتع منشأهای متفاوت ذکر شده از وسعت علوفه تولیدی مراتع و وسعت مختلف ریمقادمستقیم که بر پایه  اصطالح

 . استشیوه متفاوت محاسبه ارزش نیز  به علتالبته تفاوت در روش اول با روش دو 

 

 غیر مرتعی یهایبردارمساحت بهره و تعداد  -3جدول 

 شرح

 اتباغ آیش ساالنه  زیر کشت محصوالت کل

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

تعداد 

بهره 

 برداری

 درصد مساحت

 8/72 356 151 8/15 26/77 47 4/11 74/55 100 100 489 298 حوزه

 اداره کل منابع طبیعی طرح جامع حوزه آبخیز بهرستاق،: مآخذ

 

در . همچنین دهدیمنشان  94-95مراحل مختلف کشت در سال زراعی  دیم را درو جو متوسط هزینه تولید گندم  ،4جدول 

 از هریک هکتار ص سود خالارزش ناخالص تولید و عملکرد، ، .و..گندم، جو، گردو  :با توجه به نرخ محصوالتی چون ،4جدول 

 . آورده شده است یک از محصوالت

 

 (به ريال) 95-94در سال زارعی در هکتار متوسط هزينه تولید ديم  -4جدول 

 کل هزینه و حمل برداشت داشت کاشت زمین شرح

 26800000 4000000 4500000 8300000 10000000 کشت دیم
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 48000000 7000000 21000000 5000000 15000000 باغ سیاه ریشه

 26000000 6000000 6000000 2000000 12000000 گردو

 

 (به ريال) 95-94در سال زارعی در هکتار تولید ديم عملکرد و سود  -5جدول 

 شرح
 کل هزینه

متوسط تولید در 

 هکتار به تن

 خالص سود ارزش ناخالص

 5700000 32500000 1.8 26800000 کشت دیم

 162000000 210000000 4200 48000000 باغ سیاه ریشه

 319000000 345000000 2300 26000000 گردو

 

ز بهره ادرآمد حاصل  ،که زارها، حاکی از آنستع و دیمبرداری از زمین یعنی مراتهای حاصل از دو شیوه بهرهمقایسه درآمد

است. ت باغی یا تولیدازار از درآمد حاصل از هر هکتار دیم کمترمرتع،  به صورتبرداری هر هکتار زمین جهت چرای دام، 

هر  و لذا درآمد حاصل از کشت دیم در روندیمبا آیش زیر کشت اصوالً  بخشی از منطقه مورد مطالعهزارها در ضمن اینکه دیم

 . تقسیم بر دو نمود ؛ایدبهکتار را می

 (به ريال) 95-94در سال زارعی و مرتع در هکتار  ، باغتولید ديمسود خالص  -6جدول 

 مرتع )روش دوم( مرتع )روش اول( گردو سیاه ریشه گندم و جو شرح

 2192110.56 1134178.94 319000000 162000000 5700000 سود خالص

بین نتایج  که یاعمدهبه تفاوت  با توجهاما  ؛ها باشدها و خطاهای هر یک از روشتفاوتتواند تا حدودی تابع اگر چه می 

برداری واقعی از مراتع های مستقیم و غیر مستقیم وجود دارد و اختالفاتی که بین ارقام بهره برداری مجاز و بهرهمحاسبه در روش

توان چنین نظر داد که قسمتی از سود حاصل شده در بهره برداری مرتعی در واقع غارتی است که از مراتع صورت وجود دارد می

این موضوعی است  ؛استبرداری از یک منبع طبیعی تجدید شونده، به شکل یک منبع غیرقابل تجدید بارتی بهرهعه گیرد و بمی

برداری از مزیت نسبی اقتصادی بهره ؛اما آنچه در اینجا قابل ذکر است ؛قرار گیرد مورد توجهتواند در بحث تخریب مراتع که می

برای  تولیدکه حتی با فرض حداقل ست که تعداد دام مجاز رعایت گردد در حالتی انسبت به مرتع زراعی  به صورتزمین 

البته با افزایش تعداد دام و چرای مفرط از مراتع هر چند در کوتاه مدت  ؛گیردقرار می دییمورد تانظریه  نیا زین زراعت دیم
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اما با از تخریب مرتع، دامداری سنتی  ؛دامداری سنتی نسبت به زراعت دیم ارجحیت اقتصادی اندکی بدست آورد ؛ممکن است

چرا که سود حاصل از دامداری حتی در مراتعی با وضعیت خوب نیز در مقایسه با  ؛ی غیر اقتصادی خواهد شدفراوانبرای مدت 

 باغداری در منطقه مورد مطالعه اندک است.  ژهیبه وزراعت و 

 

 منابع 

 و مرتع لیم همایش سومین .(نهمدا استانی مورد مطالعه) دیمزارها و مراتع اقتصادی مقایسه. 1383 ،وجدانی وسلگی 

 . ایران مرتعداری

موردی: مراتع ییالقی  مطالعه) مراتع علوفهگذاری اقتصادی کارکرد تولید رهیافتی نو در ارزش .1392 ،همکاران و رستگار
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 :کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک )منطقه مورد مطالعهبرآورد ارزش اقتصادی . 1395 ،نصری و همکاران
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The evaluation of economic value of forage and dry farming in 

natural ranges (Case study in Behrestagh watershed, Amol, 

Mazandaran Province) 
Abstract 

The study is evaluated to hilly mountainous areas in Mazandaran province, northern Iran are located in 

prepared to dry farming ecologically and increasing grazing pressure on natural ranges. In this research, two 

land use feature consists of rangelands (grazing value) and dry farming – gardens were compared with the 

view of economic value with considering newer data and information. The results have shown that the 

https://jrwm.ut.ac.ir/issue_4546_4733_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+66%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+3%D8%8C+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C%D8%B2+1392%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+321-476.html
http://www.agrijournals.ir/issue_10760_10817_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+23%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+2%D8%8C+%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86+1395%3Cspan+id%3D%22sp_ar_pages%22%3E%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+%3Cspan+dir%3D%22ltr%22%3E403-396%3C%2Fspan%3E%3C%2Fspan%3E.html
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://elmnet.ir/author/%D8%AD%D8%B3%D9%86-%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1638577&l=fa
http://www.magiran.com/view.asp?type=pdf&id=1638577&l=fa
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income value of every hectare of land in natural ranges with regard to grazing capacity is less than every 

hectare of farming land. Between two ways of counting of economic values, second method (based on 

animal production) have more value compared to first method (daily consumption of every animal units) 

because the first method considers conservation of natural resources. 

Key words: Economic value, forage production, dry farming, Behrestagh watershe. 


