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  چكيده

هاي اقتصادي در آن جامعه است، كه از يكسو به ميزان عوامل توليد ميزان توليد يك جامعه مهمترين شاخص ارائه سطح فعاليت
حقيق، محاسبه رانت هدف از اين ت .ها و خدمات وابسته استدر دسترس و از سوي ديگر به نحوه تركيب اين عوامل براي توليد كاال

روش مورد استفاده در اين تحقيق، پيمايشي و از نوع  .اقتصادي مرتع روستاي كوجنق از محل برداشت و توليد محصوالت دامي بود
گيري در اين تحقيق، از روش نمونه. خانوار شد 124 بيش ازباشد و  برداران مرتعي مي ين پژوهش، بهرهتوصيفي بوده و جامعه آماري ا

گردآوري اطالعات از براي . خانوار مشخص گرديد 46ها با استفاده از فرمول كوكران،  گيري تصادفي بوده و تعداد نمونه نمونهنوع 
تومان  65/7861195نتايج نشان داد كه متوسط درآمد حاصل از محصوالت دامي در منطقه كوجنق . شدپرسشنامه مدون استفاده 

رانت اقتصادي مربوط به . تومان برآورد شد 291915000هاي آشكار و پنهان حدود  ر هزينهد اقتصادي حاصل نيز با كسبوده و سو
تومان در هر هكتار در سال محاسبه شد و ارزش مورد انتظار مرتع از محل توليد محصول دامي با در نظر  62375محصوالت دامي 

درصد محاسبه گرديد و اشتغال  19بازاريابي  حاشيه. شد هكتار در سال برآورددر تومان  5/6237درصد   10تنزيل  روندگرفتن سه 
  .نفر برآورد شد 16ساالنه 
  

  . بازاريابي محصوالت دامي، رانت اقتصادي مرتع، ارزش مورد انتظار مرتع، متوسط درآمد، حاشيه :هاي كليدي واژه
  

  مقدمه
گيري از  استفاده از مراتع كشور، بهره  ترين شيوه متداول

ها، بخصوص  دامي  چرا و تغذيه برايتوليدي مراتع   علوفه
دامداران عشايري   باشد، اين شيوه به وسيله گوسفند و بز مي

 ,.Habibiyan et al( گيرد و روستايي مورد استفاده قرار مي

اي از توليدات و خدمات را براي  راتع طيف گستردهم ).2004
كنند، فراهم  بيشتر افرادي كه در مناطق روستايي زندگي مي

روابط زيست محيطي پايه و درجات مختلفي از  .كند مي
و كيفيت كاال و خدمات توليد مديريت منابع طبيعي، اندازه 

در برآورد ارزش مرتع،  .)Fox, 2009( كند شده را تعيين مي

هاي اصلي و  تعيين ارزش اقتصادي مرتع و سهم فراورده
ريزي و  تواند مديران را در بهبود برنامه فرعي در آن مي

 Heshmatol( يدمديريت بهينه مراتع هدايت و ياري نما

Vaezin et al., 2010.( مديريت بهينه محصوالت  براي
مرتعي الزم است ميزان توليد، مصرف و محاسبات مالي 

تحقيق اين بنابراين هدف . انجام شودمحصوالت به دقت 
هاي اقتصادي مربوط به توليد و فروش  شاخص  محاسبه

زاريابي و با  محصوالت دامي ازجمله درآمد خالص، حاشيه
) 2011(و همكاران  Khairo .بود ارزش مورد انتظار مرتع

ي وحشي  وتحليل اقتصادي كنترل بزغاله يهي تجز در زمينه
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تحقيقي انجام دادند ) NSW  )New South Walesدر مراتع
راهبرد لص كنوني و به اين نتيجه رسيدند كه ارزش خا

  836، 855دالر و  383،577ي وحشي بين  مديريت بزغاله
در  77/3و  3/0دالر متغير است و نسبت ارزش سود بين 

 )Mehrabi )2005 و  Khosravi .سال بوده است 20طول 
شهرستان طبس را برداري از آنغوزه در  ارزش اقتصادي بهره

ي ارزش  كه پس از محاسبه نحوي مورد بررسي قرار دادند، به
ي آنها را  ارزش حال و آينده ،ها و درآمد ريالي هزينه

هزينه، به توجيه محاسبه كرده و با توجه به نسبت فايده به 
اند كه مقادير كمي محصول  اقتصادي پروژه پرداخته

كيلوگرم و  96440استحصالي طي يك دوره چهار ساله 
ريال  12657843320 برابرارزش ريالي درآمد ناخالص 

ريال  6627342755 برابرهزينه اجرايي  اگربرآورد شد كه 
 برابراز درآمد ناخالص كسر شود، درآمد كل با ارزش افزوده 

دست خواهد آمد و نتايج چنين  ريال به 6030500565
 برداري آنغوزه، فعاليت اقتصادي سودآوري نشان داد كه بهره

به ) 2010(همكاران و  Heshmatal vaezin .باشد مي
محصول فرعي  اصل از توليد علوفه وحارزيابي درآمد 

. ي خزنگاه شهرستان ماكو پرداختند سريش در مراتع منطقه
برداري  ي اين تحقيق، رانت اقتصادي حاصل از بهره ايهبر پ

هزار ريال در هكتار و در سال  279سريش و علوفه، حدود 
اين تحقيق همچنين نشان داد كه كل ارزش مورد . باشد مي

انتظار مرتع از محل توليد علوفه و سريش با احتساب نرخ 
ميليون ريال در هكتار  2/11به  درصد، 5/2تنزيل واقعي 

اقتصاد توليد ) Kohansal  )2000و Dehghanian .رسد يم
دادند، نتايج اين  عشاير استان خراسان را مورد بررسي قرار

ي  درصد درآمد ساالنه 62هد كه حدود د پژوهش نشان مي
درصد آن از  13عشاير از راه پرورش و فروش دام، حدود 

درصد از توليد شير و  16طريق توليد و فروش پشم، حدود 
 .آيد دست مي باقيمانده نيز از طريق توليد مو و كرك به

Zakeri  ارزش اقتصادي گياه دارويي ) ٢٠١٢(و همکاران
ي مراتع  شيرين بيان را در مقايسه با درآمد حاصل از علوفه

ي شهرستان بجنورد برآورد كردند و نتايج منطقه تازه قلعه
از محل نشان داد كه درآمد خالص هر خانوار روستايي آنان 

باشد كه  ميليون ريال در سال مي 5/28برداشت علوفه 
درصد از درآمد ساالنه خانوار را دربر  55نزديك به 

همچنين درآمد خالص هر خانوار روستايي از . گيرد مي
باشد  ميليون ريال در سال مي 85/2برداشت شيرين بيان نيز 

رانت . دهد درصد از درآمد خانوار را پوشش مي 6كه 
هزار ريال در سال در  5/541دهد كه  ادي نيز نشان مياقتص

هكتار رانت اقتصادي براي محصول علوفه و براي شيرين 
نتايج تحقيق . باشد ميليون ريال در سال در هكتار مي 8بيان 
دهد كه سهم  ميزان اشتغال ساالنه نيز نشان مي مورددر 

 35درصد و سهم شيرين بيان  65علوفه در اشتغال منطقه 
حاشيه بازاريابي محصول شيرين بيان نيز . باشد رصد ميد

در رابطه با  )Keyvan Behju )2013 .باشد درصد مي 50
ي جنگلي  ي فندق در منطقه ارزيابي درآمد حاصل از ميوه

فندقلوي استان اردبيل تحقيقي انجام دادند و به اين نتيجه 
ي مورد رسيدند كه رانت حاصل از تولبد فندق در منطقه

-ريال در سال در هكتار مي 8982710مطالعه حدود 

ر استرالياي غربي در د) 2006(و همكاران  . Connellباشد
ي رانت عنوان ارزش اقتصادي مراتع درباره بررسي كه با

 77 برابررانت اقتصادي مرتع را  ،اقتصادي مرتع انجام دادند
و   Monjardino .دالر در هكتار در سال برآورد كردند

در استراليا، تحقيقي در زمينه ي درآمد ) ٢٠٠۴(ران همکا
حاصل از گياهان مرتعي انجام دادند و به اين نتيجه رسيدند 

دالر در  117تا  73كه ميانگين رانت اقتصادي مرتع بين 
) 2012(و همكاران   Mann .كند هكتار در سال تغيير مي

دالر  227كه ميانگين رانت اقتصادي مرتع حدود  ندنشان داد
در زمينه  )Soltanpour)2012  .باشد در سال در هكتار مي

ارزش تقريبي هر ي اهميت و ارزش مراتع بيان كرد كه 
برداري و روش  هكتار از مراتع ايران بر حسب نحوه بهره

عنوان مثال از نظر يك  به. باشد ارزيابي متفاوت مي
كند حداكثر استفاده اقتصادي ممكن  سعي ميگوسفنددار كه 

فروش و نيز  برايرا از طريق توليد گوشت، شير و پشم 
مصارف خانواده خود بدست آورد، ارزش يك هكتار مرتع 

، در اين يدآ مي دست بهكه از آن  است ايارزش علوفه برابر
هاي  محاسبه شاخصهدف تحقيق مورد مطالعه،  راستا
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برداشت و فروش محصوالت مرتعي اقتصادي مربوط به 
برداران، حاشيه بازاريابي  ازجمله درآمد ناخالص ساالنه بهره

 و ارزش مورد انتظار مرتع ناشي از توليد محصوالت بازاري
ارزش مورد باشد كه با توجه به تحقيقات انجام شده در  مي

توان دريافت كه مراتع نقش بسزايي را در اقتصاد مراتع، مي
  .ير و روستايي داردخانوار عشا

  
 ها مواد و روش

شهر استان  تع واقع در شهرستان مشگينااين تحقيق در مر
در اين كوجنق در اين راستا، روستاي . شداردبيل انجام 

روستاي كوجنق در  .ان مورد بررسي قرار گرفتتشهرس
شهر  غربي شهرستان مشگين كيلومتري شمال 25ي  فاصله

و مرتع  داردهكتار  4680واقع شده است و مساحتي حدود 
شود كه فصل  واقع در آن يك مرتع قشالقي محسوب مي

سال بعد  اواسط ارديبهشتلغايت  اواسط آبانبرداري از  بهره
برداران منابع  ي تحقيق اين بررسي از بهره جامعه. باشد مي

ورت حجم نمونه به ص و هشدتشكيل  ي كوجنق مرتعي منطقه
 ,Cochran( گرديدتعيين  1ي  با استفاده از رابطه تصادفي

1962.(  
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ي مورد  جامعه: Nحجم نمونه، : n ي فوق كه در رابطه

ضريب خطا : dواريانس، : σضريب اطمينان، : Z نظر،
درصد  90ضريب اطمينان را حداكثر  1ي  در رابطه. باشد مي

ي  درصد نسبت به حجم جامعه 10حداقل و احتمال خطا را 
تحقيق در نظر گرفته و در محاسبات حجم نمونه واريانس 

ي  در مجموع از روستا. براساس سطح اراضي تعيين شد
نفر از طريق مصاحبه حضوري و  46 كوجنق اطالعات

روايي و . رديدآوري گ تكميل پرسشنامه اختصاصي جمع
پويايي پرسشنامه از طريق متخصصان و آلفاي كرونباخ 

. برآورد شد 8/0سنجيده شد كه مقدار آلفاي كرونباخ باالي 
برآورد قيمت محصوالت مرتعي به دليل مبادله آن در بازار 

وتحليل اقتصادي  در تجزيه. شدبه روش ميانگين قيمت انجام 

حاشيه بازاريابي،  هاي اقتصادي، مراتع به محاسبه شاخص
سود اقتصادي ساالنه خانوار، رانت اقتصادي، ارزش مورد 
انتظار مرتع حاصل از توليد محصوالت دامي و اشتغال 

رانت اقتصادي يك هكتار زمين مرتعي . ساالنه پرداخته شد
ارزش مورد (نهايت  حاصل از توليد محصوالت دامي تا بي

با تقسيم كردن رانت گردد كه  محاسبه مي) انتظار زمين مرتعي
آيد  دست ميب 2رخ تنزيل واقعي طبق فرمول اقتصادي بر ن

(Faustmann, 1995) .  
ER                  )2(رابطه 

REV
r

  
 REV  :ارزش مورد انتظار مرتع در هر هكتار، :ER 

نرخ تنزيل واقعي ( نرخ تنزيل واقعي :r ،رانت اقتصادي مرتع
تورم و ريسك از نرخ سود بانكي رايج در يك با كسر نرخ 

   .)گردد بخش اقتصادي محاسبه مي
با توجه به اينكه محصوالت در بازار خريد و فروش 

ي بازاريابي محصوالت در تحليل  برآورد حاشيهشوند  مي
كه تواند مفيد واقع شود  برداري آن مي جذابيت اقتصادي بهره

مرتع از قيمت از طريق كسر كردن قيمت محصول در 
و تقسيم جواب حاصل بر 100محصول در بازار ضربدر 

 دستب 3ي  قيمت محصول در بازار طبق رابطه
  . ) (Kupahi,2008آيد مي

Pr    )3(رابطه 
*100

Pr
Pw

r


  
:r ي بازاريابي حاشيه :Pr قيمت محصول در بازار :Pw 

  يمت محصول در محل ق

از فروش يك محصول  آمده دست سود اقتصادي ساالنه به
مشخص در واحد سطح، رانت اقتصادي نام دارد كه از كسر 

از درآمد ناخالص و تقسيم جواب و پنهان  آشكار هاي هزينه
 آيد ميدست ب 4طبق فرمول   حاصل بر سطح،

)Saeed,1995(.  
TR)           4(رابطه  TC
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ER:  رانت اقتصاديTR   :درآمد ناخالص  TC:  هزينه
  كل

 ،منطقه مورد نظر  در گسترهمنظور محاسبه ي اشتغال  به
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رداشت محصول مورد نظر كار الزم براي ب نفر روزميزان 
) روز 250(يكسال  موجود در هاي كاري مفيد روز تعداد به

نفر در ، در نتيجه اشتغال حاصل بر حسب شود تقسيم مي
 Heshmatol( گردد محاسبه مي) 4(سال طبق فرمول 

Vaezin et al, 2010.(  

250

*dn
E                  )5(رابطه 

E:    اشتغالn :شمارافراد     d:  تعداد روز كاري  

  

   نتايج
تحقيق  ي طقهبرداران در من سن و تجربه بهره 1در جدول 

با توجه به نتايج حاصل ميانگين . مورد بررسي قرار گرفت
ترتيب  سن كشاورز و تجربه كشاورز در منطقه كوجنق به

  .باشد سال مي 45/38و  84/57

 
بردار ميانگين تجربه و سن بهره - 1جدول   

 
 متغير

  ي تحقيق منطقه
  )46(كوجنق 

  كمينه  بيشينه  انحراف معيار متوسط
  15  65 73/12 45/38  تجربه كشاورز
  33  82 05/12 84/57  سن كشاورز

  
برداران  مندي بهره نتايج مربوط به ميزان رضايت 2جدول 

باشد و نتايج نشان  نسبت به استفاده از منابع مرتعي مي
ي  در منطقهبرداران از منابع مرتعي  دهد كه رضايت بهره مي

الزم به ذكر  .باشد به طور اكثريت، در حد متوسط مي تحقيق

است كه از افراد مورد مطالعه كساني كه از منابع مرتعي 
كردند باز از مرتع و منابع آن به دليل  استفاده نمي

  .مندي داشتند شان از مرتع، رضايت شناخت

  
  مورد مطالعه طقهبرداران از منابع مرتعي در من ميزان رضايت بهره - 2جدول 

  
 مقدار 4طالعات مربوط به توليد و جدول ا 3 ولجد

 ي نطقهي محصوالت دامي را در م فروش، درآمد و هزينه
  .دهد مورد مطالعه نشان مي

 
 كوجنق   محصوالت دامي در توليد - 3جدول 

 
)ساالنه(متغير   

)46(كوجنق   
 كل كمينهبيشينهانحراف معيارميانگين

منابع مرتعي استفاده از برداران در مندي بهره ميزان رضايت  

 مناطق 
 

خوب بسيار كم بسيار كم متوسط خوب   

 تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد درصد تعداد 
)46(كوجنق  نفر 5 0 0   9/10 نفر 29  نفر 12 63   1/26  0 
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)كيلوگرم( توليد  

86/2110 شير  14/2968  10000 0 
 

97100 
 3630 91/7856/1204000 پنير
 590 82/1241/281500 كره
 965 97/2017/503000 ماست
 740 08/1657/402000 پشم
 18000 30/39165/1679100000 عسل

 
هزينه، فروش و قيمت محصوالت دامي در كوجنق  آمد،در - 4جدول   

بيشينه كمينه كل تعداد انحراف معيار متوسط  

46 110445 0 12860 32/3414 97/2400 فروش انواع محصوالت دامي 
)كيلوگرم(  

46 361615000 0 140000000 30/23916821 65/7861195 )تومان(درآمد انواع محصوالت دامي 
46 69700000 0 10000000 42/2517327 88/1548888 ي انواع محصوالت دامي هزينه

)تومان(  
46 - 0 15000 76/3114 84/1307 متوسط قيمت محلي انواع محصوالت 

)تومان(دامي   
46 - 0 17000 65/3510 14/1619 متوسط قيمت بازاري انواع 

)تومان(محصوالت دامي   

 
 ي رانت اقتصادي محاسبه
با كم كردن متوسط گفته شد؛  باالطور كه در مطالب  همان

از ) ونقل و كارگري حمل( مستقيم و غيرمستقيمهاي  هزينه
دامي هر خانوار، سود  درآمد خالص مربوط به محصوالت

ح تقسيم سود اقتصادي به سطآيد و با  دست مياقتصادي ب
   .آيد دست ميمورد استفاده، رانت اقتصادي ب

  
361615000 69700000

62375
4680

ERK


   
  ارزش مورد انتظار مرتع

هاي تنزيل  با تقسيم كردن رانت اقتصادي حاصل بر نرخ
، ارزش مورد انتظار مرتع از محل توليد )15و  12، 10(

 .آيد دست مي محصوالت دامي به
62375

6237.51 10
REV K    

  

91.5197
12

62375
2 KREV  

  
  بازاريابي  حاشيه

كه متوسط قيمت محلي  4 دولبا توجه به اطالعات ج
تومان و  84/1307حدود محصوالت دامي در كوجنق 

 14/1619بازاري محصوالت دامي حدود متوسط قيمت 
ي بازاريابي حاصل از محصول دامي  پس حاشيهبود، تومان 

  .درصد محاسبه شد 19ود حددر كوجنق 
22.19100*

14/1619

84.130714.1619



Kr  

 

  ساالنهاشتغال 
د برداران و بع بهره تعداداشتغال ساالنه با احتساب 

و مدت روز كاري ) نفر 46(ميانگين اشتغال در هر خانوار 
نفر  16حدود ، هكتار 4680برداران در مرتع با سطح  بهره

  .برآورد شد



  ...ارزيابي اقتصادي مرتع از محل توليد محصوالت دامي در منطقة   264

008.16
250

87*)2*23(
KE  

 
  بحث

طبيعي بستر حيات بشر و توسعه پايدار اقتصادي منابع 
مستقيم منافعي را از طور مستقيم و غير آيد و به شمار مي به

قبيل توليد علوفه، حفظ آب و خاك، زيستگاه حيات وحش 
از . و توليد مواد دارويي و صنعتي براي جامعه به همراه دارد

ر ايران برداري از مراتع د آنجا كه دامداري مهمترين شيوه بهره
برداري بهينه و پايدار  باشد؛ دولت براي حفظ مراتع و بهره مي

داري به  هاي مرتع از اين منبع، مراتع را در قالب طرح
با اين حساب توجه به معيشت . نمايد داران واگذار مي مرتع
بسيار دارد ثير أتبرداران در تحقق اهداف ترسيمي  بهره

)Tavakoli et al, 2009.(  
كي گياهي و جانوري يا فون و فلور موجود ذخاير ژنتي

ي دارويي، صنعتي، غذايي و  ي مرتع، توليد فراورده در عرصه
زايي در  ارزش آنها در اقتصاد خرد و كالن كشور و اشتغال

مرتع با صرف كمترين هزينه در مقايسه با ساير موارد از 
 & Alavi داري است هاي مرتع و مرتع مهمترين نقش

Saeedi Goraghani, 2011)( . با توجه به محاسبات انجام
نفر  16در كوجنق  اشتغال ساالنههاي تحقيق،  شده و يافته
اي كه  در مطالعه) Keyvan Behju  )2012كهمحاسبه شد 

ي فندق در  در رابطه با ارزيابي درآمد حاصل از ميوه
انجام داده است،  ي جنگلي فندقلوي استان اردبيل منطقه

كه روش تحقيق  نفر برآورد كرده است 19 اشتغال ساالنه را
به صورت پيمايشي و با استفاده از پرسشنامه بوده است و 

برداران محصول فندق  ي تحقيق اين بررسي شامل بهره جامعه
رانت اقتصادي  .باشد حاصل از جنگل مورد بررسي مي

 62375دود تحقيق حاين حاصل از محصوالت دامي در 
با توجه به رانت و . در سال و در هكتار برآورد شدتومان 

كه در مقايسه تحقيق اين در ارزش مورد انتظار محاسبه شده 
يكي از باشد،  با نتايج حاصل از ساير تحقيقات كمتر مي

اين داليل كم بودن رانت اقتصادي و ارزش مورد انتظار در 
و ارتقا وضعيت حفظ  براياين است كه كشور ما  ،تحقيق

 ،شود مند نمي بخش بهره ي پايدار و توسعه مراتع از يك برنامه
هاي كاربردي و  در حالي كه كشورهاي پيشرفته داراي برنامه

 .باشند برداري و حفظ مراتع مي بخش در راستاي بهره توسعه
همچنين دليل ديگر در رابطه با كم بودن رانت اقتصادي را 

بردار و همچنين  و تعداد كم بهره توان مساحت زياد مرتع مي
با اينكه درآمد  ،بردار دانست تعداد كم موجودي دام بهره

نسبتا زيادي از محصوالت دامي دارند اما چون به صورت 
شوند و مساحت فردي مشخصي  مند مي مشاع از مراتع بهره

با ( يابد بنابراين رانت اقتصادي نيز كاهش مي ،وجود ندارد
برداري مشاع مساحت فردي مشخصي  بهره توجه به اينكه در

تعيين نشده بود، ناچار به تعيين مساحت فردي از طريق 
برداران و  تعداد كل دام بهره بردار بر تقسيم تعداد دام هر بهره

. )جواب حاصل ضربدر مساحت كل مرتع پرداخته شد
مساحت زياد مرتع از يك طرف و موجودي دامي كم 

باعث شد كه سهم مساحت فردي  برداران از طرف ديگر بهره
اما  مرتع افزايش يافته و مقدار رانت اقتصادي كاهش يابد

در كوجنق ي بازاريابي مربوط به محصوالت دامي  حاشيه
ي يك بررسي بيان شده كه با وجود  در نتيجه. درصد شد 19

هاي مختلف  دار درآمد حاصل از مرتع در گروه تفاوت معني
زان سهم مراتع در درآمد دامداري مالكيت واحدهاي دامي، مي

برداران تفاوت بسيار كمي دارد، بنابراين سهم مرتع در  بهره
بردار، با تعداد واحد دامي  درآمد دامداري خانوار بهره

هاي مختلف به  برداران گروه بردار ارتباطي نداشته و بهره بهره
ميزان يكساني از علوفه مراتع در تعليف دام خود استفاده 

و همكاران   Monjardinoالزم به ذكر است كه .ندكن مي
 73در استراليا، ميانگين رانت اقتصادي مرتع را بين ) 2004(

 همچنين .نددالر در سال در هكتار برآورد كرد 117تا 
Connell  رانت مرتع استرالياي غربي را ) 2006(و همكاران

اين دالر محاسبه كردند كه در مقايسه با نتايج  77 برابر
اي  طي مطالعه) Janeston )1990 .تحقيق رقم بيشتري دارد

به بررسي ساختار جاري و الزامات مهم اقتصادي توليد 
گوسفند در مراتع استراليا پرداخته است و تعدادي از 

د بازدهي مطلوبي نتوان هاي مهم اقتصادي را كه مي عرصه
وي به  .كرده استمعرفي  دنبراي صنعت و كشور داشته باش
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تواند  نتيجه رسيد كه منافع حاصل از اين تحقيقات مياين 
وري كار و دام، افزايش اطالعات براي  افزايش بهره

هاي  براي سيستمرا گيرندگان و اتخاذ تدابير بهتر  تصميم
اهميت نقش حياتي مرتع،  با وجود .فراهم كندمديريت مراتع 
كشور، رويه و غير اصولي از آنها در  برداري بي به علت بهره

 اند اين امكانات طبيعي به ميزان قابل توجهي تخريب شده
)Barzgrodin et al, 2005 .(تحقيق، نتايج اين در  رو از اين

حاصل از جواب پاسخگويان در رابطه با ميزان 
مندي  كند كه رضايت مندي از مرتع مشخص مي رضايت
باشد و با توجه به  برداران در حد خوب مي بهره بيشتر
، كوجنقداري روستاي  ت موجود در طرح مرتعاطالعا

متوسط و گرايش آن منفي  مورد مطالعه وضعيت مرتع
برداري بيش از حد و  تواند بهره دليل آن مي ،باشد مي

با توجه به . برداران باشد مرتع توسط بهرهاين غيرمعقوالنه از 
برداري  ي مشاع از مرتع حدي براي بهره اينكه در استفاده

اي را براي برداشت  شود و هزينه در نظر گرفته نميدامداران 
بردار سعي خواهد كرد  كنند پس هر بهره علوفه پرداخت نمي

ينكه وضعيت بيشترين استفاده را از مرتع داشته باشد بدون ا
نشان ) Gandali )2001 نتايج تحقيق. مرتع را در نظر بگيرد

خود جاي  برداران كمتري را در هايي كه تعداد بهره داد عرصه
در اين راستا نتايج . داده است داراي وضعيت مناسبي هستند

) 1994(Bagheri  و) 1994( و همكاران Azkiaتحقيقات 
صورت انفرادي و خانوادگي  نشان داد مراتعي كه به

شوند وضيعت خوبي داشته و بهتر حفاظت  برداري مي بهره
دار به دليل اينكه تعليف دام از مرتع براي دام. شوند مي

هر مقدار  رو از اين ،همراه ندارد ي خوراك را به چندان هزينه
ي خوراك دام  به نوعي هزينه كندكه دام از علوفه استفاده 

. )Ghanbari, 2009( يابد كاهش يافته و درآمد افزايش مي
برداري تعيين  اگر يك حد معيني براي بهرهتحقيق اين در 

كنار استفاده از مراتع به برداران در  شود، در اين صورت بهره
سهم شخصي  زيرا ،پايداري آن هم توجه خواهند كرد

هاي مربوطه در كنار  باشد، بنابراين سازمان خودشان مي
اي را تنظيم كنند كه از  داري بايد برنامه هاي مرتع ايجاد طرح

شود  برداري شديد و نابجا كه باعث تخريب مي بهره

برداري هرازگاهي  هجلوگيري كنند و وضعيت موجود بهر
برداران نيز متوجه شوند كه فقط  نظارت و بررسي شود تا بهره

ي شخصي فكر نكنند و منافع ملي را نيز در نظر  به بهره
  .بگيرند
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Abstract 
Production rate in a community is the most important indicator to present the level of 
economic activity in that community which, on the one hand, depends on the extent to 
which the factors of production are available and, on the other hand, how these factors 
are combined to produce goods and services. This study was aimed to calculate 
rangeland economic rent related to the livestock products. The research method in this 
study was field-descriptive, and statistical population of present research consisted of 
rangeland exploiters of over 124 families. A randomized sampling was conducted in 
this research and the number of samples was calculated to be 124 families using 
Cochran formula. The data were collected using questionnaires. The results indicated 
that average income from livestock products in Kojenagh was 7861195.65 Tomans and 
benefit was calculated to be 291915000 after subtracting obvious and hidden costs. 
Economic rent related to livestock products was 62375 Tomans per hectare in year and 
rangeland expected value from livestock products regarding discounted rate of 10% was 
6237.5 Tomans per hectare. Marketing margins related to livestock production was 
estimated to be 19 percent annually, and annual employment was about 16.  
 
Keywords: Livestock products, rangeland economic rents, rangeland expected value, 
average income, marketing margin. 


