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 چکیده 
جوامع و کشورها در سطوح خرد و کالن مطرح  یرشد و توسعه اقتصاد یابر یبستري، عيمنابع طبعنوان بخش مهمي از مراتع به      

 ،این تحقيق هدف از .است ضروریات از چرا مدیریت روازاین داشته، دنبالبه را مراتع تخریب گذشته به نسبت دام تعداد افزایش است.
آباد و کورعباسلو شهرستان نير استان یيالقي امين اندارمرتعوضعيت اقتصادی  ميزان توليد و داری برهای مرتعاثر اجرای طرح رسيبر

از  هادفمرتع با است برداراندرآمد بهره بر هاطرحی و تأثير اجرا یاقتصادارزیابي  نه،یبه هز دسبت درآممنظور تعيين نبه .بوداردبيل 
( و در هکتار ميليون ریال 16/4قبل )حله در مری بين درآمد داريمعننتایج نشان داد که تفاوت  آوری شد.عات جمعاطالنامه شپرس

ميزان توليد مرتع کورعباسلو در قبل  .( در سطح یک درصد وجود داشتدر هکتار الیر ونيليم 46/5داری )بعد از اجرای طرح مرتع
در  رصددر سطح یک دی داريمعنکيلوگرم در هکتار( تفاوت آماری  6/411کيلوگرم در هکتار( و بعد از اجرای طرح ) 05/293)

دو متغير ميزان تأثير اجرای طرح بر وضعيت مرتع و تحليل رگرسيوني نشان داد که  نشان داد. ساله سوم( 5دوره سوم اجرای طرح )
-مرتعبرداران از نحوه اجرای طرح درصد تغييرات ميزان رضایت بهره 72قادر به توجيه داری مرتعتأثير پرداخت وام بر اجرای طرح 

 6439نشان داد که این طرح دارای ارزش خالص فعلي و مثبت به ارزش داری مرتعیج تحليل اقتصادی اجرای طرح نتا .بودندداری 
 که داد نشان تحقيق این کلّي نتيجه برابری ایجاد نموده است. 5/5باشد. همچنين نسبت سود به هزینه حدود مي در هکتار ميليون ریال

-مرتعی هاطرحاجرای . بودند برخورداراز لحاظ توليدی و اقتصادی  بهتری وضعيت از حطر بدون مراتع به نسبت طرح دارای مراتع

تواند باعث افزایش توليد و بهبود وضعيت و مطابق با شرایط اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعي منطقه باشد، مي کهيدرصورت داری
  گرایش مراتع شود.

 
  .، توليدداریرتعماردبيل، ارزیابي اقتصادی، طرح هاي کلیدي: واژه

 

   مقدمه
رشد و  یبرا یبستر عنوانبه ویژه مراتعبه يعيطب منابع

جوامع و کشورها در سطوح خرد و کالن  یتوسعه اقتصاد
در رشد و  عمناب نیز اا يبرداری اصولبهره مطرح است.

Barbari ) جوامع و کشورها تأثيرگذار است یسعه اقتصادوت

, 2017et al.)تیری. مسائل و مشکالت موجود در امر مد 
و  يانسان تيجمع شیافزا ي،و اجتماع یاعم از اقتصاد عمرات

منجر به  یيکار، درآمد و تأمين مواد غذا جادیبه ا ازين
 است هشدبرداران از مراتع تعداد بهره چندین برابری شیافزا

(, 2016et al. Eftekhari, et al. Saeidi Goraghani; 
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به  درصد( 67)حدود  ورشهای کاز دام یيباال درصد .(2013
عنوان منبعي به و مراتع (FRWO, 2020) اندهتسمراتع واب

 ينعتصو  یيدارو اهانيگ ليدتوبرای خدمات توليدی از قبيل 
از لوگيری ج مانندمحيطي زیست و خدمات و علوفه

 يزگيطافت و پاک، عامل لخاک و هدررفت آب شیفرسا
از شور شدن  یرگيو جلو ينيرزمیز یهاسفره هیتغذ هوا،
 146 .(2019et al. Jafarnejad ,) باشندمي غيرهها و آب

 هایعرصهرا ساحت کشور مهکتار  نويليم 561از ميليون 
زارها نشها و ها، بيابانمراتع، جنگل از قبيل يعيمنابع طب

آن به مراتع هکتار  ونيليم 85 انزيم نیاز او  اندتشکيل داده
. (2013et al. Saeidi Goraghani ,) اختصاص یافته است

ميليون واحد دامي اعالم  124جمعيت دامي کشور حدود 
ميليون واحد دامي آن وابسته به مرتع  83 نزدیک بهشده که 

مي. این در صورتي است که مراتع موجود کشور تنها است
ماه یا  هفتدر مدت را ليون واحد دامي مي 37خوراک تواند 

 در مدت یکسال تأمين نمایدرا ليون واحد دامي مي 6/24
(020FRWO, 2) .این آمار در حال حاضر بيش از  طبق
شود و برداری ميبرابر ظرفيت مجاز از مراتع کشور بهره 2/2

بهرههزار خانوار روستایي و عشایری به  916معيشت حدود 
رتيب تبدین .(FRWO, 2020) از مراتع وابسته استبرداری 

 مراتع از مضاعف استفادهو دام سبب بردار بهرهتعداد  زیادی
 در چرا مدیریت و نظارت است ضروری روازاین شده،

ز مرتع را برداری انظارت و کنترل بهره قرار گيرد و اولویت
 ;Karimi & Karami Dehkordi, 2015) ضروری نماید

, 2016et al. Raufiraad). اتع مر اریذگوا ،يکنون طیدر شرا
 کیعنوان برداران بهبهره بهداری مرتعهای در قالب طرح

rimi Ka) مورد توجه گسترده قرارگرفته است سيحل اساراه

& Karami Dehkordi, 2015). هاطرح نیا یبا اجرا، 
 طیمتناسب با شرا یيايو اح ياصالح اتيعالوه بر انجام عمل

همراه با  يبرداری اصولبهره ،منطقه يکیو اکولوژ يمياقل
انجام چرا  تيظرف تیمناسب و با رعا یيچرا یهاستميس

 .(Karimi & Karami Dehkordi, 2015) شودمي
در  است که يتیردیم یهاوهياز ش يکیداری مرتع هایطرح
در  1397تا سال که طوریبه ،است اجرا شدههای اخير سال

ميليون هکتار مراتع کشور  85ميليون هکتار از  34سطح 
 یاجرا يطورکلبه .(Rahmani, 2018) تهيه شده است

داران بهمرتع فيبر اساس محدوده عرداری مرتع یهاطرح
 ارتقای وضعيت مرتعدر جهت  مناسب مدیریت عنوان روش

از  بعد اقتصادی آنهار گکه ا مورد مالحظه قرارگرفته است
ممکن  ،مورد توجه قرار نگيرد نظر توليد علوفه و دامداری

 مراتع گرددایجاد مشکالت بيشتر در مدیریت به  جرمناست 
(Mohammadi & Barani, 2018)است از  الزم نیبنابرا ؛
آنها بر روند  تأثير زانيشوند و م يبررس یاقتصاد دگاهید

برداران مورد هو درآمد بهر شتيمع تيو وضع بیتخر
دليل دارا بودن شرایط  استان اردبيل به .ردگيقرار  يابیارز

باز بستر مناسبي برای از دیر اقليمي و جغرافيایي خاص،
عنوان به مراتع ،در طي هزاران سال دامداری بوده است.

به دامای ترین منبع تغذیه، اصليدشوندهیتجدبخشي از منابع 
 ي استان،یروستا و یعشایرمراتع که نحویبهاند، شمار رفته

با  توليد توانسبب که به اراضي مرتعي هستندترین عمده
از دیدگاه را برداران بهره ها فعاليتنسل درگذرحداقل هزینه، 

با توجه به جایگاه دامداری  .است بخشيده تداوماقتصادی 
توان دریافت مي و روستایي، یعشایر هایدر اقتصاد خانوار

تعليف دام از برداران بر اساس که الگوی زیستي این بهره
et  Khakipour) های آن شکل گرفته استمرتع و ضرورت

, 2011al.).  هکتار  1015000مراتع استان اردبيل با وسعت
درصد از وسعت استان را به خود اختصاص  8/56حدود 

، مراتع این استان به دو بخش برداریبهرهاز نظر  داده است.
مساحت مراتع  است. شدهعشایری و روستایي تقسيم 

 (هکتار 591745) درصد از کل مراتع استان 3/58 عشایری
یيالقي و در منطقه درصد  55ميزان  ایناز . شودبرآورده مي

مراتع روستایي نيز  درصد نيز در قشالق واقع شده است. 45
کل مراتع از  درصد 7/41، هکتار 423255 مساحت با

شهرستان نير با داشتن بيش از . دهداستان را تشکيل مي
 بوده شصت هزار هکتار از مراتع خوب استان اردبيل

(Ananymous, 2020) در دامنه جنوبي سبالن و همچنين  و
 این .است هشد واقع های بزقوشهای شمالي رشته کوهدامنه
 همچنين روستایي دامداران توسط بهار و تابستان در مراتع
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در دو سامان عرفي  .گيردمي قرار استفاده مورد مغان عشایر
سال قبل در حال  15داری تهيه شده است که از طرح مرتع

موجود در  از دام درصد 34 کاهش باشد و موجباجرا مي
  .شده است منطقه مورد مطالعه مراتع

در ردم ی مشارکت مريکارگبهواگذاری مراتع و البته  
شده عنوان شيوه جدید مطرح به یدارمرتعهای اجرای طرح

 ;2014et al. Khalili, et al. niSaeidi Goragha ,) است

-داری باعث تغيير در شاخصهای مرتع. اجرای طرح(2013

 هایدر برخي از طرحسفانه أمتشود. های پایداری مرتع مي
ست اجرا، ظرفيت چرا، زمان و مدت استفاده دداری در مرتع

های در شود. ولي در آن دسته از طرحبه خوبي رعایت نمي
ابچه طرح رعایت اجرا که اصول فني مطرح شده در کت دست

 ظرفيت و توان توليد مرتع افزایش یافته است. ،شده است
راه ایجاد تعادل دام و مرتع را تهيه و اجرای ثرترین ؤمبرخي 

 .(2016et al. Eftekhari ,)دانند داری ميهای مرتعطرح
Taheri (1999) داری تعهای مردر ارزیابي اقتصادی طرح

-های مرتعطرحته اشاره کرد که در استان مرکزی به این نک

های داری در مراتع یيالقي با در نظر گرفتن مجموع هزینه
دولت و مجری توجيه اقتصادی دارند  سویصرف شده از 

(Taheri, 1999). است که کارایي این شيوه در  الزم روازاین
این  .قرار گيرداقتصادی نيز مورد ارزیابي  شده اجرامناطق 

های علمي امر مستلزم تحقيقات ميداني با استفاده از روش
تواند متوليان را در رسيدن است که نتایج حاصل از آن مي

و در  راهنمایيداری مرتعهای به اهداف مندرج در طرح
همين به  .بکندی مؤثر ها کمکطرح سازی واگذاریبهينه

-مرتعهای تا اثر اجرای طرح استن دليل، این تحقيق بر آ

آباد و امين يیيالق دارانمرتعبر وضعيت اقتصادی داری 
 .را مطالعه نمایداستان اردبيل کورعباسلو شهرستان نير 

 

 عهاطالعات اقلیمی و فیزیوگرافی از مراتع منطقه مورد مطالخالصه  -1جدول 

مراتع 

 منطقه

و  داریطرح مرتع

 سابقه اجرای طرح

دامنه ارتفاع از 

سطح دریا به 

 متر

ميزان بارندگي 

 مترساالنه به ميلي

 مساحت

 به هکتار

متوسط 

شيب به 

 درصد

 تيپ غالب گياهي اقليم

 کورعباسلو

سال قبل  15 -دارد

دوره سوم اجرای 

 طرح

2623-2016 493 1129 20 
سرد و نيمه

 مرطوب
Agropyron -umLoli  و

Thymus -Agropyron 

 23 535 493 1908-2281 ندارد آبادامين
سرد و نيمه

 مرطوب

Agropyron 

Lolium   -intermedium 

perenne 

 

 ها مواد و روش

 منطقه مورد مطالعه 
آباد که این مطالعه در دو سامان عرفي کورعباسلو و امين

در منطقه  و جنوب شهرستان نير مرکزیهر دو در بخش 
(. همچنين، 1شده است )جدول اند، انجام یيالقي واقع شده

در شهرستان نير استان  مطالعه موردموقعيت جغرافيایي منطقه 
(. عمليات اجرا شده در 1اردبيل نشان داده شده است )شکل 

در سطح دو  مستقيمسطح مراتع کورعباسلو شامل کشت 

ر، عمليات هکتا 287عمليات کودپاشي در سطح هکتار، 
 5/246( در سطح .Cirsium spه با سرسيوم )حذف و مبارز
هکتار،  29/1129های چرایي و قرق در سطح هکتار، سيستم

احداث آبشخوار به تعداد سه دستگاه و احداث یک دستگاه 
کشت  باشد. در عمليات کشت مستقيم،مي ضد گنهحمام 

 قيعممهيشخم ن قیمرتع از طر شدهبیدر قسمت تخر ميمستق
باعث  بيو در جهت عمود بر ش زیيبا گاوآهن در فصل پا

 وميعنوان منبع انتشار سرسکه به شوديم وميحذف گونه سرس
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 لويک چهارشبدر و بندواش  یهاو گونه کنديدر منطقه عمل م
صورت به اردر هکت لويک دوبه مقدار  ونجهیدر هکتار و 
 فصل در ازته کيلو 20 کود مقدار شده است. مخلوط کشت

 پایيز فصل در فسفاته کود کيلو 20 و هاذوب برف از بعد بهار
 انجام کارگر توسط دستي صورتبه مرتع از دام خروج از بعد
 دام ورود از باید بهار فصل در شده کودپاشي مناطق در و شد

 توليد افزایش حداکثر تا شود جلوگيری چرا فصل آخر تا
 مطالعات و صحرایي هایپيمایش به توجه گردد. با حاصل

 مرتع گياهي تيپ فلورستيک، -اکولوژیک
 Thymus -Agropyron و Agropyron  -Loliumکورعباسلو

Agropyron آباد امين بالغ یدی مرتع گياهي و تيپ

perenne Lolium - intermedium باشدمي. 

 

 
  شهرستان نیر استان اردبیلدر  مطالعه موردموقعیت منطقه  -1شکل 

 
 بررسيروش 

ای و ميداني انجام در دو سطح کتابخانهانجام این تحقيق 
 صورتلب کار صحرایي و تکميل پرسشنامه بهادر ق که شد

و  اتنظراز  ،ای. در مرحله کتابخانهگردید انجام تصادفي 
ر مرحله د استفاده شد.شده قبلي ها و مطالعات انجامدیدگاه

-بهره پرسشنامه ازعات مورد نياز از طریق ميداني نيز اطال

آوری و ها در چند بخش جمعداده .آوری شدجمعبرداران 

 وتحليل شدند.تجزیه
 

 گیري پوشش گیاهیمطالعات میدانی و اندازه -بخش اول

برداری از بين علوفه قابل بهره زانيم منظور برآوردبه
روش  در این مطالعه ،ياهيهای مختلف برآورد توليد گروش

دقت آماری قابل  زا که غيرمستقيم ایهروشبر مستقيم 
و گياهان قطع و  ترجيح داده شد ،نبودندي برخوردار قبول
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 .(2016et al. Ariapour ,) ندیدگرد نیوزت
 پس از انتخاب منطقه، یيصحرا اتيمنظور انجام عملبه

با ابعاد یک مترمربعي به صورت  عدد پالت 392تعداد 
برداشت  برایتصادفي در دو تيپ گياهي منطقه مورد مطالعه 

انجام شد تا اطالعات  نیعمل قطع و توز واطالعات 
 برخوردار باشد. يمناسبگيری اندازه آمده از پراکنشدستبه

 نظر انجام شد، مورد هایعمل قطع در پالت زآنکهاپس
ود در منطقه های موجاز علوفه گونه تيپ شدهقطع یهانمونه

 و Agropyron  -Loliumکورعباسلو مرتع در که

Thymus  -Agropyron دآباامين بالغیدی در مرتع و 
perenne Lolium - intermedium Agropyron باشد،مي 

های مخصوص قرار داخل پالستيکبا درج برچسب مناسب 
نسبت به  در محيط طبيعي )هوای آزاد( بعدداده شد و 

محدوده ارتفاعي  بررسي، برای خشکاندن آن اقدام گردید.
 مشابه مراتع مورد مقایسه کور عباسلو بود. آبادامين
توزین به محيط  برای ها کامالً خشک شد،ازآنکه نمونهپس

ا با ترازوی دقيق و حساس وزن آزمایشگاه انتقال داده شد ت
  .(2013et al. assannejadH ,) گردد

 ،باشدظرفيت مرتع که در این جا منظور ظرفيت چرا مي
از حداکثر تعداد دامي که در یک مرتع مشخص  عبارت است

تواند چرا کند، بدون اینکه بر کميت و و در زمان معين مي
 ,Aslan Panjeh) نمایدکيفيت پوشش گياهي خسارتي وارد 

عامل در تعيين ظرفيت چرایي مرتع نقش دارد  چند .(2011
 مقدار توليد و یا همان علوفه خشک گياهي از: اندعبارت که

علوفه  بعددر هکتار بر حسب کيلوگرم در هکتار و 
ضرب علوفه توليدی دسترس در هر هکتار که از حاصلقابل
شد و علوفه  برداری مجاز محاسبههکتار در حد بهره هردر 

ضرب علوفه ترس در سطح مرتع از حاصلقابل دس
 .گردید برآورددسترس در هر هکتار در سطح مفيد مرتع قابل
 مقدار توليد هر پالت بر اساس پوشش تاجي کل ازآنکهپس
گيری و محاسبه شد، اندازه موجود در پالت های دائميگونه

قرار داده شد تا بتوان  2 و 1در روابط  آمدهدستبهنتایج 
سپس مربوطه را تعيين نمود. های لفهؤمتع و سایر ظرفيت مر

تعداد واحد دامي در واحد سطح از تقسيم تعداد ظرفيت 

با توجه  مجاز دام در سطح مفيد مرتع به هکتار محاسبه شد.
مقدار  ،کيلوگرمي نژاد مغاني 60به وزن متوسط دام یعني دام 

بر نياز روزانه دام برای حالت توليد بر اساس کيلوگرم برا
کيلوگرم برآورد شد که در محاسبات مربوطه آورده  7/1

 .(2009et al. Arzani ,)خواهد شد 
 

  A.U.M=(A×AF×AH)/(ADN×31) :        رابطه 1

: مساحت A: تعداد واحد دام در ماه، A.U.M ،ه در آنک
: ضریب برداشت مجاز AH: علوفه قابل دسترس، AFمرتع، 

 باشد.  : نياز روزانه دام ميADNو 
 A.U=(UA×AF×AH)/(ADN×GP) :رابطه 2

: مساحت UA: تعداد ظرفيت مجاز دام، A.U ،که در آن
 باشد. : طول دوره چرا ميGPيد مرتع، مف
 

 مطالعات اقتصادی  -بخش دوم

 یاقتصاد هيتوج نه،یبه هز دسبت درآممنظور تعيين نبه
و  برداراندرآمد بهره بر هاطرحی ها و تأثير اجراطرح
از  هادفکار با است نیا .درفتنگقرار  يداران مورد بررسمرتع
با استفاه از نظر امه روایي پرسشن .گردیدنامه انجام شپرس

 برای شد.یيد أتدر حوزه منابع طبيعي بررسي و  ستادانا
 از اوليه پرسشنامه عدد 20 ،نمونه حجم تعيين پایایي و تعيين

 هاداده ورود با. گردید تکميل مطالعه مورد منطقه بردارانبهره
 89/0 مقدار کرونباخ آلفای ضریب 20 نسخه SPSS به

 پرسشنامه خوب بسيار روایي دهندهنشان که گردید برآورد
با استفاده  سپس .شد برآورد 26/0 نيز واریانس ميزان و بود

حجم نمونه  درصد، 5از فرمول کوکران با درصد خطای 
 ق،يدر ابتدا بر اساس عنوان تحق پرسشنامه برآورد شد. 104

قرار  يص شد و مورد آزمون مقدماتخنظر مش مورداالت ئوس
 ريو به تعداد الزم تکث ميتنظ یينها نامهسشپر سسپ .گرفت

-ه)بهر انیمجر از امهشنپرس از حضور در منطقه، پس .یدردگ
 ليتکم یورضصورت حداران( بهو مرتع ندامدارا ،نبردارا
ی آورمنظور جمعبهاز ابزار پرسشنامه  در این تحقيق شد.

اطالعات فردی و نگرشي، آموزشي و ترویجي، اجتماعي و 
های مرتعتأثير اجرای طرحبردار و های بهرهاقتصادی خانوار
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 کورعباسلو داران مرتعاقتصادی مرتعداری بر روی وضعيت 
در پرسشنامه  .مورد ارزیابي قرارگرفت ريدر شهرستان ن

-وضعيت بهره ای،واالتي از قبيل وضيعت فردی و حرفهئس

 و داریمرتع در ریزیبرنامه به توجه ميزان برداری از مرتع،
دانش بومي و تجربي و غيره  از ری، ميزان استفادهدامدا

داری بررسي تأثير اجرای طرح مرتع برای وال شد.ئس
و  هانهیهزد بای دارانمرتعاقتصادی  تياجراشده بر وضع

 شدهينيبشيپهای ی مختلف حاصل از اجرای پروژهدرآمدها
 است، شدهانجام دارانمرتعدر طرح که با مشارکت دولت و 

های هزینه ارزیابي اقتصادی طرح، ندیافردر  .شود محاسبه
های مستقيم و غيرمستقيم طرح مورد مختلف اعم از هزینه

ي در رابطه با طورکلبه .گيردقرار مي و محاسبهبررسي 
 ،گذاریسرمایههای بررسي و ارزیابي اقتصادی طرح

این باشد که در ی مختلفي مطرح ميهاو روشها شاخص
داری بر ظور بررسي تأثير اجرای طرح مرتعمنتحقيق و به

 های ارزش خالصاز روش دارانمرتعوضعيت اقتصادی 
) Benefitبه هزینه  سودنسبت  (Net Present Value) فعلي

)st RatiooC  بازده داخلي ) ميزانوInternal Ration of 

Return) ارزیابي طرح  برایهای مهم عنوان شاخصبه
 ; 2007et al. Barzegar DovinJafari ,) شده استاستفاده

& Bahrami, 2013). 

آمد فعلي شده یک در )Present Value( ارزش حال
 .شودمي محاسبه( 3رابطه )که با استفاده از طرح است 

     رابطه 3        
نرخ تنزیل و  iام، tدرآمدهای سال   ،در آن که
incomePV  است. ارزش حال  آیندهدرآمدهای  حالارزش
اس و اسپایه  آید.مي دستبه( 4ها نيز از طریق رابطه )هزینه
ه است که هر ي درک مفهوم این جملهای ماللتحليوهتجزی

های نقــدی در سال رای جریانــاتبيني شده بييشرقم پ
االنه در زمان گذاری با نرخ سود سبرابر یک سرمایهآینده 

های مالي برای حذف عامل وتحليلدر تجزیه د.باشحال مي
های الارزش جریانات نقدی که در س زمان در محاسبات،

( به i+1)nل از ضریب تنزی تفادهبا اسگردد، يم بکسآینده 
ور معمول نرخ تنزیل در یک طود. بهشارزش روز تبدیل مي

ها و هگذاری که برای محاسبه ارزش فعلي هزینرمایهطرح س
طرح مورد آینده های شده برای سالبينيای پـيشدرآمده

خطر دون حــداکثر نرخ سود ببرابر گيرد، يم راراستفاده ق
بانکي و یا اوراق مشارکت( به رده بلندمدت پ)نرخ سود س

 د.باشگذاری ميسرمایهخطر ش اضافه چند درصد برای پوش
 

4رابطه        

  نرخ تنزیل و i ام، tهزینه سال  Ctدر آنکه 

costPV ارزش خالص است. آیندههای هزینه حالارزش 
( 5رابطه ) قیاز طربرای ارزیابي یک طرح  )NPV( فعلي

 .شودحاسبه ميم
 5رابطه 

 
هزینه  Ctو  tزمان  درآمد نقدی خالص در tI، در آنکه 

 آمدهدستبهارزش حال خالص  اگر .است tدر زمان 
تنزیل  نظر در نرخ موردآنگاه طرح  باشد تر از صفربزرگ

برای محاسبه  .باشدفرض شده دارای توجيه اقتصادی مي
( استفاده 6) طهاز راب )BCR(به هزینه  سودشاخص نسبت 

   .شودمي

     رابطه 6   

 ،برآورد گردد کیاز تر به هزینه بزرگ سودنسبت  اگر
در  .خواهد بودنظر اقتصادی  مورد تنزیل در نرخطرح 

نرخ تنزیلي است که  برابر با، IRR)(نرخ بازده داخلي  تینها
عبارت به شود.از صفر شدن ارزش خالص زمان حاصل مي

نرخ تنزیلي است که اختالف ارزش حال  IRR گردی
)رابطه  کندميی طرح را با یکدیگر برابر هانهیو هزدرآمدها 

7) (, 2007et al. Barzegar DovinJafari & Bahrami, ; 

2013). 
7رابطه   

 

     

 دارای یعني مدیریتي حالت دو در متغيرها مقایسه برای
 تي آزمون از داریمرتع طرح بدون و داریمرتع طرح

 مرتع توليد وضعيت بر مؤثر عوامل تعيين برای. شد استفاده
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 بررسي برای. است شده استفاده متغيره چند رگرسيون از
 از بردارانبهره یدارمرتع درآمد ميزان در مؤثر متغيرهای
 برای اسپيرمن همبستگي از. شد استفاده گام به گام رگرسيون

 تمامي. شد استفاده مختلف متغيرهای بين رابطه بررسي
 .  گردید انجام 20نسخه  SPSS افزارنرم در موارد
 

 نتایج
 گیاهی پوشش گیرياندازه -اول بخش

های اجرای طرح هایاثرتواند مي کههایي لفهؤمیکي از 
تغييرات در ميزان پوشش  را بيشتر نمایان کند، یدارمرتع

باشد که در گياهي در منطقه دارای طرح و بدون طرح مي
که داشته است لفه ؤممتفاوتي بر این  هایاثراین منطقه نيز 

   است. بيان شدهشرح زیر نتایج به
 

 اجراي طرح بر میزان تولیداثرهاي 

نتایج نشان داد که ميزان توليد قبل و بعد از اجرای طرح 
گيری یکسان با روش اندازهدر مرتع کورعباسلو  یدارمرتع

یطوربه(. p<001/0آماری باالیي داشت ) داريمعنتفاوت 
کيلوگرم در هکتار قبل از طرح  05/293از  توليدميزان  که

کيلوگرم در هکتار بعد از اجرای طرح  6/411به  داریمرتع
 ،عبارتيه. ب(2رسيده است )جدول ساله(  5)در بازه زماني 

کيلوگرم در هکتار بعد از  55/118طور ميانگين توليد هب
  اجرای طرح افزایش داشته است.

 
 ساله( 5)در بازه زمانی  اري در مرتع کورعباسلودمرتع طرح از( در میزان تولید مرتع قبل و بعد test-t) نتایج آزمون تی -2جدول 

value-P T نوع مدیریت ميانگين df  صفات 

 463/6 <001/0٭٭
 قبل از اجرای طرح 293/05

 توليد مرتع )کيلوگرم در هکتار( 391
 بعد از اجرای طرح 6/411

  داريمعندرصد  1در سطح احتمال : ٭٭

 

مرتع فاقد  توليد در نتایج آزمون تي نشان داد که ميزان
داری با مرتع دارای طرح تفاوت معنيطرح )مرتع امين آباد( 
در  ديتول زانيم کهیطوربه ،( =01/0P)کورعباسلو( داشت )

 ،بود هکتار در لوگرميک 8/929 آباد )فاقد طرح(مرتع امين

ميزان توليد  ،(که در مرتع دارای طرح )کورعباسلوحاليدر
طور ميانگين به عبارتيبه ار بود.کيلوگرم در هکت 6/411
کيلوگرم در هکتار توليد مرتع کورعباسلو )دارای  8/111

  .(3)فاقد طرح( بود )جدول  آبادطرح( بيشتر از مرتع امين

 
 (آباد )فاقد طرح( با مرتع کورعباسلو )داراي طرح( میزان تولید مرتع امینtest-tنتایج آزمون تی ) -3جدول 

value-P T نوع مدیریت ينميانگ df  صفات 

 067/0 01/0٭٭
 آباد )فاقد طرح(مرتع امين 299/8

782 
توليد مرتع )کيلوگرم در 

 مرتع کورعباسلو )دارای طرح( 6/411 هکتار(
 داريمعندرصد  1در سطح احتمال : ٭٭   

 

 اقتصادي نتایج -دوم بخش

  داري بر درآمد تأثیر طرح مرتع
های مرتعطرحثير أتدر ارزیابي یکي از فاکتورهای مهم 

 باشد.ها ميطرح ن، ميزان درآمد حاصل از محل ایداری
عنوان عامل انگيزشي در افزایش تواند بهافزایش درآمد مي

 حاصل نتایج ها باشد.برداران در اجرای طرحمشارکت بهره
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ی بين درآمد قبل داريمعنتفاوت  که داد نشان آزمون تي از
-( و بعد از اجرای طرح مرتعدر هکتار الميليون ری 16/4)

( وجود داشت در هکتار الیر ونيليم 46/5داری )
(01/0>P.) 

 
 داري( در میزان درآمد قبل و بعد از طرح مرتعtest-tنتایج آزمون تی ) -4جدول 

value-P T نوع مدیریت ميانگين df  صفات 

 46/5 <01/0٭٭
 قبل از اجرای طرح 4/16

 )ميليون ریال(ميزان درآمد  103
 بعد از اجرای طرح 5/46

  داريمعندرصد  1در سطح احتمال : ٭٭             

 

داری نشان داد تحليل اقتصادی اجرای طرح مرتع نتایج
که این طرح دارای ارزش خالص فعلي و مثبت به ارزش 

باشد. همچنين نسبت سود به هزینه ميليون ریال مي 6439
 (.  5)جدول است ده کریجاد برابری ا 5/5حدود 

 
 مرتع کورعباسلو ساله 5داري ي اقتصادي طرح مرتعهاشاخصمقادیر  -5جدول 

شاخص 

 اقتصادی

ها ارزش حال هزینه

(PVcost) 

ارزش حال درآمدها 

(PVincome) 

ارزش خالص فعلي  

(NPV) 

شاخص نسبت سود به 

 (BCRهزینه )

نرخ بازدهي سرمایه 

(IRR) 

ارزش به ميليون 

 یالر
-1415 7854 6439 5/5498 %74/59 

 

برداران با داري بهرهبر درآمد مرتع مؤثرتحلیل عوامل 
 گامبهگاماستفاده از رگرسیون 

ميزان تأثير  فاکتورهای ،گامبهگام رگرسيون بر اساس
احداث آبشخوار، کمک بالعوض، اعتبارات عمراني، ميزان 

د تا متغيرهای ها وارد مدل شدنتحصيالت و زادآوری دام

ن مشخص رابرداداری بهرهبر ميزان درآمد مرتعثيرگذار أت
دو فاکتور ميزان تحصيالت و  ،از بين این فاکتورها. شود
در  مؤثردرصد تغييرات  53ها قادر بودند آوری دامزاد

که باعث بهبود برداران را توجيه کنند بهره یدارمرتعدرآمد 
 (.6 ول)جد شده است تغذیه دامدر وضعيت 

 
 بردارانداري بهرهبر درآمد مرتع مؤثرتحلیل رگرسیونی گام به گام عوامل  -6جدول 

value-p T هامدل معادله 

 ميزان تحصيالت =1Y= 5.32+ 0.731x X1 103/4 <01/0٭٭

*025/0 27/20 2+0.433x1Y= 3.62+ 0.731x X2= زادآوری دامها 
  داريعنمدرصد  5درصد و  1در سطح احتمال : *و٭٭

 

برداران براي میزان موافقت بهرهبر  مؤثرتحلیل عوامل 
 يدارمرتعاجراي طرح 

 ،بردارانبر ميزان موافقت بهره مؤثربرای بررسي عوامل 

برداران از نحوه اجرای طرح ميزان رضایت بهره متغيرهای
برداران بر وضعيت ، ميزان تأثير تجربه بهرهیدارمرتع

تأثير احداث آبشخوار بر وضعيت  اقتصادی آنها، ميزان
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بردار، تأثير رعایت ورود و خروج دام بر اقتصادی بهره
ميزان تأثير کالس آموزشي بر  بردار،وضعيت اقتصادی بهره

بردار، ميزان تأثير اجرای طرح بر وضعيت اقتصادی بهره
ها و ميزان برداران، زادآوری داموضعيت مرتع، درآمد بهره

ای گروهي وارد مدل شدند. از بين این هتوجه به فعاليت
 ريتأثسه متغير احداث آبشخوار، کالس آموزشي و  ،متغيرها

 مؤثردرصد تغييرات  63 ،بردارانبهرهاجرای طرح بر درآمد 
 . (7)جدول  کردند هيتوج بردارانبهرهبر ميزان موافقت را 

 
 داريبرداران براي اجراي طرح مرتعفقت بهرهبر میزان موا مؤثرعوامل  گامبهگامتحلیل رگرسیونی  -7جدول 

p-value T هامدل معادله 

**001/0 338/3 1Y= 0.089 + 0.28x X1=  احداث آبشخور 

*010/0 62/2 2+0.24x1Y= 0.045+ 0.27.6x X2= کالس آموزشي 

*012/0 57/2 3+0.25 x2+0.24.5x1Y= 0.051+ 0.27x X2= اجرای طرح بر وضعيت مرتع 
 داريمعندرصد  5درصد و  1در سطح احتمال : *و٭٭                   

 

برداران از تحلیل عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت بهره
 دارينحوه اجراي طرح مرتع

-تأثير عوامل مؤثر بر ميزان رضایت بهره برای بررسي

متغيرهای ميزان  ،یدارمرتعبرداران از نحوه اجرای طرح 
، ميزان تأثير یدارمرتعبرای اجرای طرح برداران موافقت بهره

ميزان تأثير  های چرایي بر وضعيت اقتصادی آنها،سيستم
بردار، تأثير احداث آبشخوار بر وضعيت اقتصادی بهره

 بردار،رعایت ورود و خروج دام بر وضعيت اقتصادی بهره
بردار، ميزان تأثير کالس آموزشي بر وضعيت اقتصادی بهره

-رای طرح بر وضعيت مرتع، درآمد بهرهميزان تأثير اج

 ای مرتع، ميزان توليد ساالنه وبرداران، گياهان علوفه
 تأمين کود موردها، ميزان تأثير پرداخت وام، زادآوری دام

وارد مدل  یدارمرتعکمک بالعوض بر اجرای طرح  نياز و
دو متغير ميزان تأثير اجرای طرح بر وضعيت مرتع و  شدند.

داری قادر به توجيه مرتع طرح وام بر اجرای تأثير پرداخت
برداران از نحوه اجرای درصد تغييرات ميزان رضایت بهره 72

 .(8)جدول  بودند یدارمرتعطرح 

 
 داريبرداران از نحوه اجراي طرح مرتعبر میزان رضایت بهره مؤثرعوامل  گامبهگامتحلیل رگرسیونی  -8جدول 

value-p T هامدل معادله 

500/0> 85/2 11.19+ 0.248x-Y=  X1=پرداخت وام  

037/0 11/2 2+0.25x11.34+ 0.241.6x-Y=  X2= وضعيت مرتع 

 

 بحث 

 توليد در مرتع کورعباسلو دارای طرح نتایج ميداني
ی با قبل داريمعننشان داد که ميزان توليد تفاوت  یدارمرتع

طرح رای جکه در قبل از اطوریبه. از اجرای طرح داشت
کيلوگرم در هکتار بيان شده است و بعد از  293ميزان توليد 

 411داری در توليد با مقدار اجرای طرح تفاوت معني

با توجه  طرح بعد از اجرای .کيلوگرم در هکتار مشاهده شد
های مرغوبي هبه عمليات اصالح گونه سرسيوم و کشت گون

که نحویهب یونجه، شبدر و بندواش افزایش یافته است. مانند
در بهبود وضعيت و توليد توسط  یدارمرتعی هاطرح ريأثت

 کهیطوربه است. شدهگزارشمحققان زیادی در داخل کشور 
Borhani ( 2014و همکاران) های اجرای طرح هایاثر
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فهان را مثبت صداری بر پوشش گياهي منطقه سميرم امرتع
کالس تراکم گياهان خوشخوراک و  پوشش ارزیابي نمودند.

et al. Borhani ,) داری افزایش یافته استطور معنيیک به

2014). Ariapour بررسي طرح  در (1602همکاران ) و
 طقه خزل شهرستان نهاوند نشان دادنددر مراتع من یدارمرتع

 اجراشدهي خوببهطرح  آنهامراتعي که دارای طرح بوده و در 
 شده حاصلبود شرایط بهبودی در توليد، وضعيت و گرایش 

های اصالحي و مدیریت و اجرای صحيح در برنامه آنان. بود
 پاشي، قرق،از قبيل ذخيره نزوالت آسماني، کودي یاحيا

 ثرؤمها بشخور و غيره را در موفقيت طرحمدیریت چرا، آ
و  nivandAzarهمچنين  .(2016et al. Ariapour ,) دانستند

-مرتعی هاطرحاجرای  ريتأث( به بررسي 2004همکاران )

مرتع دارای طرح و بدون طرح در  شش در بر توليد یدار
-هنتایج ب .مراتع شمال گنبد کاووس استان گلستان پرداختند

که اجرای طرح در صورتي  داردن آاز  حکایتده آمدست 
نطقه که مطابق با شرایط اکولوژیک، اقتصادی و اجتماعي م

تبع آن افزایش ظرفيت باعث افزایش توليد علوفه و به ،باشد
 شودچرایي و بهبود وضعيت و گرایش مراتع مي

(, 2004et al. Azarnivand) .Nakhaie  و همکاران
 سه حدود یدارمرتع( نشان دادند که اجرای طرح 2006)

برابر در مراتع خوب ميزان  4/1برابر در مراتع ضعيف و 
. (2006et al. Nakhaie ,) توليد را افزایش داده است

Mazhari  وKhaksar Astaneh (0092 به افزایش دو )
در خراسان  یدارمرتعتوليد با اجرای طرح  در ميزان یبرابر

قه مورد مطالعه افزایش طه نسبت به منکرضوی اشاره کردند 
م به مرتعپرداخت وا .در توليد نشان داده استرا زیادتری 

برداران و افزایش مدت داران، آموزش، کاهش تعداد بهره
های بر موفقيت طرحثر ؤمزمان اجرای طرح از عوامل 

 Khaksar  andMazhari)شده است  بيانداری مرتع

Astaneh, 2009) . همچنينEftekhari  ( 2016)و همکاران
 منطقه زرندیه در مراتع یدارمرتعهای طرحثير أتبررسي در 

ع دارای طرح وضعيت استان مرکزی نشان دادند که مرت
بيان ن امحقق. این بهتری نسبت به مرتع بدون طرح داشت

زمان ورود و خروج  ماننداند که رعایت اصول مدیریتي کرده

رعایت نسبي تعادل  و ها در مراتعپراکنش مطلوب دام دام،
باشد دام و مرتع از نقاط قوت مراتع دارای طرح مي

(, 2016et al. Eftekhari) .Kohestani و Yeganeh 
 بعد و قبل یدارمرتع یهاطرح ريثأت يبررس به که( 2016)

 گذشته سال 22 در مازندران استان مراتع در آن یاجرا از
 ديتول زانيم نيانگيم طوربه که دادند نشان ،بودند پرداخته

-طرح یاجرا از بعد درصد 7/14 حدود دسترس در علوفه

 تفاوت مقدار نیا که است داشته شیافزا یدارمرتع یها
 داشت هاطرح یاجرا از قبل علوفه ديتول زانيم با یداريمعن

(01/0P< ) و تيوضع در یداريمعن بهبود که در این راستا 
 andKohestani ) شد مشاهده هم طرح یدارا مراتع شیگرا

Yeganeh, 2016).  دليل افزایش توليد را در ن امحققاین
دیریت چرای دام و زمان ورود به مراتع بيان کردند. با م

توجه به نبود مراتع زمستاني در این منطقه، مدیریت چرا 
 بيانداری های مرتعیکي از عوامل مهم موفقيت در طرح

 مراتع مقایسه به که هم( 2014) همکاران و Petz شده است.
 پرداخته جنوبي افریقای در نشدهمدیریت و شدهمدیریت

 یهاطرح اجرای و مناسب مدیریت که دادند نشان بودند،
 شدن بهتر نتيجه در و زیستي تنوع افزایش سبب احيایي
 و Cai .(2014et al. Petz ,) است شده منطقه در پوشش

 قبل گياهي پوشش تغييرات بررسي بهنيز ( 2015) همکاران
 با داریمرتع احيایي و حفاظتي هایطرح اجرای از بعد و

 تبت مرکزی منطقه مراتع در ایماهواره تصاویر از استفاده
 بين) هاحطر اجرای از قبل که بيان کردندآنان  .پرداختند
 کامالً انساني هایتخریب ثيراتأت( 2004 و 1998 سالهای

 در هاطرح اجرای از بعد که حالي در مشهود بوده است.
 در مثبت گرایش طرح، شده اجرا مناطق درصد 60 حدود

 شکبي .(2015et al. Cai ,) دادند نشان گياهي پوشش
 اهداف از یکي عنوانبه برداربهره اقتصادی وضعيت بهبود
به تواندمي امر این ققتح و است داریمرتع هایطرح اصلي
. باشد اجراشده هایطرح موفقيت دالیل از یکي عنوان

 در طرح اجرای انگيزه تنهانه دارانبهره درآمد افزایش
 و احيا زمينه تواندمي بلکه کرده، بيشتر را بعد هایسال

 تضمين بلندمدت و مدتميان در را منابع این از حفاظت
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برداران از بهره بيشترغيير رویکرد با توجه به تبنابراین، . نماید
ارزیابي مدیریت سنتي به مدیریت متعارف اقتصادی، 

اصالح و بهبود  براییکي از ابزارهای مهم  هاطرحاقتصادی 
با مشخص  توانديمکه  باشديم هاطرحنقایص احتمالي 

ی در اهیسرمااز هدررفت منابع  هاطرحکردن بازده اقتصادی 
و  زمينه مشارکت سویيکند و از گيری این زمينه جلو

بخش  سویاز  ژهیوبهرا  هاطرحی در این گذارهیسرما
که در دستورالعمل جدید گونه. همانخصوصي افزایش دهد

ضوع مشارکت وداری نيز اشاره شده است، مهای مرتعطرح
مردم و مدیریت آنها در مسائل مربوط به مرتع تا حدود 

ضوع اقتصاد دامداران نيز همچنين مو .زیادی رها شده است
داری بيان های مرتععنوان یکي از مهمترین مسائل در طرحبه

در مرتع کورعباسلو  اجراشدهساله  5نتایج طرح  شده است.
نشان داد که طرح دارای بازده اقتصادی مثبت بوده است. 

 55/5به هزینه در حدود  سودیا شاخص نسبت  BCR زیرا
رزش خالص مقدار مثبت را همچنين ميزان ا محاسبه شد؛

 شد درصد 59/74برابر با  نشان داد و ميزان بازدهي سرمایه
 5در طي  طرح بودن دهسود دهندهنشان ارقام نیادر کل  که

 بهکه Tahmasebian (2014 ) و Hamidianسال بود. 
 پرداختند المیا منطقه در یدارمرتع طرح یاقتصاد يابیارز

 فعلي خالص ارزش درصد 26 لیتنز نرخ با که دادند نشان
 شيب سود به نهیهز نسبت نيهمچن. ه استداشت مثبت مقدار

 56/26 يداخل يبازده نرخ نیبراعالوه. داد نشان را کی از
در طي  طرح بودن یاقتصاد دهندهنشان در کل که بود درصد

 .( Tahmasebian, 2014 andHamidian) بود نه سال
Nakhaie ( 2006و همکاران)  در ارزیابي مالي خود برای

 18نرخ بهره نشان دادند که طرح با  یدارمرتع یهاطرح
همچنين  .(2006et al. Nakhaie ,) درصد توجيه مالي دارد

Amirnezhad  وRafiei (2008نشان داد )که طرح  ند
درصد توجيه مالي  34/23با نرخ بازده داخلي  یدارمرتع
البته قابل ذکر . ( Rafiei, 2008 andAmirnezhad) دارد

توجيه  یدارمرتعاست که در تمامي مناطق اجرای طرح 
و  Asgharnejadکه طوریاقتصادی نداشته است. به

Tamartash (2018 بيان کردند که ارزش خالص فعلي در )

منطقه سيرا منفي بوده و همچنين معيار نسبت سود به هزینه 
متفاوت کوچکتر از یک است که دارای توجيه در نرخ تنزیل 

 .( Tamartash, 2018 andAsgharnejad)اقتصادی نبود 
ی هاطرحمينه در ز دست آمدهنتایج به بر اساسکلي طوربه

گفت که نگرش مثبت و قابل قبولي به  توانيم یدارمرتع
وجود  بردارانبهرهدر بين  یدارمرتعی هاطرحي ثمربخش

ی و بازده بهتر وربهرهیي منجر به هانگرشداشت که چنين 
-مرتعهای با توجه به اینکه اجرای طرح خواهد شد. هاطرح

بنابراین  اران کمک نموده است،دبه افزایش درآمد مرتع یدار
با توان گفت که نسبت به مميزی و تهيه طرح برای مراتع مي

اقدام توان مي اریدمرتع هایهای طرحرعایت دستورالعمل
در افزایش  داریهای مرتعاجرای طرح براینعالوه نمود.

تواند در ته است که ميمثبتي گذاشثير أتپوشش گياهي نيز 
 جه قرار گيرد.سایر مناطق بدون طرح نيز این امر مورد تو

-داری بازدهي اقتصادی طرحهای مرتعحرهمچنين اجرای ط

-مد مرتعزایش داده است که موجب افزایش درآها را نيز اف

برداران ميزان موافقت بهرهبر  مؤثرعوامل  داران شده است.
نشان داد که احداث آبشخور،  یدارمرتعبرای اجرای طرح 

مثبتي بر  هایاثرموزشي های آداری و کالسطرح مرتع
تواند داشته باشد که بهتر است در ها مياجرای این طرح

همچنين  داری رعایت شوند.های مرتعهای طرحدستورالعمل
بر رضایت ثر ؤمپرداخت وام و اجرای طرح نيز از عوامل 

های که در تدوین سياستشد  بيانبرداران مراتع بهره
 مدیریتي مراتع باید مورد توجه قرار بگيرد. 
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Abstract  
     Rangelands as the main part of natural resources are considered a basis for the economic 

growth and development of communities and countries at the micro and macro levels. 

Increasing the number of livestock has led to the degradation of rangelands, so it is necessary to 

control grazing. The purpose of this study was to investigate the effect of the implementation of 

rangeland management plans on the production and economic status of summer rangeland 

owners in Aminabad and KourAbbasloo, Nir city, Ardabil province. To determine the BCR, the 

economic evaluation of the plans, and their impact on the income of ranchers, data was 

collected by questionnaire. The results showed that there was a significant difference between 

income before (4.16 million Rials/ha) and after implementation of the rangelands plan (5.46 

million Rials/ha) at (p<0.01). There was a significant difference at (p<0.01) in the amount of 

production before and after the project implementation with the amount of (293.05 kg ha-1) and 

(411.6 kg ha-1) respectively at KourAbbasloo rangelands in the third period of the 

implementation of the plan. Regression analysis showed that the two variables of the effect of 

project implementation on rangeland status and the effect of loan payment on rangeland plan 

implementation were able to justify 72% of changes in users' satisfaction with the 

implementation of the rangeland management plan. The results of the economic analysis of the 

rangeland plan implementation showed that the project has a positive net present value of 6439 

million Rials ha-1. It has also generated a BCR of about 5.5 times. Overall, the results of this 

study showed that the rangelands with management plans had better conditions than without 

ones in terms of production and economics. Implementation of rangeland management plans 

can increase production and improve rangeland status and income of landholders if it is in line 

with ecological, economic, and social conditions of the rangelands.           
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