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چكيده
مطالعات متعددی در جهان در زمینه ارزشگذاری صورت گرفته که نشاندهنده اهمیت روز افزون آن است .با ارزشگذاری اقتصادی منابع
طبیعی میتوان تا حدودی به ارزش واقعی آنها پی برد و بیش از پیش از تخریب و استفاده بیرویه از آن جلوگیری نمود.
هدف از این تحقیق برآورد ارزش اقتصادی گیاهان طبی -دارویی و ارزشهای بازاری انواع گونااگون اقا م محصاوگت گیااهی دارویای در
اطراف دریاچه پریشان است .برای برآورد ارزشهای یاد شده اقدام به تهیه و تکمیل پرسشنامههایی در همین رابطاه گردیاد و وا وه بار
تعیین ارزشهای انواع گیاهان طبی -دارویی با بررسی روشهای ارزشگذاری اقتصادی و انتخاب روش مناسب  ،فاکتورهای تااییرگاذار در
ارزشگذاری اقتصادی گیاهان طبی -دارویی نیز شناسایی شده و بر این اساس با توجه به اهمیت مقوله گیاهاان طبای و دارویای و رابطاه
اجتناب ناپذیر آن با منابع طبیعی و استفاده از آن ،در این مقاله ت ش شد این رابطه مورد بررسی وتجزیه و تحلیل قرار گیرد.
محدوده جغرافیایی منطقه مورد مطالعه دریاچه ارژن و پریشان به شرح زیر می باشد:
این دریاچه مهمترین دریاچه آب شیرین ایران است که در  21کیلومتری شرق کازرون ،در میان کوهستان فامور قرار گرفته است .وساعت
تقریبی آن  63کیلومتر مربع است .طول آن به  21کیلومتر و ورض آن به سه کیلومتر میرسد.
پس از حضور در منطقه و مشخص نمودن میزان و قیمت فروش گیاهان دارویی توسط وطاریها در طول  2ماه و نیز میزان مصرف گیاهان
دارویی ونوان شده در پرسشنامهها بر اساس روش ارزشگذاری بازاری ،ارزش اقتصادی گیاهان دارویی در منطقه دریاچاه ارژن و پریشاان
تخمین زده شده است و برآورد این ارزش اقتصادی با استفاده از مدل رگرسیون و بهرهگیری از نرم افزار  E-viewsصورت گرفتاه اسات.
این ارزش معادل 2863311تومان برای مدت  2ماه برآورد شده است.
واژههای کليدی :ارزشگذاری ،روش قیمت بازاری ،گیاهان طبی – دارویی ،دریاچه ارژن و پریشان.

 -2استادیار و وضو هیات ولمی دانشکده محیطزیست و انرژی واحد ولوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس می ،تهران ،ایران.
-1کارشناس ارشد اقتصاد محیطزیست دانشکده محیطزیست و انرژی واحد ولوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اس می ،تهران ،ایران *(مسوول مکاتبات).

پایداری ،توسعه و محیط زیست ،شماره ،1بهار 59

2

عابدی و همكار

زمينه و هدف
توجه به معض ت رو به رشد ناشی از تخریاب و بهاره

و باید کلیه مدماتی که این منابع مدادادی در امتیارش قارار

برداری بیرویه از طبیعت موجاب گردیاده تاا دانشامندان باا

میدهد را مورد بررسی و تحلیل دقیاق قارار دهاد تاا از ایان

ت ا ش در جهاات تبیااین ماادمات مختلفاای کااه از وملکاارد

طریق بتوان به ارزش آنها پی برد ،هرچند کاه ارزش ااتای و

اکوسیستمهای طبیعی ناشی میشود ،توجه تصامیمگیاران را

واقعی شامصهای زیست محیطی فراتر از قیمتهاای تعیاین

به لزوم حفاظت و توسعه هرچه بیشتر این مواهب مادادادی

شده است.

جلب کنند.

ارزش افزوده هر هکتار اکوسامانه تاگبی در جهان حدود

بدون شك منابع طبیعی تجدید شونده و وضعیت آن

 21هزار دگر برآورد شده است ،در نتیجه تعیین ارزش اقتصادی

در سیر تحوگت اقتصادی و اجتماوی جواماع مختلاج جهاان

مواهب زیست محیطی به منظور حفظ طبیعت و تصامیمگیاری

پیوسته نقش اساسی و سازندهای داشته و سرمایههای طبیعی

وق نی برای استفاده از منابع طبیعی اجتناب ناپذیر میباشد.

و پشتوانه رشد و توسعه اقتصاادی در هار کشاوری محساوب
میشوند.

اهداف فروی و جزییتر شناسایی و بررسی گونههاای
گیاهی در منطقه مورد مطالعه ،بررسی روشهای ارزشگذاری

بحث ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعای از اهمیات

گونههای گیاهی ،بارآورد ارزش گوناههاا و مقایساه آنهاا باا

زیادی برموردار است .قیماتگاذاری کاارکردهاای زیسات -

یکدیگر در مناطق مورد مطالعه و تعیین سهم ارزش گونهها از

محیطی گام مهمی برای تصحیح تصمیمات اقتصادی بانگرش

کل ارزش مناطق میباشد.

استفاده بیرویه و بیش از حد ازمنابع زیست محیطی میباشد.
هدف کلی این مقاله برآورد اقتصادی گیاهان طبای  -دارویای
در اطراف دریاچه ارژن و پریشان است.
در طول تاریخ ،جوامع انسانی به تولیدات قابل مبادله
یا بازاری منابع طبیعی از جملاه چاوب ،ولوفاه و محصاوگت
فروی توجه داشتند و ارزشهای غیر بازاری چندان مورد توجه
نبوده است .امروزه آشنا بودن اکثر افراد (اوام از باومی و غیار
بومی)  ،به اهمیت گیاهان طبی دارویی سبب شاده اسات تاا
استفاده از این گیاهان به صورت یك ارزش اقتصادی و بازاری
وارد بازارمصرف شود .با گسترش شهرها بر تراکم جمعیات در
مناطق مرکزی شهرها افزوده شده و فشار بیشتری بار مناابع
طبیعی وارد میگردد .افزایش تقاضای زمین به دلیل موقعیات
تجاری مناطق مرکزی صاحبان اراضی را ترغیب میکند تا باا
تخریب و انهدام مناطق سبز تحت تملك مود را برای بهدست
آوردن سود بیشتر آنها را به ورصههاای ساامتمانی تبادیل
کنند .منابع طبیعی مدمات بسیاری را بدون هیچ هزینهای به
بشر ارایه میکنند که هیچ ارزش مشخصی برای آنها در نظار

پيشينه تحقيق
مروری مختصر بر برمی از مطالعات ارزشگذاری
منابع زیست محیطی انجام شده در جهان:
(( -2ارزشگذاری گیاهان دارویی برای مصرف
داروسازی)) این مقاله توسط پوشما کومار2در سال ()1881
نوشته شده است.
در این تحقیق از روش ارزیابی ارزش مالص
اقتصادی ،ارزیابی مطلق اقتصادی و ارزیابی امکان راهبردی
بودن در صنعت داروسازی استفاده شده است  .ارزشگذاری
اقتصادی گیاهان دارویی به ونوان یکی از جنبههای تنوع
گیاهی به حساب می آید و میزان ارزش اقتصادی محاسبه
شده در این تحقیق معادل  21121روپیه بر آورد شده است.
مطالعاتی که تا به حال انجام شده گیاهان دارویی
اکوسیستمهای جنگلی را بررسی میکند ولی گیاهان دارویی
اکوسیستمهای دریایی و نمونههای حیوانی در این مقاله
بررسی نشدهاند.

گرفته نمیشود .بشر در قبال محیطزیست مود مسئول اسات
1- Pushpam Kumar

برآورد ارزش اقتصادی گونه های گیاهی طبی – دارویی...
ولی اکوسیستمهای دریایی هم منبع گیاهان دارویی
هستند که در بسیاری از موارد سایر وملکردهای اکولوژیکی

3
تجاری آنها و نیز ارقام مربوط به سود سرمایهگاذاری و هام-
چنین ارزش فرهنگی معنوی نیز بر آورد گردیده است .
این مطالعه باه روش  CVیاا ارزشگاذاری مشاروط

این گیاهان دارویی مورد توجه قرار می گیرد.
(( -1پراکندگی گیاهی در قومیتهای مختلج وازش-
گذاری اقتصادی گیاهان دارویی را در یکی از استانهای

انجام شده است و میزان ارزش آن نیاز  $ 313بارآورد شاده
است.

شمال مراکش )) این مقاله توسط جاد ه ل 2و همکارانش در
سال ( )1886انجام شد.

برمی از مطالعات ارزشگذاری منابع زیست محیطی
انجام شده در دامل کشور:

مطالعات در چند ناحیه روستایی انجام شد وگیاهان

در دامل کشور فقط دانشگاه آزاد اس می واحد ولوم

دارویی آنجا جمعآوری گردید .ارزش اقتصادی این گیاهان

و تحقیقات در مورد نحوه ارزشگذاری گیاهان طبی-دارویای

به روش بازاری محاسبه شده است که در آن تعداد گیاهانی

تحقیقاتی انجام داده است .از جمله این تحقیقات :
-2

که در هکتار کاشته شدهاند شمارش گردید و میزان فروش

تعیین ارزش گیاهان طبی – دارویی در

آنها در مغازههای مربوطه در طول مدت  2ماه توسط

تاگب شادگان بوده که به روش باازاری باوده و توساط

اط واتی که در پرسشنامهها پر شده بود به دست آمد .در

نویسنده این مقاله انجام شده است.
-1

نهایت از حاصلضرب این دو مقدار ارزش گیاهان دارویی این
منطقه که معادل ( $ 113563دگر ) بوده است ،تخمین زده

تحقیقاتی که توسط مانم فرزانه ظفاری

در مناطق ارژن – پریشان و شادگان انجام شده است.
-6

شد.
(( -6ارزش اقتصادی گیاهان منتخب در کراگ و

تعیین ارزش گیاهان طبی – دارویی در

منطقه یزد که توسط مانم نازفر جلیلیان انجام شد.

تامیل نادو در هند ،به منظور تامین ارزش سرمایهگذاری)) این

-1

پروژه انجام شده در منطقه میان کاله.

مقاله توسط سانتا 1وچان دراکانت 6در سال ( )1883بر روی

-3

ارزشگذاری های انجام شده در منطقاه

گیاهان در هندوستان انجام شد.
در هندوستان گیاهان دارویی زیاادی هساتند کاه در
غذا و صنعت و . . .استفاده میشوند .در این مقاله سعی شاده

ملیج گرگان .
روش بررسی
در این مقاله با اتکا به پشتوانه تئوریك مدلهای

است که گیاهان دارویی با توجه به ارزش اقتصاادی آنهاا در
این دو ایالت بررسای شاوند.دادههاا از طریاق مصااحبههاای
شخصی و پرسشنامه جمع آوری شد تا ارزش اقتصاادی ایان

ارزشگذاری ،مطالعه میدانی ،مصاحبه  ،تصحیح و تکمیل
پرسشنامه از افراد محلی و بومی منطقه ،اط واتی نسبتا
کامل در زمینه گیاهان طبی  -دارویی در منطقه مورد مطالعه

گیاهان بهدست آید .
شامص ارزشی به فاکتورهای مختلفی بستگی داشات
که ارزش دارویی گیاه را تحت تاییر قرار میدهد .
در این تحقیاق ارزش اقتصاادی گیاهاان دارویای باه
ونوان تابعی از سرمایهگذاری در نظر گرفته شاده اسات هام-
چنین ارزش تجاری گیاهاان دارویای و ارزش کااربردی غیار

بهدست آمد .سپس طی تهیه جداولی کلیه اط وات بهدست
آمده از پرسشنامهها ارابه گردید و به منظور دستیابی به دو
هدف اصلی تحقیق یعنی ارزش بازاری گیاهان طبی  -دارویی
و ارزش اقتصادی آنها به تجزیه و تحلیل اط وات پردامته
شد.
روش استفاده شده در این مقاله روش باازاری اسات.

1- Jaouad El-Hilaly
)2- Suneetha(2006
)3- M.G. Chandrakanth(2006

روش قیماات بااازار ،ارزش اقتصااادی تولیاادات یااا ماادمات
اکوسیستم که به بازار آورده و فرومته میشوند ،را برآورد می-
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کند .برای محض نمودن تغییرات ارزش در کمیت یاا کیفیات

است .طول آن به  21کیلاومتر و وارض آن باه ساه کیلاومتر

کاگ یا مدمات میتوان از روش قیمت بازار استفاده نمود .این

میرسد .ارتفاع آن از سطح آبهای آزاد 118متر است .حاوزه

روش از تکنیكهای اقتصادی استاندارد برای اندازهگیری فواید

آبریز این دریاچه  13383کیلومتر مربع میباشد .آب دریاچاه

اقتصادی از کاگهای ورضه شده براساس کمیت مرید افراد در

بیشتر از بارانهای ساگنه تامین میشود .بنابراین حادود آن،

قیمتهای متفاوت و کمیات ورضاه در قیماتهاای مختلاج

برحسب فصول سال و مقدار بارندگی ساگنه در منطقه متغیار

استفاده میکند .روش استاندارد برای محاسبه مقدار اساتفاده

است و بیشترین مساحت را در اردیبهشت دارد .در این ماه از

از منابع تجاری در بازار براساس ارزیابی مازاد مصرف کننده و

سال ،آبهای سطحی حاصل از باران ،اوب برف و چشامههاا

مازاد تولید کننده با استفاده از قیمت بازار و کمیت اط واات

به بیشترین مقدار افزایش یافته ،و در پاییز مساحت دریاچاه

می باشد.

به حداقل میرسد .دریاچه پریشان که در فهرست کنوانسیون

 Bateman and Turnerدر سااال 2136روش

رامسر به ونوان تاگب بینالمللی یبت گردیاده و در مجموواه

قیمت بازار از قیمتهای متداول بازار برای تعیین ارزش کاگها

منطقه حفاظت شده توساط یونساکو و پاروژه انساان و کاره

و مدمات در بازارها استفاده می کند .با فارض رقابات کامال،

مسااکون ) 2(MABسااازمان ملاال بااه ونااوان امیااره گاااه

قیمت بازار ،ارزش واحد اضافه کاگ و مدمات میباشاد .بهاره-

بیوساافری انتخاااب شااده دارای اهمیتهااای اکولااوژیکی،

گیری از روش قیمت بازار برای برآورد مازاد مصارف کنناده و

جانورشناسی ،لیمنولوژیکی ،هیادرولوژیکی و بوتاانیکی اسات

مازاد تولید کننده نیاز به اط وات دارد .به منظور برآورد مازاد

(.)3

مصرف کننده باید تابع تقاضا برآورد شود .این کار به اط واتی

ورض متوساط دریاچاه پریشاان  6کیلاومتر و وماق

در مورد ووامل دیگرایرگذاربرتقاضا مانند درآماد یاا اط واات

متوسط آن  2/3متر و سطح آن به طور متوسط  1188هکتاار

جمعیتی نیاز دارد .در این مقاله با توجاه باه اساتفاده از روش

است .میزان حجم متوسط آبی دریاچه حدود  21میلیون متار

اکر شده اط واتی که نشان دهناده میازان مصارف گیاهاان

مکعب برآورد گردیده است .ریزشهای جوی در ایان دریاچاه

طبی – دارویی توسط مردم و وطااری هاا در طاول  2مااه و

حدود  321میلیمتر در سال بوده که تبخیر براساس اط وات

قیمت فروش این گیاهان بوده است بهوسیله پرساشناماههاا

موجود از نزدیكترین تشت تبخیار  1211میلیمتار در ساال

جمعآوری شده است.

بوده است (.)3

اما در کناراهداف کلای اشااره شاده در ایان مقالاه ،

گستره آبای تااگب پریشاان باه طاور متوساط 238

تعدادی اهداف فروی و جزییتری نیز مد نظار مایباشاد کاه

کیلومتر مربع است که در فرو نشست ارتفاوات شامال شارقی

شامل مواردزیر است:

شهر کاازرون قارار گرفتاه و بایشتارین میازان آب وارده باه

 )2شناسایی و بررسی گوناه هاای گیااهی در منااطق
مورد مطالعه.

دریاچه از آبراههها و چشامههایی اسات کاه از کاوه فاامور و
ارتفاوااات جنااوب ماااوری سرچشاامه گرفتااه و چشمهساااران

 )1بررسی روشهای ارزشگذاری گونههای گیاهی.

متعددی مانند چشمه بید زرد ،چشمه قلعه نارنجی و چشامه

 )6تعیین ارزش گونهها و میزان فراوانیها

سوسامك به دریاچه میریزند .از سوی دیگر باه دلیال وجاود

موقعيت جغرافيايی درياچه ارژن  -پريشان

قناتهای متعدد واقع در جناوب کاازرون باه طارف دریاچاه
چنین به نظر میرساد کاه بخاش ومادهای از آب دریاچاه از

دریاچه پریشان مهمترین دریاچاه آب شایرین ایاران
است که در  21کیلومتری شرق کازرون ،در میاان کوهساتان
فامور قرار گرفته است .وسعت تقریبای آن  63کیلاومتر مرباع

1- Man and Biospher
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طریق منابع زیرزمینی از آن مارج شده و باه دشات کاازرون

درمنطقه ارژن و پریشاان  ،شهرساتان کاازرون و روساتاهای

تخلیه میشوند (.)3

هلك  ،م اره ،ده پاگاان ،وارب فاامور ،پریشاان و شاهرنجان

همچنین در این منطقه شرایط مختلج جغرافیاایی و
اکولوژیکی و سایر ووامال متعادد تاییرگاذار تناوع گوناهها را

انتخاب شده و در مرحله بعد پرسشنامههای تهیه شاده باین
افراد این مناطق توزیع و توسط گردشگران تکمیل گردید.

بساایار چشاامگیاار نمااوده و در رویااش گیاهااان کااه یکاای از

پس از تجزیه و تحلیل و بررسی جدولهاای موجاود

شامصهای اکوسیستم این منطقه محسوب میشاود ایرگاذار

در پرسشنامهها ارزش اقتصادی کل محاسبه شده در ارژن و

میباشد .از سوی دیگر پستانداران بسیاری نیز در این محدوده

پریشان 2863311تومان به دست آمد کاه نتیجاه میاانگین

زیست میکنند که تعدادی از آنهاا کام جمعیات و یاا ناادر

قیمت و میزان فروش گیاهان طبی -دارویای در طاول  2مااه

هستند و گونه شیرایرانی در آن بنا به مستندات در اوایل قرن

توسط وطاریها میباشد .

حاضر منقرض گردیده است .اما بیش از  32درصد از گونههای

مطابق با اط وات به دسات آماده از طریاق تحلیال

پرندگان ایران و  1گونه ارزشمناد مااهی شناساایی شاده در

پرسشنامهها تعداد  21گیاه طبی – دارویی در منطقه ارژن و

استان فارس ،نظیر ماهی زردك ،شاانه و سارمو ،در دریاچاه

بیاد ،

پریشان با نامهای پرسیاوشون  ،ماکشیر  ،بابونه  ،بار

پریشان زیست مینمایند که از ناوع ولجماوار و بنتاوز ماوار

دن  ،گل گاوزبان ،آبیشم شهری ،بر

بوده و ارزش شی تی دارند (.)3

شربتی ،گل بابونه ،زیتون ،سنبل الطیاب ،زنجبیال ،دارچاین،

متدولوژی و بررسی مدل
در روش قیمت بازاری  ،ارزشگذاری بر مبنای تمایل
به فروش گیاهان دارویی به وسیله افرادی که گیاهان را جمع-
آوری می کنند و می فروشند صورت گرفته است .تعاداد ایان
پرسشنامهها  68وادد مای باشاد کاه توساط وطااری هاا و
فروشندگان گیاهان دارویی و افردی که در این مناطق زندگی
میکنند پر شده است .برای گردآوری اط وات گزم  ،از روش
میدانی و کتابخانهای و پرسشنامهها استفاده شده است.
تجزيه و تحليل پرسشنامهها
برم ف اینکه این دریاچاه از لحاام مختلاج داری
ارزشهای بسیاری میباشد ولی به دلیل واقع شادن در یاك
منطقه دور افتاده همچنین ودم توجه به آنجا ،در طول سال
گردشگران زیادی ندارد و اکثر افرادی که در آنجا هستند به
صورت گذری از این منطقه وبور میکنند .تحقیقاتی که روی
ارزش این گیاهان صورت گرفات در ایاام تعطای ت ناوروزی
بوده که در حدود تعداد  38-38نفر بازدیدکننده در این مکان
بودهاند .در نتیجه ابتدا در نظار سانجی اولیاه تاییرگاذارترین
مناطق انتخاب شده و سپس به صورت تصادفی از باین آنهاا

کنار ،گل متمی ،تخام

نعناع ،گل محمدی ،سیاه دانه ،تخم برزه کتون و بابونه در این
منطقه شناسایی شده است (.)1
باایشتاارین میااانگین قیماات مربااوط بااه گیاااه
بابونه22888تومان به ازای هر کیلوگرم می باشاد و کامتارین
آن مربوط به بر

کنار 1888تومان به ازای هر کیلوگرم می-

باشد .بیشترین میزان مصرف گیاهان طبی – دارویی مرباوط
به گیاه زیتون  153کیلو در ماه مایباشاد و کامتارین میازان
مصرف مربوط به گل محمدی  653کیلو در ماه اسات .از نظار
وطاریها بیشترین میزان مصرف گیاهان دارویی مرباوط باه
ماکشیر 2152کیلو در مااه باوده و کامتارین میازان مصارف
مربوط به گل محمدی  653کیلو در ماه می باشد .بایشتارین
درصد فراوانی مرباوط باه گیاهاان زنجبیال  ،تخام شاربتی ،
آبیشم شهری و بابونه با  %38بوده و کمتارین درصاد فراوانای
مربوط به گل محمدی با  %16میباشد.
در این منطقه صادراتی به کشورهای دیگرانجام نمی-
شود و تمام این گیاهان به وطاریهاای شایراز فرساتاده مای
شود .میزان آن به صورت وددی یابت نمایباشاد و بساته باه
میزان احتیاج مریداران در شیراز متفاوت می باشد .بیشترین
مورد استفاده گیاهان دارویی برای درمان ناراحتیهای اوصاب
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بوده که حدود  12مورد به آن اشااره شاده اسات.اولین گیااه

عابدی و همكار

درمان امراض توسط گياهان طبی  -دارويی

معالج بیماریهای اوصاب گل گاو زبان بوده با  21مورد و گیاه

 -بیشترین مورد درمان دل درد توساط گیااه طبای

بعدی گل بابونه با  1مورد میباشد.

دنك میباشد با  18مورد و فراوانی آن  %3352میباشد.
 در درمان سردی به طور کل باه یاك ماورد اشاارهشده است که گیاه نامبرده برای درمان آن زنجبیل میباشاد و
درصااد فراواناای بااه دساات آمااده آن نیااز  %6566ماایباشااد.

درصد فراوانی

گن تله

اسطوخودوس

آویشن

گن تله

کوکو و پونه

بابونه و گل

آویشن

برزه کتان

کوکو

تخم ریحون

ریشه بله

تخم شربتی

زیتون  ،نعناع

پوست

خون

برگ بید

سردی روماتیسم نفخ شکم کبودی

اسهال

شفافیت

چربی

زنان

زنبور
زدگی

سینه درد

سرفه

گرمی

معده

سرما

درد

خوردگی
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برای بهدست آوردن تابع مصرف گیاهان دارویی در

قیمت گیاهان طبی – دارویی ( ، )Pمیزان استفاده از

تاگب پریشان از روش تابع کاب-داگ س استفاده شده است

آن %8521افزایش مییابد و به ازای افزایش هر  2نفر به تعداد

که با استفاده از پرسشنامه می توان متغیرهای مویر در

مانوار ( ،) Fمیزان مصرف گیاهان طبی – دارویی % 8512

مصرف را بهدست آورد.

افزایش مییابد.

 R 2تعدیل شده  8512درصد نشاندهنده این امر

همانطور که مشاهده می شود ،بیشترین میزان

است که ووامل تعیین کننده تابع تغیرات مصرف را تا 12

مصرف گیاهان طبی – دارویی مربوط به افزایش تعداد مانوار

درصد توجیه میکند و  26درصد باقیمانده مربوط به وواملی

میباشد و کمترین میزان مصرف گیاهان طبی – دارویی

به غیر از ووامل یاد شده میباشد.

مربوط به باگرفتن سطح سواد افراد میباشد.

چون این معادله از ضرایب حاصل ازمعادله رگرسیون
بر آورد شده است  ،حساسیت ووامل مویر در مصرف نسبت به
مصرف گیاهان دارویی را مشخص میسازد .در این راستا
افزایش یك درصد تعداد نفرات مانوار به اندازه  8512درصد
مصرف را بیشتر میکند  ،همچنین با کاهش یك درصدی
قیمت گیاهان دارویی میزان مصرف به اندازه  85823درصد
افزایش می یابد.
این معادله نشان میدهد هرچه تعداد افراد مانوار
اضافه گردد میزان مصرف گیاهان طبی – دارویی نیز افزایش
یافته همچنین هرچه سطح سواد باگتر میرود میزان مصرف
این گیاهان کاهش مییابد که نشاندهنده این موضوع می-
باشد که افراد تحصیل کرده کمتر از روش سنتی برای درمان
امراض استفاده میکنند و بیشتر آنها از روشهای نوین و با
استفاده از داروهای شیمیایی مود را درمان میکنند.
معادله مصرف که از طریق جدول محاسباتی E-
 viewsبهدست آمده است به صورت معادله  2میباشد:
()2
Log Q=-0.8 log E+0.12 log P+0.47 logF
)(5.1
)(-10.5
)(7.1
=0.87 R 2 ADJUSTED
در این تحقیق ووامل مویر بر مصرف شامل قیمت
گیاهان دارویی ( 5)Pتعدادافراد مانواده ( 5)Fو سطح سواد
افراد ( )Eمیباشند.
این معادله نشان میدهد به ازاء اضافه شدن هر %2
میزان سواد افراد ( ، )Eمیزان استفاده از گیاهان طبی –
دارویی  %851کاهش مییابد .به ازای اضافه شدن هر %2

بررسی ويژگیهای فردی  ،اجتماعی مصاحبه شوندگان
سن  :توزیع سنی افراد در دریاچه پریشان به  2دسته
تقسیم شده است .
در بین  68نفر تعداد مصاحبه شوندگان ،بیشترین
فراوانی مربوط به گروه سنی بین  18تا  11سال میباشد با
تعداد  21نفرو درصد فراوانی  .%18بنابراین اکثر مصاحبه-
شوندگان افراد کم سن و سال و بیتجربه در زمینه مرید و
فروش گیاهان دارویی را تشکیل میدهند.
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عابدی و همكار

نمودار سن ارژن و پریشان

1-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80

نمودار  -3بررسی وضعيت سنی مصاحبه شوندگان درياچه ارژن و پريشان

جنسیت :تعداد مردان و زنان مصاحبه شونده و
درصد هر کدام مشخص گردیدهاند.

بیشترین فراوانی مربوط به مردان میباشدکه فراوانی
آن  23بوده و درصد فراوانی نسبی آن  %36است که تعداد
آنها دو برابر زنها میباشد.

نمودار جنس ارژن و پریشان

زن
مرد

نمودار  -4جنسيت مصاحبه شوندگان درياچه ارژن و پريشان
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تحصی ت :براساس یافتههای حاصل از بررسی

میباشد که فراوانی آن  22نفر بوده و فراوانی نسبی آن طبق

پرسشنامهها میزان تحصی ت پاسخدهندگان ،در این بخش

محاسبات به ومل آمده  %62میباشد .با توجه به این که این

به  3دسته ،بیسواد ،زیردیپلم ،لیسانس و فوقلیسانس و باگتر

گروه سواد باگ و آشنایی ماصی با داروهای شمیایی ندارند

تقسیم گردید.

بیشتر از روش سنتی که درمان توسط گیاهان طبی –

بیشترین فراوانی مربوط به گروه تحصیلی زیر دیپلم

دارویی میباشند استفاده میکنند.

نمودار تحصیالت ارژن و پریشان

بی سواد
زیر دیپلم
دیپلم
لیسانس

نمودار -5بررسی ميزان تحصيالت مصاحبه شوندگان درياچه ارژن و پريشان

شغل  :در این قسمت شغل افراد مصاحبهشونده به

فراوانی مربوط به شغل آزاد میباشد که نوع آن مشخص نشده

تفکیك محصل ،شغل آزاد ،کارمند ،مانهدار ،کارگر ،بازنشسته،

است وتعداد فراوانی آن  1نفر میباشد که فراوانی نسبی آن

دانشجو ،بیکار و سایر موارد میباشد که با توجه به اهداف

 %68میباشد.

مورد بررسی در منطقه مصاحبه صورت گرفته است .بیشترین
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عابدی و همكار

نمودار شغل ارژن و پریشان

موارد دیگر
دانشجو
کشاورز
خانه دار
محصل
آزاد
بیکار
سرباز

ویژگی های فردی مصاحبه شوندگان

وضعیت پاسخ دهندگان

بیشترین در صد فراوانی

سن

 11-18سال

%18

جنسیت

مردان

%36

تحصی ت

زیر دیپلم

%62

شغل

شغل آزاد

%68

نمودار  –6بررسی وضعيت شغلی مصاحبه شوندگان درياچه ارژن و پريشان

بحث و نتيجهگيری
با توجه به ضرورت ارزشگذاری تاگب ها ودریاچه ها،

بررسی نتایج مربوط به گروههای سنی بازدید-

در این تحقیق ارزش گیاهان طبی  -دارویی دریاچه ارژن و

کنندگان نشان میدهد که بیشترین تعداد پاسخ دهندگان در

پریشان به ونوان یکی از مناطق حفاظت شده مهم کشور،

گروه سنی  18تا  68سال قرار دارند .میزان تحصی ت نیز

تعیین شده است .همچنین با توجه به این که در این روش

نقش ماصی در جذب بازدیدکنندگان نداشته است بهطوری-

(روش بازاری) جمعآوری دادهها توسط پرسشنامه و مصاحبه

که اکثریت پاسخدهندگان بیسواد بوده و نامودآگاه از روش-

صورت میگیرد ،این امکان فراهم میشود که با مطرح نمودن

های سنتی برای درمان بیماریهای مود استفاده میکردهاند.

پرسشهای اجتماوی در زمینههای مختلج مانند سطح

رابطه معنیداری بین تعداد بازدیدکنندگان و سطح سواد

درآمد ،سواد و غیره اط وات کاملی بهدست آید.گیاهان طبی

وجود دارد و افراد با سطح تحصیلی باگتر اهمیت کمتری برای

دارویی که به طور ومده در این منطقه موجود بود شامل

استفاده ازگیاهان طبی  -دارویی قائلاند.

بید  ،دن  ،گل گاوزبان ،

بهطور کلی ارزش کل اقتصادی گیاهان دارویی

پرسیاوشون  ،ماکشیر  ،بابونه  ،بر

کنار  ،گل متمی  ،تخم شربتی  ،گل

دریاچه ارژن و پریشان در طول  2ماه براساس اط وات و

بابونه  ،زیتون  ،سنبل الطیب  ،زنجبیل  ،دارچین  ،نعناع  ،گل

تجزیه و تحلیل هایی که از  68وددپرسشنامه به دست آمد

محمدی  ،سیاه دانه  ،تخم برزه کتون و بابونه ( )1میباشد.

2863311تومان بوده است.

آبیشم شهری  ،بر

برآورد ارزش اقتصادی گونه های گیاهی طبی – دارویی...

11
گیاهان دارویی را حدالمقدور جایگزین داروهای

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که متاسفانه در
ارزشگذاری اقتصادی کارکردهای کیفی محیطزیست هنوز
شیوه کامل بدون نقص و قابل اطمینانی که بتواند به طور

شیمیایی کنند.


استفاده از روشهای ارزشگذاری و بهدست آوردن

دقیق ارزش اقتصادی اینگونه کارکردها را مورد محاسبه قرار

ارزش گیاهان دارویی سبب به وجود آمدن انگیزه ی

دهد ابداع نشده است .از اینرو منطقی است که برم ف

برای استفاده بهینه و حفظ این گیاهان میشود.

منظورنمودن قابلیتهای ویژه هریك از این شیوهها دقت



نتایج کسب شده با شك و تردید نگریسته شود و نتایج به-
دست آمده از روشهای امروزی ،حداقل بتوانند تقریبی از

جمله نعناع ،آویشن و پونه.


حقیقت باشند.

ارایه اط وات کافی به ووام در مصوص کاربردهای
مختلج گیاهان طبی-دارویی در درمان انواع مختلج

پیشنهاد میشود به منظور مدیریت منطقی توریسم
در دریاچه پریشان در آینده تحقیقاتی در زمینه ارزشگذاری

احداث گلخانه و پرورش گیاهان دارویی ارزشمند از

بیماریها  ،جهت استفاده بهینه از آنها.


تهیهی

پرسشنامههایی

جهت

کسب

نظرات

کامل سایر جنبههای این تاگب با استفاده از سایر روشهای

روستاییان در مصوص نحوهی صحیح برداشت

ارزشگذاری و همچنین محاسبه ظرفیت برد مویر آنها با

گیاهان دارویی و حتی کشت آنها بهصورت گلخانه-

درنظرگرفتن توانمندیهای مدیریتی موجود منطقه و ارابه

ای.

راهکارهای مدیریتی جهت افزایش جذب توریسم انجام گیرد.



به طور کل موارد زیر جهت بهبود وضعیت استفاده از
گیاهان طبی – دارویی در دریاچه ارژن و پریشان موارد زیر

تشویق افراد بومی به کاشت بیشتر این گیاهان جهت
استفادههای دارویی و یا صادرات آنها.



ایجاد مراکزی جهت ارایه مدمات اط ع رسانی و

با استفاده از موضووات مطروحه در پرسشنامهها پیشنهاد

معرفی گیاهان طبی – دارویی به بازدیدکنندگان و

میگردد :

نصب و یم و تابلوهای راهنما در قسمتهای مختلج



ارزش اقتصادی گیاهان طبی – دارویی به مردم
شناسانده شود تا و وه بر استفاده مفید از این





برای معرفی ویژگیهای این گیاهان به گردشگران.


گیاهان ،کشت و بهرهبرداریهای بیشتری از آنها

گیاهان طبی _ دارویی جهت ودم استفاده بیرویه از

انجام شود.

این گیاهان.

اومال برنامه و ایجاد امکانات مختلج جهت آشنایی و



ایجاد مراکز پزشکی در مناطق مختلج جهت آشنا

توجیه افراد تحصیل کرده برای استفاده از گیاهان

کردن مردم با نحوه استفاده صحیح از گیاهان طبی –

طبی – دارویی.

دارویی و ودم استفاده سرمود به روش سنتی از این

برنامهریزی و قانونمندکردن استفادههای مختلج از

گیاهان.

گیاهان طبی _ دارویی جهت ودم استفاده بیرویه از



این گیاهان.


برنامهریزی و قانونمند کردن استفادههای مختلج از

ضروری است برای حفظ محیطزیست کشور از اصول
و مبانی ولم اقتصاد محیط زیست استفاده شود.

ارزش گیاهان دارویی و نحوهی استفاده صحیح از
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