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برآورد ارزش اقتصادی کارکرد علوفه تولیدی مراتع 
حوزه آبخیز تهم

چکیده
اين تحقیق با هدف تعیین ارزش کارکرد تولید علوفه با اســتفاده از روش قیمت گذاری کیفی )هدونیک( در مراتع حوزه آبخیز تهم 
انجام شد. بدين منظور پس از برآورد تولید ساالنه گیاهی در سطح  تیپ های مرتعی با روش قطع وتوزين، برای تعیین میزان علوفه 
قابل برداشت، میزان حد مجاز بهره برداری از علوفه و ارزش رجحانی گونه های مرتعی برآورد شد. برای تعیین ارزش رجحانی و حد 
بهره برداری مجاز گونه های گیاهی از داده های طرح ملی علوفه قابل برداشــت در مراتع نمونه پنج منطقه رويشــی ايران )2012( و 
روش ارائه شده توسط Arzani )2008( استفاده شده است. در نهايت برای برآورد قیمت علوفه تولیدی مرتع، از روش قیمت گذاری 
هدونیک اســتفاده شــد. پس از تعیین قیمت علوفه مراتع، ارزش اقتصادی علوفه قابل برداشت محاسبه گرديد. با توجه به نتايج 
بدســت آمده، میزان کل علوفه قابل برداشــت مراتع منطقه معادل 1452 تن در سال برآورد شد. در اين پژوهش، میزان میانگین 
TDN برآوردی برای گونه های مرتعی منطقه 0/47 درصد در کیلوگرم برآورد شد. ضمنًا قیمت هرکیلوگرم علوفه در منطقه، 4120 
ريال محاســبه شد. براين اســاس با توجه به تعیین قیمت هر کیلوگرم علوفه قابل استفاده تولیدی و تعیین میزان کل علوفه قابل 
اســتفاده در مراتع منطقه، میزان ارزش اقتصادی کارکرد علوفه مراتع برابر با 11958/9 میلیون ريال در سال برآورد شد و میزان 

ارزش اقتصادی هر هکتار از مراتع منطقه به طور متوسط 86/7 هزار ريال تعیین شد. 

کلمات کلیدي: TDN، ارزش گذاری اقتصادی، ارزش رجحانی، قیمت گذاری هدونیک، مراتع تهم. 
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Estimation of economic value of the forages production function in Taham watershed basin
By: H. Yeghane Badrabadi, Gorgan University (Corresponding Author). H. Azarniyond, University of Tehran. E. 
Saleh, University of Tehran. H. Arzani, University of Tehran. H. Amirnejad, Sari Ngriculture Sciences and Natural 
Resource University.

This research was carried out  to determine the value of forage production function using the pricing method of 
qualitative (Hedonic) in rangeland watershed basin of Taham. For this purpose, after estimating the annual production 
of forage in rangeland areas using cutting and weighting methods, the amount of allowable limit and the preference 
value of forges were estimated. In order to determine the amount of harvestable forage, the study tried to estimate 
the amount of allowable limit and the preference value of gorges using national plan data of harvestable forage in 
five sample regions of forages in Iran (2012) and the method presented by Arzani (2008). Finally the hedonic pricing 
method was used  in order to estimate the price of forages produced. After determining the price of harvestable 
forages was calculated, the total amount of harvestable forages of the region was estimated to be 1452 tons per year. 
In this study, the average estimated TDN for the forage land was 0.47 percent per Kilogram. Meanwhile, the price 
of forages in the region was calculated to be 4120 Rials per Kilogram. On the basis of these findings, considering 
the determination of the price per Kilogram of usable forage and the determination of total amount of usable forage 
in the forage land of the region, the economic value of forage land was estimated to be 11958.9 million Rials per 
year and the economic value per hector of the forages of the region was determined  to be 86.7 thousands Rials on 
an average.

Keywords: TDN, Economic valuation, Preference value, Hedonic price method, Taham rangeland.

مقدمه
مراتع طیف گســترده ای از تولیدات و خدمات را برای بیشــتر افرادی 
که در مناطق روستایی زندگی می کنند، فراهم می کنند. در این میان، 
اهمیت تولیداتی مانند علوفه که به طور مســتقیم مصرف می شوند به 
طــور عموم برای بهره برداران مرتع ملموس تر اســت زیرا بهره برداران 
مرتع به طور عموم از علوفه برای تعلیف دام و تولید فراورده های دامی 
به عنوان محصول اصلی بهره بــرداری می کنند. با این وجود، گیاهان 
مرتعی قابلیت هــای دیگری نیز مانند کاربردهــای خوراکی، دارویی، 
صنعتی و تزیینی دارند که اغلب در مقابل بهره برداری برای تعلیف دام 
که ســهم قابل توجهی دارد، فرآورده های فرعی مرتع بشمار می آیند. 
تعیین ارزش اقتصادی مرتع می تواند مدیران را در بهبود برنامه ریزی 
 Heshmatol Vaezin( و مدیریت بهینه مراتع هدایت و یاری نماید
et al, 2007(. نقــش مراتع در کشــورهای در حال توســعه بدالیل 
اقتصادی، اجتماعی و زیســتی بیشتر حائز اهمیت است. مراتع عمده 
ترین منبع تغذیه و تعلیف دامها در کشورهای فقیر محسوب می شود 
و این در حالی است که دام خود به عنوان یکی از منابع مهم درآمدی 
 ,Esmaelli( و تغذیه ای در مناطق روســتایی به حســاب می آیــد
2004(. نقش مراتع عالوه بر اشتغال زایی مستقیم از نظر اشتغال زایی 
غیرمســتقیم نیز بســیار حائز اهمیت می باشد و از جمله این می توان 
صنایع تبدیلی فرآورده های دامی و لبنی، کارخانجات پشــم و پشــم 

ریســی و پارچه بافی، صنایع قالیبافی، کارخانجات تبدیلی محصوالت 
فرعی مرتعی کارخانجات اسانس و عرقگیری، داروسازی، کارخانجات 

چرم سازی، کفاشی و سایر موارد را نامبرد.
با توجه به پتانســیل های موجود و اثرات اقتصادی و زیســت محیطی 
مراتع، چنانچه با اعمال مدیریت صحیح بهره برداری و سیاست گزاری 
درست و پایدار در امر حفاظت، اصالح و احیاء و توسعه و بهره برداری 
از مراتع، می توان پتانســیل تولید مرتع را تا چندین برابر افزایش داد. 
برآوردهای انجام شــده در مناطق قــرق عرصه طرحهای مرتع داری و 
مراتعی که تحت مدیریت بهره برداری قرار گرفته اســت نشان می دهد 
کــه تولید مرتع در مناطــق مختلف با شــرایط اکولوژیك متفاوت از 
پتانســیل باالیی برخوردار بــوده و تولید آن بین2 تــا ۳ برابر تولید 
فعلی افزایش داشته اســت. برآوردهای انجام شــده بیانگر استعداد و 
پتانسیل های بالقوه مراتع کشور اســت که در صورت اعمال مدیریت 
صحیح بهره برداری و ســرمایه گذاری مناســب در بخش هایی از آن 
می توان تولید علوفه مراتع کشــور را تا ۳2/1 میلیون تن افزایش داد. 
تحقق آن ضمن افزایش فراورده هــای دامی و لبنی میتواند در ایجاد 
اشــتغال و همچنین حفظ آب و خا ك بســیار مؤثر بوده و در نتیجه 
با حفظ منابع پایدار آب، خاك و پوشــش گیاهی از توسعه بیابانزایی 
جلو گیری نموده و  اثرات خشکســالی را به حداقل ممکن رساند. لذا 
به منظور دســتیابی به پتانســیل موجود مراتع کشور عواملی در سر 
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راه وجود دارد که ســد راه توســعه پایدار در مراتع کشــور می باشد. 
بررسی و مروری در روند مدیریتی و اجرایی بخش مراتع کشور نشان 
می دهد که در ســه دهه اخیر بخش عمده ای از مشــکالت در رابطه 
بــا تخریب و تجاوزات و بهره برداری بیش از ظرفیت مراتع، ریشــه در 
مسائل اقتصادی، رشــد روزافزون جمعیت، منافع شخصی افراد، عدم 
ایجاد اشــتغال در روســتاها و مناطق عشــایری، عدم ارتباط صحیح 
بیــن بهره برداران و کارگزاران مراتع، عــدم کارآیی قوانین در رابطه با 
متجاوزین به منابع طبیعی کشــور و سلیقه ای عمل کردن آن داشته 
 Planning Economic & rural 2008 ,Agricultural( است

 .)Development Research Institute
مطالعات متعددی در مورد تعیین ارزش کارکرد تولیدی اکوسیستم های 
طبیعی صورت گرفته اســت ولی اکثر مطالعات مربوط به اکوسیستم 
های جنگلی و تعیین کارکرد تولید چوب و ســایر فراورده های فرعی 
می باشــد و تعیین ارزش اقتصادی کارکرد علوفه در اکوسیستم های 
مرتعی کمتر انجام شده است. در ذیل به برخی مطالعات مرتبط اشاره 
می شــود: Monjardino et al )2004(، در اســترالیا، تحقیقی در 
زمینه درآمــد حاصل از گیاهان مرتعی انجام دادنــد و به این نتیجه 
رســیدند که میانگین رانت اقتصادی مرتع بیــن 7۳ تا 117 دالر در 
هکتار در ســال تغییر می کند )ســود اقتصادی ساالنه بدست آمده از 
یك محصول مشــخص در واحد ســطح را رانت اقتصادی می گویند(. 
O Connell et al )2006( در تحقیقی در مراتع اســترالیای غربی 
با عنــوان ارزش اقتصادی مراتع درباره رانت اقتصــادی انجام دادند، 
آنها رانت اقتصادی مراتع را معادل 77 دالر در هکتار در ســال برآورد 
کردند. Heshmatol Vaezin و همکاران )2010(، ارزش کل مورد 
انتظار هر هکتار مرتع حاصل تولید علوفه و محصول فرعی سریش در 
مراتع منطقه خزنگاه شهرســتان ماکــو را حدود 11/17 میلیون ریال 
بــرآورد کردند. آنها ارزش هر هکتار مرتع را برای علوفه تولیدی 10/5 
میلیون ریال برآورد کردند. Mosavi )2011( نیز در پژوهشــی در 
مراتع حوزه آبخیز طالقان، ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه را مورد 
بررســی قرار داد. وی برای تعیین قیمت علوفه از روش قیمت بازاری 
اســتفاده کرد و نتایج وی نشان داد که مراتع منطقه از جنبه کارکرد 
تولید علوفه به طور متوســط ارزشی برابر با 95/6 هزار ریال در هکتار 
در ســال دارنــد. وی ارزش کل کارکرد تولید علوفــه را معادل 2/48 
میلیارد ریال در ســال برآورد کرد. Rastgar و همکاران )201۳( در 
مطالعــه ای ارزش کارکرد تولید علوفه را در مراتع ییالقی حوزه آبخیز 
نوررود در استان مازندران مورد بررسی قرار دادند. آنها از قیمت معادل 
جو و بهره گیری از رهیافت ارزش گذاری غیر مستقیم هزینه جایگزین 

برای تعیین قیمت علوفه اســتفاده کردند. نتایج آنها نشان داد مراتع 
فوق دارای ارزش معادل 718 هزار ریال در هکتار می باشد. سندرسون 
و وبســتر  )2009( در گزارشی به بررسی ارزش اقتصادی چراگاه های 
کشور نیوزلند پرداختند. نتایج آنها نشان داد ارزش اقتصادی فراورهای 
مبتنی بر مراتع در نیوزلند ارزشــی معادل 10/2 میلیارد دالر در سال 
2007 دارنــد. آنها بیان می کنند فرآورده های مبتنی بر مراتع به طور 
 )GDP(  مســتقیم حدود 5/2 میلیارد دالر به تولید ناخالص داخلی
نیوزلند کمك کرده اســت. این مقدار حدود ۳/1 درصد تولید ناخالص 
داخلی )GDP( نیوزلند را تشکیل می دهد که یك بخش مهم و معنی 

داری از اقتصاد نیوزلند محسوب می شوند.
بررسی های صورت گرفته در این تحقیق نشان داد که تاکنون مطالعات 
محدودی در زمینه ارزش گذاری در مراتع ایران انجام شــده است. این 
تحقیق با هدف تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه و بررســی 
قابلیت روش قیمت گذاری کیفی )هدونیك( در برآورد قیمت علوفه در 

مراتع حوزه آبخیز تهم انجام شده است.

مواد و روش ها
منطقه مورد مطالعه

حوزه آبخیز تهم با مســاحت 16286/۳ هکتار در اســتان زنجان، در 
شهرستان زنجان قرارگرفته اســت. حوزه آبخیز تهم از سرشاخه های 
حــوزه آبخیز زنجــان رود می باشــد و در موقعیــت جغرافیایی بین          
'۳7 و °48 تــا '17 و °48 طول شــرقی و '5۳ و °۳6 تا '46 و ۳6° 
عرض شــمالی واقع شده است )شکل 1(. ارتفاع متوسط حوزه 2۳00 
متــر، حداکثر ارتفــاع حوزه 2898 متر و حداقــل ارتفاع در خروجی 
حوزه برابر 1950 متر از ســطح دریا می باشــد. از نظر هیدرولوژیکی 
حوزه مطالعاتی تهم یکی از سرشاخه های رودخانه زنجان رود می باشد 
که این نیــز از زیر حوزه های آبخیز قزل اوزن می باشــد. مراکز عمده 
جمعیتــی حوزه عبارتند از روســتاهای تهم، خشــکه رود، گله رود و 
 Natural Resources Department of( )1طاهرآباد )جــدول

 .)2010 ,Zanjan province
در منطقه مورد مطالعه سه طرح مرتعداری تهم، طاهرآباد، خشکه رود 
و گلهرود وجود دارد که کل حوزه آبخیز تهم را پوشــش می دهد. در 
کل مراتع منطقه براساس این سه طرح، 207 بهره بردار وجود دارد که 
به صورت مشاع از مراتع بهره برداری می کنند. براساس مطالعات تعداد 
کل دام موجــود در حوضه تعداد 16911 راس عنوان گردیده اســت 
 Natural Resources Department of Zanjan( )2 جدول(

.)2010 ,province

جدول 1 - اطالعات مورفولوژيک در حوزه تهم

شیب متوسط 
)%(

متوسط دمای 
)C0( ساالنه

متوسط بارندگی 
)mm( ساالنه

محیط حوزه 
)Km( آبخیز

متوسط ارتفاع 
)متر(

27/478/59۳01/6662/552۳00/8مقدار

ماخذ: یافته تحقیق
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جدول 1 -متغیرهای دخیل در مسئله و ابعاد آنها

طرح 
مرتعداری 

دام موجود
 تعداددام مجاز

بهره بردار گوسفندبزگاو و گوسالهسایر احشامجمع دام موجود

5۳68100۳1255105586814618140تهم

79502701801245110029طاهرآباد

۳5900955045454450۳8گلهرورد

--16008004002440خشکه رود

11۳5۳180۳252012۳51691110168207جمع

به منظور تعیین ارزش اقتصادی علوفه تولیدی مراتع ابتدا باید میزان 
علوفه تولیدی مراتع تعیین شود.

-تعیین علوفه قابل برداشت
برای محاســبه تولید ساالنه گیاهی در سطح تیپ های مرتعی با روش 
قطع و توزین، با اســتقرار 40 پالت یك مترمربعی )براساس تغییرات 
پوشــش گیاهی، هزینه و زمان نمونه گیری- براساس منابع موجود و 
ســوابق مطالعات مشابه اندازه پالت یك مترمربعی انتخاب گردید( در 
طول ســه ترانسکت 100 تا 200 متری در ســطح هر تیپ به روش 
تصادفی-سیســتماتیك )دو ترانســکت موازی و یك ترانســکت در 
جهت عمود بر شــیب(، میزان رویش ساالنه کلیه گونه ها محاسبه شد 
)Mesdaghi, 1998(. در این تحقیق، قطع گیاهان از یك سانتیمتر 

ســطح خاك صورت گرفته و سعی شــده در تمام پالت ها این حد در 
نظر گرفته شد. پس از تعیین کل علوفه تولیدی باید میزان علوفه قابل 
برداشــت تعیین شود. بنابراین برای تعیین میزان علوفه قابل برداشت 
باید میزان حــد مجاز علوفه و ارزش رجحانی گونه های مرتعی تعیین 
شــود. برای تعیین ارزش رجحانی گونه های منطقه طرح از داده های 
طرح ملی ارزش رجحانی گونه های مرتعی و رفتار چرایی دام در مراتع 
نمونه پنج منطقه رویشــی ایران )2012( استفاده شده است )جدول 
۳(. به منظور عملی شــدن و حصول نتیجه کاربردی پیشنهاد می شود 
50 درصد گیاهان کالس I، حدود ۳0 درصد گیاهان کالس II و 10-

15 درصد گیاهان کالس III جزء محاسبات علوفه قابل برداشت وارد 
.)1998 ,Moghaddam( شود

2010 ,Natural Resources Department of Zanjan province :ماخذ

شکل 1- نقشه موقعیت منطقه مورد مطالعه در ايران و استان زنجان
2010 ,Natural Resources Department of Zanjan province :ماخذ
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جدول 1 -متغیرهای دخیل در مسئله و ابعاد آنها

کالس خانوادهگونهرديف
کالس خانوادهگونهرديفخوشخوراکی

خوشخوراکی

1
 Acantholimon

festucaceumPlumbaginaceaeIII2۳
 Hypericum

scabrum HypericeaeI

2
 Acanthophylum

squarrosumCaryophyllaceaeIII24Lagochilus aucheriLamiaceaeIII

۳
 Achillea

vermicularisAsteraceaeII25
 Marabium

astracanicumLamiaceaeII

4
 Agropayron
libaniticumPoaceaeII26Medicago sativaFabaceaeI

5
 Agropyron
intermediumPoaceaeII27Melica persicaPoaceaeII

6
 Agropyron
trichoforomPoaceaeII28Noaea muconata ChenopodiaceaeII

7Ajuga chamacistusLamiaceaeII29
 Onobrochys

cornataFabaceaeIII

8Annual forbs II۳0Phlomis olivieriLamiaceaeIII

9Annual grassesPoaceaeIII۳1 Phlomis persicaLamiaceaeIII

10
 Astragalus

microcephalusFabaceaeIII۳2
 Pimpenella

tragiumApiaceaeII

11
 Bromus

tomentellusPoaceaeII۳۳Poa bulbosaPoaceaeII

12
 Buffonia

mucrocarpaCaryophyllaceaeII۳4Prongus ulopteraApiaceaeII

1۳Carex stenophyllaCypraceaeIII۳5
 Pterocephalus

canusDipsacaceaeII

14Centaura virgataAsteraceaeII۳6Salvia multicaulisLamiaceaeIII

15
 Cousinia
bakhtiaricaAsteraceaeIII۳7Scariola orientalisAsteraceaeIII

16Dagtylis glomerataPoaceaeI۳8Sillene bupleuridesCaryophyllaceaeII

17Dianthus orientalisCaryophyllaceaeIII۳9
 Stachys

lavandifoliaLamiaceaeII

18Echinups ritrodesAsteraceaeIII40Stipa barbataPoaceaeIII

19
 Eryngium
billarderieApiaceaeIII41

 Tanacetum
polycephalumAsteraceaeII

20Festuca ovinaPoaceaeII42
 Thymus

kotschyanusLamiaceaeII

21
 Helichrysum

 oligocephalumAsteraceaeIII4۳
 Verbascum
pundlenseScrophulariaceaeIII

22
 Hordeum
violaceumPoaceaeII44

 Ziziphora
clinopoidesLamiaceaeIII

)2012( ,Fayaz  :ماخذ
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عامل مهم دیگر در تعیین علوفه قابل برداشت تیپ های مرتعی، تعیین 
حد بهره برداری مجاز می باشــد. حدبهره برداری مجاز عبارتست از آن 
قســمت یا نســبت از گیاه که می توان مورد اســتفاده قرار داد بدون 
آنکه تولید خســارت و صدمه در رشــد و زندگی گیــاه نموده، باعث 
 ,Moghaddam( کاهش قدرت رقابت آن گیاه با گیاهان دیگر بشود
1998(. عوامل مختلفی بر میزان حد بهره برداری مجاز موثر است که 
شــامل، تغییرات آب و هوایی، شــرایط خاك، فصل چرا و وضعیت و 
گرایش مرتع می باشــد )Moghaddam, 1998(. به منظور تعیین 
حدبهره برداری مجاز تیپ های مرتعی ســه عامل حساســیت خاك و 
 ,Arzani( شدت فرسایش، وضعیت و گرایش مرتع در نظر گرفته شد
2008(. در این تحقیق به منظور حد بهره برداری مجاز گونه و تیپ های 
مرتعی از این ســه عامل و داده های طرح ملی بررسی حد بهره برداری 
مجاز گونه های مهم مرتعی در مراتع نمونه پنج منطقه رویشــی ایران 
)2012( استفاده شده است. بنابراین به منظور تعیین میزان حساسیت 
خاك تیپ ها به فرسایش از روش  EPM استفاده شد و پس از تعیین 
شــدت فرسایش میزان شایســتگی خاك به فرسایش تعیین شد. در 

EPM چهار مشخصه، شامل ضریب فرســایش)Ø(، ضریب کاربری 
اراضی )Xa(، ضریب حساسیت خاك به فرسایش)Y( و شیب متوسط 
حوزه)I( در واحدهای مختلف اراضی یا در شــبکه های ایجاد شــده 
 ,Refahi ;2007 ,Ahmadi( در نقشه مورد بررســی قرار می گیرد
200۳(. بر اســاس این روش شدت فرسایش برای هر واحد اراضی یا 

شبکه با استفاده رابطه )1( تعیین شد:  
رابطه 1 

Z= Xa.Y )Ø+I1/2(         
 )Z( پس از تعیین شــدت فرسایش, مي توان با اســتفاده از محاسبه
طبقات شایســتگی را در حوزه آبخیز به صورت کیفي طبقه بندي شد. 

)جدول 4(.
به منظور تعیین وضعیت از روش چهار فاکتوری اســتفاده شده است 
و در نهایت پس از محاســبه میانگین وزنی شــدت فرسایش هر تیپ 
میزان حد بهره برداری مجاز هر تیپ براساس جدول ارائه شده توسط 

Arzani )2008( مشخص می شود )جدول 5(.

طبقه شايستگیشدت فرسايشارزش متوسط Zارزش حد Zطبقه بندي فرسايش

IZ  <11/25خیلي شدیدN

II1 < Z <0/710/85شدیدS۳

III0/7 < Z <0/410/55متوسطS2

IV0/4 < Z <0/20/2کمS1

V0/19 < Z0/1خیلي کمS1

جدول 4- طبقه بندي شدت فرسايش

حد بهره برداری 
مجاز  )درصد( گرايش وضعیت  کالس شايستگی

فرسايش

40 مثبت یا ثابت خوب یا عالی S1  S2

۳5 منفی خوب یا عالی S1  S2 

۳0 مثبت یا ثابت متوسط S1

25 مثبت یا ثابت متوسط S2

20 منفی متوسط S2

20 مثبت یا ثابت متوسط S۳

15 منفی متوسط S۳

20 مثبت یا ثابت فقیر S2

15 منفی فقیر S2

15 مثبت یا ثابت فقیر S۳

0 منفی فقیر S۳

جدول 5- تعیین حدبهره برداری مجاز  تیپ های مرتعی براساس وضعیت، گرايش و حساسیت خاک به فرسايش

2007 ,Ahmadi :ماخذ

2008 , Arzani :ماخذ
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در این تحقیق با توجه به کوهســتانی بودن حوزه آبخیز و قرار گرفتن 
منطقه مورد مطالعه در حوزه آبخیز سد تهم، برای ایجاد پوشش بهتر 
جهت حفاظت خاك و آب، حداکثــر حدبهره برداری مجاز 40 درصد 
در نظــر گرفته شــد و در حالت های دیگر میزان حــد مجاز  تیپ ها 
براساس میزان حساســیت خاك و وضعیت و گرایش تعدیل می شود 
)Arzani ;1998 ,Moghaddam, 2008(. به منظور تعیین علوفه 
قابل برداشــت، میزان تولید علوفه در میزان میزان خوشــخوراکی و 

حدبهره برداری مجاز، هر کدام که کمتر باشــد، ضرب شــد تا میزان 
تولید تولید علوفه قابل برداشــت در حالت بهره برداری پایدار بدست 
آیــد. پس از تعیین علوفه قابل برداشــت در هر گونــه، میزان علوفه 
قابل برداشــت کل هر تیپ نیز محاسبه شــد. جدول )6( میزان حد 
بهره برداری مجاز  تیپ های مرتعی حوزه آبخیز تهم براســاس عوامل 

مختلف نشان می دهد.

- برآورد قیمت علوفه و ارزش اقتصادی علوفه قابل برداشت
برآورد قیمت علوفه تولیدی به عنوان یکی از فرآورده های عمده مراتع 
به دلیل اینکه از نقطه نظر اقتصادی یك کاالی ناهمگن می باشــد )از 
نظر نوع گونه، درجه خوشــخوراکی و مواد مغــذی قابل هضم( و نیز 
به دلیل مبادله نشــدن آن در یك بازار ســازمان یافتــه، امکان پذیر 
نیســت. در علوم اقتصادی، قیمت گذاری کاالهــای ناهمگن به طور 
معمــول با بهره بــرداری از روش هدونیك و بر پایــه ویژگی های این 
کاال صورت مــی پذیرد. بنابراین قیمت علوفــه تولیدی مرتع در این 
 Heshmatol(پژوهش با بهره برداری از روش هدونیك  برآورد شــد
Vaezin et al.,2007(. در مطالعــات دیگــر نیز قیمــت علوفه با 
 DiCostanzo et( اســتفاده از روش هدونیك برآورد شده اســت
Lalman;1997,al,2000(. پس از تعیین قیمت علوفه مراتع ارزش 

اقتصادی علوفه قابل برداشت مرتع محاسبه شد. 
روش هدونیك)قیمت گذاری کیفی(

هدونیك در فرهنــگ واژه ها و اصطالحات آماري" لــذت باورانه" یا 
"مربوط به خوشــي" معني شــده اســت،که منظور بهایي است که 
مصرف کننده بابت افزایش کیفیت کاال در جهت اســتفاده لذت بخش 
تــر پرداخت مي کند نه بابت افزایش قیمــت کاال. روش قیمت گذاری 
هدونیك عبارت است از: انجام رگرسیون قیمت مشاهده شده یك کاال 
بر روی صفات کیفی آن. به عبــارت دیگر روش هدونیك قیمت های 
ضمنی صفات و ویژگی های کاالها را نســبت بــه قیمت کاالها در بر 
می گیرد. Rosen )1974( نشــان داده اســت که چگونه می توان با 
این مدل، قیمت پیشــنهادی یك مصرف کننــده را برای ویژگی های 
کیفی یکسان به دست آورد، که این قیمت پیشنهادی در حالت تعادل 
برابر با قیمت واقعی این ویژگی های خواهد بود. رزن مســایل مربوط 

به برآورد این مدل را با یك روش اســتاندارد از برخورد توابع عرضه و 
تقاضا بررسی کرد.

روش قیمت گذاری کیفی )هدانیك( می تواند برای برآورد قیمت ضمنی 
 Ghorbani( ویژگی های زیســت محیطی مورد اســتفاده قرار گیرد
and Firouzzare, 2008(. روش قیمت گــذاری هدنیك از قیمت 
یك کاال برای ارزش گذاری ویژگی های آن کاال، که در بازار به شــکل 
رسمی معامله نمی شــود، استفاده می کند. این فن برای برآورد ارزش 
مکان های تفریحی و گردشــگری، کیفیت آب و هــوا و مانند آن ها 

.)2007 ,Butsic and Netusil( استفاده می شود
روش هدونیــك تقاضای یك محصول یا نهــاده را به صورت تابعی از 
ویژگی های آن در نظر می گیرد. مثاًل در ارتباط با بنگاهی که تنها یك 
محصول )Y( تولید می نماید، تابع تولید برایY ممکن است به صورت 

 :)1997 ,and Bagheri 1974 ,Rosen( زیر تعریف گردد
رابطه )2(

Y=f)z(          
که در آن z برداری از ویژگی های نهاده ها می باشد. وقتی بنگاه سودش 

را حداکثر  نماید، یعنی: 
رابطه )۳(

Π=pf)z( - wx                     
که در آن p قیمت محصول و w و x به ترتیب بردارهایی از قیمت ها 
و مقادیر نهاده های ثابت و متغیر است. شرط مرتبه اول برای حداکثر 

کردن سود عبارت است از: 
رابطه )4(                       

∑
=

=−
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کالس شدت فرسايشوضعیتگرايشمساحت تیپ های مرتعی
شايستگی

حد بهره برداری 
مجاز)درصد(

Asmi-Acsq-Agli1896/9کممتوسطثابتS1۳0

Asmi-Agli4798/2کممتوسطثابتS1۳0

Asmi-Feov-Brto1740/7کممتوسطثابتS1۳0

Asmi-Stba1۳62کممتوسطثابتS1۳0

Feov-Asmi-Brto۳994/8خیلی کمخوبمثبتS140

جدول 4- طبقه بندي شدت فرسايش

ماخذ: یافته های تحقیق
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برای هر نهاده خاص xi، رابطه فوق را می توان به صورت زیر نوشت: 
رابطه )5(  

∑
=











=

m

j i

j
jt x

z
TW

1 δ

δ

∑ و مبین ارزش j امین ویژگی است. 
=








m

j ix
f

p
1 δ

δ
Tj در این رابطه برابر 

رابطه فوق نشــان می دهد که قیمت نهاده i مساوی با مجموع ارزش 
نهایــی ضمنی هر ویژگی ضرب در بازده نهایی آن ویژگی نســبت به 
نهاده i می باشــد و رابطه فوق تابــع قیمت گذاری هدونیك را نمایان 
می ســازد با داده های مناســب می توان این تابع را بــرای تعیین اثر 
تغییرات ویژگی هــای فیزیکی بر قیمت نهاده و به تبع آن تقاضا برای 

 .)1997 ,Bagheri( نهاده مورد استفاده قرار داد
در این پژوهش پس از تعیین رابطه رگوسیونی بین TDN نهاده های 
دامی با قیمت، نیاز به محاســبه میزان TDN در علوفه مراتع منطقه 
می باشد. TDN با انرژی قابل هضم ) DE( به طور کامل قابل مقایسه 
 Nikkhah( است ولی برحسب واحدهای وزن یا درصد بیان می شود
and Amanlo, 1995(. اگــر تبدیل TDN به انرژی قابل هضم در 
نظر باشد، به طور معمول 4400 کیلوکالری انرژی قابل هضم، مساوی 

یك کیلوگرم TDN یــا 4/4 کیلوکالری انرژی قابل هضم مســاوی 
یك گرم TDN در نظر گرفته می شــود. به منظور تعیین انرژی قابل 
هضم )DE( از رابطه آن با انرژی متابولیســمی )ME(  استفاده شد 

 :)2009 ,Arzani(

رابطه )6(
ME (M cal/kg)=DE (M cal/kg)* 0.821

که ME انرژی قابل متابولیسم گونه های مرتعی برحسب مگا کالری بر 
کیلوگرم و DE نیز انرژی قابل هضم بر حسب مگا کالری بر کیلوگرم 
می باشــد. TDN به ویژه به علت اینکه اطالعات ضروری آن تا حدی 
آسان به دست می آید و همچنین به علت اینکه کاربرد آن توسط افراد 

.)2009 ,Arzani( غیر متخصص بهتر درك می شود، شهرت دارد
در این مطالعه به منظور تعیین TDN مراتع منطقه از داده های طرح 
کیفیت علوفه گیاهان مرتعی کشــور منطقه زنجان )2010( استفاده 
شده است. جدول )7( میزان انرژی متابولیسمی گونه های مرتعی مهم 
و غالب مراتع زنجان را نشــان می دهــد. در این مطالعه پس از تعیین 
انرژی قابل متابولیســم در دسترس تیپ برای کلیه  تیپ های مرتعی، 
میــزان انرژی قابل هضم محاســبه و در نهایت میــزان TDN برای  

تیپ های مراتعی برآورد شد.

)ME )MJ/KG(ME )M cal/Kg(DE )M cal/Kgگونه

Hypericum scabrum7/581/812/21

Thymus kotschyanus7/571/812/2

Agropyron trichoforom6/781/621/97

Centaura virgata6/81/6۳1/99

Tanacetum polycephalum7/51/792/18

Festuca ovina6/951/662/02

Bromus tomentellus7/551/82/2

Chaerophyllum macropodum7/761/852/26

Prongus feulacea8/6۳2/062/51

Astragalus vereciferom7/291/742/12

Centaura aucheri5/9۳1/421/73

Nepeta heliotropifolia7/881/882/29

جدول 7- میزان انرژی متابولیسمی و انرژی قابل هضم گونه های مهم مرتع منطقه زنجان در مرحله گلدهی

)2010( Arzani :ماخذ

نتايج
- نتايج تعیین علوفه قابل برداشت

نتایج تولید ســاالنه و کل علوفه قابل برداشت تیپ های مرتعی حوزه 
آبخیز تهم در جدول )8( ارائه شــده اســت. در این پژوهش برای سه 
گونــه Br to، Fe ov و Ta po در  تیپ هــای مختلف، میزان حد 

بهره برداری مجاز به ترتیب 50، 25 و 25 درصد براســاس نتایج طرح 
ملی بررســی حد بهره برداری مجاز گونه های مهــم مرتعی در مراتع 
نمونه پنج منطقه رویشــی ایران )2012( در اســتان زنجان، در نظر 

گرفته شد )جدول 8(.
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بــا توجه به نتایج بدســت آمده، میــزان تولید علوفه قابل برداشــت 
تیپ های مرتعی منطقه محاســبه شد )جدول 8(. براین اساس میزان 
کل علوفه قابل برداشــت مراتع منطقه 2904 تن در سال برآورد شد. 
در میان تیپ های مرتعی، تیپ Asmi-Agli با تولید 98۳ تن در سال 
بیشــترین میزان تولید علوفه قابل برداشت را به خود اختصاص داده 
است. تیپ Asmi-Stba نیز با تولید 240 تن در سال )176 کیلوگرم 

در هکتار( کمترین میزان تولید علوفه قابل برداشت را دارا می باشد.

- برآورد قیمت علوفه تولیدی از روش هدونیک:
از نقطه نظر اقتصادی، دامداران هنگامی حاضرند قیمت بیشــتری در 
واحــد وزن بابت یك نوع علوفه بپردازند کــه میزان مواد مغذی قابل 
هضم آن و در نتیجه تولیدات دامی حاصله باالتر باشد. بنابراین رابطه 
مستقیم و مثبتی بین میزان مواد مغذی قابل هضم ) TDN( و قیمت 

انواع علوفه وجود دارد )شکل 2(.

تولید ساالنه مساحت )هکتار(تیپ های مرتعی
)کیلوگرم در هکتار(

علوقه قابل برداشت 
)کیلوگرم در هکتار(

کل علوفه قابل 
برداشت )کیلوگرم(

Asmi-Acsq-Agli1896/9766207/8۳94181/6

Asmi-Agli4798/27۳4/720598۳516/7

Asmi-Feov-Brto1740/7806/9220/7۳841۳1/2

Asmi-Stba1۳62684/4176/7240655/1

Feov-Asmi-Brto۳994/8849/۳225/790157۳/8

جدول 8- تولید ساالنه و کل علوفه قابل برداشت تیپ های مرتعی حوزه آبخیز تهم

ماخذ: یافته های تحقیق

 )TDN( شکل 2- رابطه قیمت و کل ماده مغذی قابل هضم

)2012 ,Support joint company of  Iran's animal ماخذ: یافته های تحقیق و(

 Support joint( شکل 2، رابطه بین قیمت و فرآورده های کشاورزی
company of  Iran's animal, 2012( و کل ماده خشــك قابل 
هضم )Khaldari, 2008( را نشــان می دهد. از رابطه بدســت آمده 
بین قیمت و کل ماده خشــك قابل هضم، برای برآورد میانگین قیمت 
علوفه موجود در منطقه، با بهره گیری از میانگین TDN گونه موجود 
در منطقه بهره برداری شــد. بدین ترتیــب قیمت واحد وزن علوفه در 
مراتع منطقه برپایه رابطه زیر با ضریب تبیین R2( 0/67( برآورد شد:

945,2 + TDN 6750 = P  )7( رابطه
کــه در آن P قیمت علوفه و TDN کل ماده مغذی قابل هضم مرتع 

می باشد.
بــا توجه به نتایــج، میزان میانگین TDN بــرآوردی برای گونه های 
مرتعــی منطقه به میــزان 0/47 درصد در کیلوگرم برآورد شــد و با 
 TDN توجه بــه رابطه 5، قیمــت هرکیلوگرم علوفــه در منطقه با
برآورد شــده، 4120 ریال محاسبه شد. در بیشتر مطالعات ارزش هر 
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کیلوگرم علوفــه را معادل 0/7 )قیمت هر کیلــو علوفه 4۳52 ریال(
)اســکندری و همکاران، 1۳87( یا 0/82 قیمت یك کیلو گرم جو در 
 Azarnivand, H. and( )بــازار )قیمت هر کیلو علوفه 5098 ریال
Zare Chahoki, 2009( تعییــن کرده اند، که ضرایب فوق با توجه 
به مقایســه متوسط ارزش غذایی علوفه مرتعی با جو محاسبه گردیده 
اســت )Eskandari et al, 2008(. اما در این مطالعه با اســتفاده 
از روش هدونیــك قیمت علوفه مرتعی برآورد شــد کــه نتایج آن به 

واقعیت تر به نظر می رسد.
براین اساس با توجه به تعیین قیمت هر کیلوگرم علوفه قابل استفاده 
تولیدی )4120 ریال( و تعیین میزان کل علوفه قابل استفاده در مراتع 
منطقه، میزان ارزش اقتصادی علوفه مراتع برابر با 11958/9 میلیون 
ریال در ســال برآورد شــد. میزان ارزش اقتصادی هر هکتار از مراتع 

منطقه به طور متوسط 86705۳ ریال تعیین شد )جدول 9(.

کل علوفه قابل مساحت )هکتار(تیپ های مرتعی
برداشت )کیلوگرم(

ارزش اقتصادی 
علوفه )میلیون ريال(

Asmi-Acsq-Agli1896/9۳94181/6162۳/24

Asmi-Agli4798/298۳516/74050/12

Asmi-Feov-Brto1740/7۳841۳1/21581/85

Asmi-Stba1۳62240655/1991/02

Feov-Asmi-Brto۳994/890157۳/8۳712/68

1۳792/62904058/511958/91جمع

جدول 9- کل علوفه قابل برداشت و میزان ارزش اقتصادی علوفه تولیدی در مراتع حوزه آبخیز تهم

ماخذ: یافته های تحقیق

شــکل )۳( ارزش اقتصادی هر هکتار مرتع براساس کارکرد حفاظت 
خاك را نشــان می دهد. همان طور که مشــخص است مراتع واقع در 
قسمت های شــمالی و قســمت کوچکی در جنوب حوزه آبخیز تهم 
دارای بیشــترین ارزش می باشــد. مراتع واقع در اطراف اراضی زراعی 
و نزدیــك روســتاها دارای کمترین ارزش اقتصــادی از نظر حفاظت 
خاك می باشــند. در این مطالعه، میزان ارزش اقتصادی کارکرد تولید 
علوفه اکوسیستم مرتعی تهم در طی یك دوره ۳0 ساله و 50 ساله با 

توجه به ســه نرخ تنزیل 12 )نرخ سود طرح های آبخیزداری و توصیه 
شده توسط ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور(، 15 )نرخ 
ســود ســپرده های بانکی بلندمدت( و 19 )نرخ بهره وام های بانکی( 
درصد، تعیین شــده اســت )جدول 10(. انتخاب دوره ۳0 و 50 ساله 
برای تعیین ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه براســاس چشم انداز 
ارائه شــده توسط ســازمان حفاظت محیط زیست می باشد که ارزش 

اکوسیستم را برای نسل های آینده مشخص می سازد.

     شکل 3- ارزش اقتصادی علوفه تولیدی در مراتع حوزه آبخیز تهم برحسب ريال در هرهکتار )ماخذ: يافته تحقیق(
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بحث و نتیجه گیری 
در ایــن مطالعه ارزش اقتصادی کارکرد علوفــه مرتع در مراتع حوزه 
آبخیز تهم بالغ بر 11958/9 میلیون ریال در سال برآورد شده است و 
میزان ارزش اقتصادی هر هکتار از مراتع نیز به طور متوسط 86705۳ 
ریال تعیین شده است. بر پایه مطالعه ای که توسط سازمان جنگل ها و 
مراتع کشــور در سال 1۳86 انجام شده است، با توجه به برآورد 10/7 
میلیون تن علوفه خشــك از مراتع کشــور و با احتساب هر کیلوگرم 
علوفــه 1500 ریال )معادل 0/7 قیمت جــو در بازار بر مبناي قیمت 
جو در سال 1۳86(، ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه مراتع کشور 
 Eskandari( 16050 میلیارد ریال در ســال برآورد گردیده اســت
et al,2008(. بــا توجــه به وســعت 84/8 میلیون هکتــاری مراتع 
کشــور ارزش هر هکتار مرتع را 189۳87 ریال در سال برآورد کردند 
)Eskandari and Mahdavi, 2005(. اختالف مشاهده شده بین 
ارزش برآوردی برای مراتع منطقه به خاطر تغییر قیمت علوفه موجود 
و همچنین ارزش تعیین شده توسط سازمان جنگل ها و مراتع کشور 
مربوط به متوســط کلیه مراتع کشــور بوده که مراتع خوب، متوسط 
و فقیــر را در برمی گیــرد و با توجه به وضعیت و تولید نســبتا باالی 
مراتع حوزه آبخیز تهم، این افزایش ارزش هر هکتار مرتع، قابل توجیه 
می باشد. همچنین بر اساس گزارش ارائه شده توسط دانشگاه کالیفرنیا 
ارزش علوفــه ای مرتع معادل 57 دالر در هکتار معادل 24/5 درصد از 
کل ارزش مرتع برآورد شده است )Costanza et al, 1997(. ارزش 
برآورد شده توسط این تحقیق به مراتب کمتر از ارزش فوق می باشد. 
علــت آن می تواند تفاوت در ویژگی های محیطی و پوشــش مرتعی و 
همچنین میزان تخریب و بهره برداری بی رویه در منطقه تحقیق،  باشد. 
حتــی میزان ارزش اقتصادی علوفه در این تحقیق حدود 24% از کل 
ارزش اکوسیستم را به خود اختصاص داده است و مشابه پژوهش های 
فائو در مراتع در گســتره جهانی می باشد. مطالعات متعددی در نقاط 
مختلف جهان در مورد ارزش علوفه ای مرتع انجام شــده اســت که از 
 ،)2004( Monjardino et al مهم تریــن آنها می توان به مطالعــه
در اســترالیا اشــاره کرد، این مطالعه در زمینه درآمد حاصل از علوفه 
گیاهان مرتعی انجام شده که نتایج آن نشان می دهد که میانگین رانت 
اقتصادی مرتع )سود اقتصادی ساالنه( بین 7۳ تا 117 دالر در هکتار 

در سال تغییر می کند.

بــا توجه به نتایج مذکور در مطالعــات مختلف می توان به ارزش قابل 
توجه علوفه مرتعی پی برد. در منقطه مورد مطالعه هر ساله بخش قابل 
توجهی از مراتع منطقه زیر کشــت دیــم گندم و جو قرار می گیرند و 
باعث تخریب بیش حد مراتع منطقه گردیده است. این در حالی است 
که علوفه تولیدی در مراتع تهم عمدتاً  بدون هیچگونه سرمایه گذاری و 
بصورت موهبتی طبیعی مورد بهره برداری قرار می گیرد و در محاسبه 
ارزش واقعی تر آن می توان ارزش افزوده حاصل از پرورش دام ) بر روی 
مرتع( و ســایر منافع آن نیز مورد نظر قرار داد. این موضوعی است که 
می تواند در بحث تخریب مراتع مورد توجه قرار گیرد. اما آنچه در اینجا 
قابل ذکر است مزیت نسبی اقتصادی بهره برداری از زمین بصورت مرتع 
نسبت به دیمزار است که حتی با فرض حداقل ارزش بهره برداری برای 
مراتع نیز این نظریه مورد تایید قرار می گیرد. Vojdani )2000(، در 
مطالعه ای در اســتان همدان در مقایسه درآمدهای حاصل از دو شیوه 
بهره برداری از زمین یعنــی مراتع و دیمزارها، بیان می کند که درآمد 
حاصل از بهره برداری هر هکتار زمین جهت چرای دام، بصورت مرتع، 

بیش از درآمد حاصل از هر هکتار دیمزار است.
با توجه نتایج تحقیق مشخص شد که مراتع منطقه نقش قابل توجهی 
در تولید علوفه دام دارند و دارای ارزشی برابر 11958/9 میلیون ریال 
در ســال می باشند، که بر این اساس بیش از پیش به ارزش اقتصادی 
کارکرد تولید علوفه توســط مراتع پی برده می شود. بنابراین مدیریت 
اکوسیســتم های مرتعی به گونه ای باید هدایت شود که ضمن در نظر 
گرفتن اقتصاد زیست محیطی مراتع، به عملکرد و توان اکولوژیك آن 
نیز بپردازد. به طوریکه در بحث کالن، توجیه بهینه و پایدار معادالت 
اقتصادی میتواند به عنوان ضامن اجــرای طرحهای منابع طبیعی به 
منظور توســعه پایدار تلقی شود. بایستی در متون علمی مرتع داری و 
منابع طبیعی، کارکرد تولید علوفه به عنوان یکی از ارزش ها و تولیدات 
مراتع و منابع طبیعی در کنار کارکردهای دیگر مانند ترســیب کربن، 
گیاهــان دارویی، محصوالت فرعی، چــرای دام و حیات وحش، تنوع 

زیستی و استفاده های تفرجگاهی گنجانده شود.
آنچــه این پژوهش را از بقیه تحقیقات متمایز می کند مکان دار بودن 

ارزش گذاری اقتصادی کارکرد تولید علوفه و 
انجــام نگرفتن ارزش گذاری به صورت میانگین در کل حوضه اســت. 
از آنجائــی که منابع و اکوسیســتم های طبیعی محدود می باشــند و 
نیازمندی های انسان در اســتفاده از این منابع به علت وجود عواملی 

دوره 50 سالهدوره 30 سالهعنوان

19 درصد15 درصد12 درصد19 درصد15 درصد12 درصدنزخ تنزيل

ارزش اقتصادی تنزیل یافته کارکرد تولید علوفه 
57/9857/41160/12250/589۳9/595192/71در هرهکتار از مرتع )میلیون ریال(

ارزش اقتصادی کارکرد تولید علوفه در کل 
۳58/29791/822208/52۳456/1512959/۳771620/9مراتع )میلیارد ریال(

جدول 10- ارزش اقتصادی تنزيل يافته کارکرد تولید علوفه در حوزه آبخیز تهم طی دوره های 30 و 50 ساله

ماخذ: یافته های تحقیق
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نظیر توســعه اقتصــادی و افزایش جمعیت همواره رو به گســترش 
اســت، لذا هر روز فشار بیشتری برای رفع نیازها بر اکوسیستم ها وارد 
می شــود. نتایج این تحقیق در مورد ارزش اقتصادی اکوسیستم های 
مرتعی از جنبه کارکرد تولید علوفه در چشــم انداز ۳0 و 50 ســاله 
نشــان می دهد که این اکوسیســتم ها به ترتیب دارای ارزشی برابر با 
791/8 و 12959/۳ میلیــارد ریال )با نرخ 15 درصد( از نظر کارکرد 
بازاری دارند که نشان از اهمیت این منابع در آینده دارد. بنابراین، این 
اکوسیستم ها را نمی توان کاالیی فرض کرد که مدت زمان خاصی برای 
استفاده آن مدنظر باشد. اکوسیســتم های طبیعی در صورت تخریب 
گســترده، قابل بازیابی نیســتند و برای حفظ تمامیت آنها و تضمین 
توســعه پایدار، اتخاذ استاندارد ظرفیت های استفاده در مورد آنها الزم 
اســت. با توجه به اینکه منابع طبیعی به تمامي نســل ها تعلق دارد و 
رعایت حفظ آن براي نســل هاي آینده وظیفه اي همگاني است، لذا 
منافــع بلند مدت باید بر منافع کوتاه مدت ارجحیت داده شــود. این 
موضوع ضرورت اهمیت ارزش گذاری منابع طبیعی را دو چندان کرده 
است. ارزش اقتصادی محاسبه شده در این تحقیق برای مرتع تنها بر 
پایه کارکرد تولید علوفه اســت و ارزش واقعی یك اکوسیستم مرتع با 
لحاظ کردن همه کارکردها و خدمــات بازاری و غیر بازاری آن، قابل 
محاسبه است. انجام بررســی های اقتصادی بویژه ارزیابی و ارزشیابی 
کارکردهای بــازاری و غیربازاری مراتع می تواند به شناســاندن بهتر 
ارزش واقعی و کارکردهای این منبع و نیز طراحی سازکارهای مناسب 
به حفاظت و بهره برداری بهینه از آنها در کلیه سطوح مدیریتی کمك 

نماید.

تشکر و قدرداني
از جناب آقای مهندس انور ســور و مهندس حسن براتی، که در انجام 
مطالعــات صحرایی ایــن تحقیق همکاری نمودند تشــکر و قدردانی 

می شود.
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