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 استادیار ،گروه جنگلداري ،دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي اهر ،دانشگاه تبریز ،اهر ،ایران)ghanbarisajad@gmail.com( .تاریخ دریافت98/09/04 :

تاریخ پذیرش99/01/05 :

چکیده
هدف اصلي این پژوهش ،بررسي مقدار توليد قرهقات ( )Ribes biberistentii Berl. & DCو نقش
آن در اقتصاد خانوارهاي روستایي ارسباران است .این پژوهش با استفاده از پژوهشهاي کتابخانهاي و
بررسيهاي ميداني در تابستان  1396در جنگلهاي ارسباران انجام شد .با استفاده از پرسشنامه ،اطالعات
اقتصادي اجتماعي از  32بهرهبردار این گونه در روستاي کالسور واقع در حوزۀ آبخيز ایلگنهچاي ارسباران
جمعآوري شد .از تحليل همبستگي پيرسون بين مشخصههاي مختلف درخت با مقدار ميوه توليدي براي
تحليل رگرسيون انجام شد .با استفاده از مصاحبه با افراد محلي ،مشخصههایي از قبيل قيمت ميوۀ خام و
فرآوريشده ،نوع و روش فرآوري ،مقدار برداشت و مصرف ميوۀ خام و فرآوريشده ،نحوه فروش و
بازاررساني و کاربردهاي دارویي این گونه بررسي شد .نتایج اندازهگيري ميوههاي برداشتشده قرهقات
نشان داد که وزن  1000ميوه قرهقات 240 ،گرم بود .مقدار ميوه توليدي هر پایه با مشخصۀ ميانگين قطر
تاج ،باالترین مقدار همبستگي ( )0/767در سطح یکدرصد معنيداري را داشت .نتایج نشان داد که مهم-
ترین مصرف دارویي قرهقات ،مربوط به ميوه آن بوده که براي درمان فشارخون توسط مردم محلي استفاده
ميشود .با توجه به قيمت ميوۀ خام و مقدار برداشت ،ارزش اقتصادي برداشت قرهقات براي  32خانوار
بهرهبردار در سال  19/2 ،1396ميليون تومان بود .ميانگين ارزش اقتصادي ساالنه برداشت و فروش ساالنه
قرهقات براي هر خانوار بهطور متوسط  6078هزار ریال بود.
واژههای کلیدی :ارسباران ،اهميت اقتصادي ،فرآوري ،قرهقات.

* نویسنده مسئول

*

شمارۀ تماس04144232372 :
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مقدمه

 .)Pandey, 2014بر طبق آمار سازمان بهداشت جهاني،

برداشت محصوالت غيرچوبي با کاربردهاي مختلف

حدود  75تا  90درصد از مردم در کشورهاي

دارویي ،خوراکي و غيره نقش مهمي در اقتصاد

درحالتوسعه عموماً به گياهان دارویي براي رفع

خانوارها داشته و در زندگي خانوارهاي روستایي

نيازهاي سالمتي خود وابسته هستند ( Malik et al.,

روزبهروز توسعه پيدا کرده است و این محصوالت در

 .)2015از  422هزار گياه گلدهنده در سراسر جهان،

دورههایي که خانوارها با کمبود غذایي و درآمد مواجه

حدود  50هزار گونه براي اهداف دارویي استفاده مي-

هستند ،بهعنوان یک منبع مهم هستند ( Viet Quang

شود (.)Abe and Ohtani, 2013, Malik et al., 2015

 .)and Nam Anh, 2006در قاره آفریقا 320 ،ميليون

بهطوري که فروش این گياهان  15تا  30درصد از

نفر براي تأمين نيازهاي روزانه خود به محصوالت

درآمد خانوارهاي فقير را تشکيل ميدهند ( Hamilton,

غيرچوبي جنگل وابسته هستند ( Shackleton and

.)2004, Sati, 2013

 .)Gumbo, 2010در آفریقاي جنوبي و شرقي ،سهم

بررسي جامعهشناسي گياهي منطقه ارسباران نشان

درآمد ناشي از این محصوالت بيشتر از  50درصد از

ميدهد با توجه به شرایط ویژه حاکم بر منطقه از نظر

درآمد کل خانوار است .در بررسي دیگري در تانزانيا،

تنوع آب و هوایي ،پستي و بلندي ،وضعيت خاك و

مقدار درآمد خانوارها از محل برداشت محصوالت

غيره از تنوع گياهي باالیي برخوردار است .بهطوري

غيرچوبي 50 ،درصد برآورد شده است ( Timko et

که  772گونه متعلق به  76تيره گياهي شناسایي شده

 .)al., 2010در بنين شمالي ،بهطور متوسط  39درصد

است .بر اساس بررسي ارزشهاي ویژۀ گياهي در

از درآمدهاي خانوار ،از محل برداشت محصوالت

منطقه ،حداقل  103گونه از  772گونه داراي خواص

غيرچوبي بهدست ميآید ( .)Heubach et al., 2011در

دارویي هست ( .)Zolfeghari et al., 2012عالوه بر

ایالت مادیا پرداش هندوستان ،حدود  40تا  63درصد

این ،جنگلهاي منطقه ارسباران با  130گونۀ درختي و

از درآمد کل خانوار از برداشت و فروش محصوالت

درختچهاي ،پتانسيل باالیي در استفاده از محصوالت

غيرچوبي جنگل تأمين ميشود ( Sinha and Bawa,

غيرچوبي دارد (.)Sagheb-Talebi et al., 2014

 .)2002البته نوع جنگلها ،وضعيت فقر منطقه در باال

امروزه در نقاط مختلف ارسباران ،ميوه گونههایي مانند

بودن مقدار درآمد از محل برداشت محصوالت

زغالاخته ،فندق ،گردو ،نسترن وحشي ،کبر ،آویشن،

غيرچوبي ميتواند تأثيرگذار باشد .با توجه به این

نعناع و غيره براي اهداف مختلف خوراکي و دارویي

پتانسيل ،نباید اهميت محصوالت غيرچوبي در معيشت

برداشت ميشوند .عالوه بر این ،در این منطقه گونۀ

خانوارها توسط برنامهریزان و سياستگذاران نادیده

باارزش دیگري به نام قرهقات وجود دارد که در مناطق

گرفته شود .این محصوالت ميتوانند با توجه به

خاصي از جنگلهاي ارسباران پراکنش دارد و بهدليل

موقعيت روستاها ،مقدار افراد برداشتکننده از هر

ارزش دارویي ،مردم محلي ميوه اینگونه را برداشت

خانوار ،دسترسي به بازار ،سهم متفاوتي در درآمد کل

ميکنند .استفاده و بهرهبرداري از گونهها اغلب به

خانوار داشته باشد .بهطوري که ،محصوالت غيرچوبي

تخليۀ ژنتيکي آنها منجر شده و روند کاهشي سریع

در مناطق مختلف دنيا بين پنج تا  90درصد از درآمد

جمعيتي را سبب خواهد شد ( Yan and Yang,

کل خانوار را تشکيل ميدهند ( Shackleton and

 .)2017برداشت بيرویه و جمعآوري گياهان در
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زمانهاي نامناسب ،به رشد جمعيتي آنها آسيب مي-

و خارجي مورد بررسي قرار گرفته است.

زند و آنها را در معرض تهدید قرار ميدهد ( Yan

) Homczinski et al. (2017به بررسي ویژگيهاي

 .)and Yang, 2017در طي سالهاي اخير بهدليل

زیستي گونه  Campomanesia xanthocarpaو ميوۀ

افزایش فشار جمعيت و تقاضا براي توليدات طبيعي

آن با استفاده از اندازهگيري  31پایه پرداختند.

براي تجارت در بازارهاي ملي و بينالمللي ،مقدار

مشخصههایي از قبيل طول تاج ،ارتفاع درخت ،قطر

برداشت زیاد شده است ( .)Greene et al., 2000در

برابر سينه و غيره اندازهگيري شده است .این

نتيجه تعدادي از گونهها در معرض تهدید یا انقراض

پژوهشگران به اهميت وجود اطالعاتي درباره تراکم،

است .اخيراً 34000 ،گونه یا  12/3درصد از گياهان

پراکنش و ساختار محصوالت براي تعيين اقتصادي

آوندي در جهان در معرض تهدید یا انقراض هستند

بودن برداشت محصوالت غيرچوبي اشاره کردند

( .)Yan and Yang, 2017گونه قرهقات نيز یکي از

( Alijanpour (2016) .)Homczinski et al., 2017به

گونههاي آسيبپذیر هست ( Adibi and Ejtehadi,

تحليل مقدار ميوه توليدي زغالاخته بهعنوان یک

 . )2009بنابراین ،باید اطالعات مدوني از این گونه از

محصول غيرچوبي قابلبرداشت توسط مردم محلي در

قبيل اطالعات پراکنش گونه ،نحوۀ پراکنش ،مقدار

منطقه ارسباران پرداختند .ایشان با مشخصههایي مثل

توليد ،همبستگي بين مشخصههاي مختلف درخت و

قطر تاج ،ارتفاع تاج ،تعداد جست و قطر برابر سينه با

غيره جمعآوري شود.

مقدار ميوه توليدي تحليل همبستگي انجام دادند

امروزه در علم جنگل به پراکنش مکاني درختان

(Keyvan Behju et al. (2017) .)Alijanpour, 2016

در داخل توده و ابعاد آنها اهميت زیادي داده ميشود.

به بررسي ارتباط همبستگي بين مشخصههاي مختلف

پراکنش مکاني و ابعاد درختان (ارتفاع درخت و

درختچه آلوچه با مقدار ميوه توليدي پرداختند .این

ميانگين قطر تاج) به رقابت و دیگر روابط در داخل

پژوهشگران نشان دادند که قطر برابر سينه همبستگي

توده بستگي دارد .بدیهي است که ارتباط بين درختان

مثبت و معنيداري با مقدار ميوه توليدي داشت.

به ارتفاع و قطر تاج معين در اثر همسایگي در یک یا

) Dogra et al. (2018به بررسي خصوصيات مختلف

چند گونۀ درختي منجر ميشود .براي مثال ،یک گونه

درخت گردو بهعنوان یکي از مهمترین درختان

درختي مسن درختان جوان را تحت تأثير قرار ميدهد

توليدي ميوه با مقدار محصول آن پرداختند .ایشان به

و مانع از رسيدن آب و مواد غذایي به گونۀ مغلوب یا

این نتيجه رسيدند که ارتفاع درخت با مقدار ميوه

موجب کمبود این مواد به گونه واقعشده در اشکوب

توليدي همبستگي مستقيم و معنيداري دارد ( Dogra

پایين ميشود و این عمل مانع از بزرگشدن ابعاد

 .)et al., 2018همچنين ) Lynch et al. (2004بيان

درخت نظير تاج یا قطر درخت ميشود که ممکن

کردند که آماربرداري و پایش ميتواند بهعنوان یک

است با ميزان ميوه توليدي یا دیگر محصوالت درخت

سيستم هشدار اوليه براي جلوگيري از کاهش

همبستگي مستقيم و مثبتي داشته باشند ( Walder and

غيرقابلانکار گونهها عمل کند و به تضمين پایداري

 .)Walder, 2007همبستگي بين مشخصههاي مختلف

توليدات کمک کند ( .)Lynch et al., 2004همچنين،

درخت با مقدار ميوه توليدي بهدليل اهميت تعيين

تعيين مقدار همبستگي یکي از مشخصههاي درخت با

مشخصۀ تأثيرگذار در توليد ميوه در پژوهشهاي داخلي

مقدار ميوه توليدي ميتواند در عمليات اصالحي و
47

فصلنامۀ علمی پژوهش و توسعه جنگل ،جلد  ،7شماره 1

پرورشي درختان مؤثر باشد (.)Sorkheh et al., 2010

ترکيه انتشار دارد .در سطح ملي ،در جنگلهاي

ازاینرو ،بررسي مقدار همبستگي بين مشخصههاي

ارسباران یافت ميشود ( .)Emad et al., 2013این گياه

مختلف درخت با مقدار ميوه توليدي ضروري بهنظر

خاك سبک (شني) و متوسط (لومي) را ترجيح داده و

ميرسد تا در صورت وجود رابطه مثبت ،عمليات

در خاكهاي مرطوب بدون آهک با زهکشي خوب

پرورشي مناسب در جنگل در راستاي جلوگيري از

رشد ميکند .این گونه در مناطق نيمهسایه جنگلي

غلبه درخت واقع در اشکوب باالیي به درخت

مستقر شده ( )Emad et al., 2013و ميوۀ آن داراي

اشکوب پایيني انجام شود و از این طریق مقدار ميوه

تانن ،پکتين و کاروتن و برگهاي آن حاوي تانن،

توليدي توسط درخت تقویت شود.

رزین ،موسيالژ و آربوتين است ( Babaei Hossein et

بهطورکلي بررسيهاي خيلي کمي در مورد گونه

 .)al., 2009در بين مردم منطقه ارسباران و آذربایجان،

قرهقات انجام شده است و اغلب به ارزش دارویي

قرهقات براي درمان فشار خون استفاده ميشود

اینگونه پرداخته شده است ( Babaei Hossein et al.,

( Babaei Hossein et al., 2009, Delazar et al.,

 )2009, Delazar et al., 2010و به بررسي ابعاد

 .)2010برگهاي قرهقات را مدر ،ضدعفونيکننده و

زیستي و اقتصادي اجتماعي اینگونه از قبيل مقدار

نيروبخش بيان ميکنند .قرهقات ميتواند مقاومت به

توليد ،مناطق پراکنش این گونه ،نحوه فرآوري و

انسولين را بهبود بخشد و بيماران چاق که در معرض

فروش و وابستگي مردم محلي در پژوهشها کمتر

خطر دیابت هستند ،ميتوانند قرهقات مصرف کنند.

اشاره شده است .بررسي این ابعاد ميتواند برنامهریزان

براي قطع خونریزي از سينه از دمکرده برگ و ميوه آن

و مدیران جنگل را در عملياتهاي اصالحي و

ميتوان استفاده شده و براي درمان سوزاك از دمکرده

مدیریتي کمک کند .از اینرو ،هدف از این پژوهش

برگهاي قرهقات استفاده ميشود .در کاهش کلسترول

بررسي مقدار توليد قرهقات و نقش آن در اقتصاد

خون ،وزن بدن و قند خون مؤثر است .همچنين ،این

خانوارهاي روستایي ارسباران است .البته اهداف فرعي

ميوه مانع از مشکالت مغزي مانند ازدست دادن حافظه

دیگري از قبيل مناطق پراکنش ،وضعيت توليد،

ميشود .این امر بهدليل وجود آنتياکسيدان و

همبستگي بين مشخصههاي توليدي با مقدار ميوۀ

فالونوئيد موجود در این ميوه است ( Emad et al.,

توليدي ،مشخصات گونههاي همراه این گونه و نحوه

.)2013

استفاده مردم محلي ،وضعيت فروش و فرآوري این

منطقۀ مورد بررسی

ميوه توسط خانوارها نيز دنبال ميشود.

با توجه به پراکنش گونۀ قرهقات در روستاي کالسور
در حوزۀ آبخيز جنگلهاي ارسباران ،این منطقه براي

مواد و روشها

بررسي دقيقتر این گونه انتخاب شد .کالسور یکي از

گونۀ مورد بررسی

روستاهاي دهستان ميشهپاره شهرستان کليبر بوده که با

قرهقات با نام علمي & Ribes biberistentii Berl.

فاصله  20کليومتري از مرکز شهرستان و 150

 DC.و نام انگليسي  Reddish blackberryو از

کيلومتري از مرکز استان قرار گرفته است (شکل .)1

خانواده  Grossulariaceaeاست .این گونه در سطح

گونۀ قرهقات در بين  11واحد هيدرولوژیک منطقه

جهاني در مناطقي از ارمنستان ،قفقاز ،آذربایجان و

ارسباران ،اغلب در مناطق ميانبند واحد هيدرولوژیک
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ایلگنهچاي پراکنش دارد که داراي  35روستاي

متري از سطح دریا در اطراف سامان عرفي روستاي

مسکوني با  3766نفر جمعيت بوده که بهطور مستقيم

عاشقلو با پوشش بهنسبت کم شروع شده و تا

یا غيرمستقيم به این جنگلها براي معيشت خود

ارتفاعات  2500متري از سطح دریا در سامان عرفي

وابسته هستند .جنگلهاي این حوزه از ارتفاع 420

روستاي برازین پراکنش دارد.

شکل  -1موقعيت منطقه مورد بررسي در استان آذربایجان شرقي
Figure 1. Position of the study area in East Azerbaijan Province

روش جمعآوری داده

از دستگاه موقعيتیاب جهاني ( )GPSدر سيستم

این پژوهش با استفاده از پژوهشهاي کتابخانهاي و

مختصات  UTMثبت شد .فاصله و آزیموت پایههاي

بررسيهاي ميداني در تابستان  1396در جنگلهاي

قرهقات موجود در مناطق مورد بررسي نسبت به پایۀ

ارسباران در دو بخش بررسي زیستي از قبيل برآورد

قبلي قرهقات یادداشت شد .سپس با استفاده از روابط

مقدار ميوه توليدي و وضعيت پراکنش و حضور گونه

مثلثاتي به مختصات دکارتي ( )X,Yتبدیل شد .سپس،

و بررسي اقتصادي اجتماعي از قبيل مقدار برداشت،

این مختصات به مختصات نقطه مبنا اضافه و در نتيجه،

فروش ،فرآوري ،مقدار درآمد از محل فروش این

مختصات اولين درخت بهدست آمد .بههمين ترتيب،

محصول انجام شد.

فاصله و آزیموت هر درخت نسبت به درخت قبلي

بررسی زیستی گونۀ قرهقات

سنجيده و به مختصات  UTMتبدیل شد ( Akhavan

در بخش اول یا بررسي زیستي ،مناطق حضور گونه،

 .)et al., 2012بدینترتيب ،مختصات تمامي درختان

شکل ميوه ،شکل برگ ،شماي کلي درختچه ،نحوه

جنگلي ميوهدار موجود در سامان عرفي روستاي

جمعآوري ميوه توسط مردم محلي و غيره بررسي شد.

کالسور در حوزۀ آبخيز ایلگنهچاي ارسباران برداشت

ابتدا موقعيت مکاني نقطه شروع اندازهگيري با استفاده

شدند ،از این طریق تعداد کل درختان ميوه موجود از
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هر گونه در روستا مشخص شد .پس از اجراي

کرد ( Sinha and Bawa, 2002, Dejene et al.,

سرشماري صددرصد ،تعداد درختان موجود در سامان

 .)2013بهمنظور برآورد قيمت ميوه ،از دادههاي مربوط

عرفي در محيط  ARC GIS 10.3پليگونبندي شدند

به بازار محلي روستا استفاده شد .بعد از تهيه نقشۀ

تا محدوده پراکنش و سطح پراکنش این گونه در

تيپبندي از سازمان جنگلها ،مراتع و آبخيزداري کشور

سامان مشخص شود .با توجه به سطح پراکنش و

و تهيه نقشۀ محدوده سامانها در محيط Arc GIS

تعداد کل پایهها ،تعداد در هکتار محاسبه شد .بعد از

 ،10.3بررسي شد که آیا چه تيپهایي در منطقه وجود

تعيين هر نمونه براي اندازهگيري مقدار ميوۀ توليدي

دارد و محصوالت غيرچوبي اغلب در چه تيپهایي

آن ،با استفاده از شمارش ميوهها در روي درخت با

حضور دارند .محدوده و مرز سامانها با سامانهاي

روش بصري انجام شد (.)Kainer et al., 2007

مجاور روستا با استفاده از روش مصاحبه با ساکنان

انتخاب پایههاي قرهقات بهصورت منظمتصادفي در

روستا مشخص شد و سپس در محيط نرمافزاري به-

تودههاي داراي این گونه انجام شد .در روي  48پایه،

صورت نقشهاي تهيه شد .سپس ،بعد از انجام

مقدار ميوه توليدي و مشخصههاي دیگر از قبيل

سرشماري براي اینکه مشخص شود بين گونۀ مورد

ميانگين قطر تاج درخت ،ارتفاع تاج و تعداد جست

نظر با تيپهاي مختلف چه رابطهاي وجود دارد ،باید

اندازهگيري شد .البته در برخي از پژوهش هاي اندازه

همبستگي دورشتهاي نقطهاي گرفته شود .تحليل

گيري مقدار ميوۀ توليدي و بررسي همبستگي با دیگر

همبستگي دورشتهاي نقطهاي به ما بيان ميکند که در

مشخصههاي درخت ،با تعداد کمتري از پایههاي

چه تيپهایي ،محصوالت غيرچوبي وجود دارد و باید

درختي انجام شده است Homczinski .و همکاران

دنبال این محصوالت شد .همچنين ميتوان با استفاده

( )2017و  Keyvan Behjuو همکاران ( )2017با

از این ،تيپهاي مهم داراي این گونه را در منطقه مورد

اندازهگيري حدود  30پایه مقدار ميوۀ توليدي و

بررسي مشخص کرد .براي بررسي همبستگي بين دو

بررسي همبستگي را انجام دادند .همچنين Alijanpour

متغير که یکي پيوسته و دیگري دومقولهاي یا

) (2017در پژوهش هاي خود بر روي گونۀ زغالاخته

دوارزشي (صفر و یک) باشد ،از روش همبستگي

با بررسي  45پایه اندازهگيري را انجام داده است .ولي

دورشتهاي نقطهاي ( )point biserialاستفاده ميشود

در این پژوهش سعي شد از تعداد پایههاي بهنسبت

( .)Bihamta and Zare Chahouki, 2008این

بيشتري براي برآورد مشخصهها استفاده شود .تحليل

همبستگي را با اختصار  rpbiنشان ميدهند .منظور از

همبستگي پيرسون بين مشخصههاي مختلف درخت با

متغير دوارزشي آن است که تنها یکي از دو مقدار یک

مقدار ميوه توليدي انجام شد .عالوه بر این ،تحليل

یا صفر را شامل ميشود ،مانند بله -نه و قبول -رد.

رگرسيوني بهمنظور برازش مدل مناسب براي تخمين

معمو ًال بهمنظور انجام محاسبات به یکي از این

مقدار ميوه توليدي با مشخصهاي که باالترین مقدار

دومقوله ،نمرۀ یک و به یکي دیگر نمرۀ صفر داده

همبستگي را داشت ،انجام شد .از شش پایه ،ميوه تازه

ميشود .ارزش این همبستگي از منفي یک تا مثبت

درختان که بهصورت خوشه بود ،توزین شد تا بتوان

یک تغيير ميکند .مقدار باالي همبستگي نشان از

ميانگين وزن هر خوشه را برآورد کرده و با توجه به

حضور گونهها در غالب تيپها را دارد (Varma,

تعداد خوشههاي هر پایه ،وزن ميوۀ هر پایه را برآورد

) .2006این متغير از رابطه  1محاسبه ميشود.
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رابطۀ ()1

Pi
) (1 − Pi



M p − Mt
St

برداشت بهعنوان درآمد ناخالص خانوارها از محل

= rpbis

برداشت ميوۀ قرهقات است) .براي خانوارها از
حاصلجمع مقدار مصرف و فروش خام در قيمت

که در آن  :rpbisضریب همبستگي دو رشتهاي

ميوه خام و مصرف و فروش فرآوريشده در قيمت

نقطهاي :Mp ،ميانگين حضور گونه :Mt ،ميانگين عدم

ميوه فرآوري شده محاسبه شد ( Ghanbari et al.,

حضور :St ،انحراف معيار و  :Piنسبت حضور گونه

.)2017

است.
بررسی اقتصادی اجتماعی گونۀ قرهقات

نتایج

براي جمعآوري اطالعات اقتصادي اجتماعي از 32

نتایج این پژوهش در دو بخش اصلي زیستي و

بهرهبردار از روستاي کالسور واقع در حوزۀ آبخيز

اقتصادي اجتماعي ارائه ميشود.

ایلگنه چاي ارسباران پرسشنامه تکميل شد .در مصاحبه

بخش زیستی

از افراد محلي ،مشخصههایي از قبيل قيمت ميوۀ خام و

نتایج نشان داد که این گونه داراي برگهاي قلبي

فرآوري شده ،نوع و روش فرآوري ،مقدار برداشت و

شکل با پنج لوب استاندارد بوده و ميوهها در

مصرف ميوۀ خام و فرآوريشده نحوه فروش و

خوشههاي آویخته پدید ميآیند (شکل  .)1هر خوشه

بازاررساني و کاربردهاي دارویي این گونه بررسي شد

 3-10ميوه قرمز شفاف با قطر  12-8ميليمتر را شامل

( Dejene et al., 2013, Ghanbari et al., 2014,

ميشود (شکل  2و  .)3ميوهها از اواخر تيرماه شروع به

.)Malik et al., 2015, Dash and Behera, 2016

رسيدن ميکنند .نتایج اندازهگيري ميوههاي برداشت-

روش نمونهگيري و انجام مصاحبه ،هدفمند بود ،به-

شده قرهقات نشان داد که وزن  1000ميوه قرهقات،

طوري که بهرهبرداران این گونه شناسایي شده و

 240گرم بود .همچنين شکل  ،2اندازه ميوه و خوشه-

مصاحبه انجام شد .ارزش اقتصادي برداشت قرهقات

هاي حاوي قرهقات را نشان ميدهد .عرض هر ميوه

براي کل خانوارهاي بهرهبردار از حاصلضرب مقدار

بهطور متوسط  5ميليمتر و طول آن حدود  10ميليمتر

برداشت در قيمت ميوۀ خام محاسبه شد ( Dash and

بود .شکل  4مناطق پراکنش قرهقات در منطقه مورد

 .)Behera, 2016عالوه بر این ،ميانگين ارزش

بررسي نشان ميدهد.

اقتصادي برداشت ميوۀ قرهقات (ارزش اقتصادي

شکل  -2نمائي از ميوه و برگ درختچه قرهقات در جنگلهاي ارسباران
Figure 2. Leaf and fruit photos of reddish blackberry in the Arasbaran forests
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شکل  -3اندازه ميوه و خوشه قرهقات
Figure 3. Size of fruit and cluster of reddish blackberry
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شکل  -4نقشۀ پراکنش قرهقات در سامان عرفي روستاي کالسور ،حوزۀ آبخيز ایلگنهچاي ارسباران
Figure 4. Distribution map of reddish blackberry in the customary area of Kalasur village, Ilgeneh
chay watershed, Arasbaran
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در جدول  ،1مشخصات کمي گونه قرهقات آورده

نتایج نشان داد که تعداد جستهاي هر پایه قرهقات

شده است .ارتفاع بوتۀ قرهقات  1تا  2متر است و حتي

بين  1تا  15جست متغير است .ميانگين قطر تاج این

در برخي موارد تا نزدیک  2/5متر نيز مشاهده شد.

گونه حدود  150سانتيمتر بود.

جدول  -1مشخصات کمي مشخصههاي مختلف قرهقات
Table 1. Quantitative characteristics of reddish blackberry
ميانگين (اشتباه معيار)
حداکثر
حداقل
مشخصه
Characteristic

Minimum

قطر بزرگ تاج (سانتيمتر)

75

Maximum

)Mean (Std. Error

270

)185 (0.076

)Large crown diameter (cm

قطرکوچک تاج (سانتيمتر)

50

200

)114 (0.07

)Small crown diameter (cm

ميانگين قطر تاج (سانتيمتر)

62

225

)150 (0.07

)Average crown diameter (cm

تعداد جست

1

ارتفاع درختچه (سانتيمتر)

80

15

)5 (0.449

Number of sprouts
270

)180 (0.078

)Height (cm

ميوه توليدي هر پایه (گرم)

108

1530

)426 (48.29

)Produced fruit of individual (gr

معنيداري داشت و با مشخصه ميانگين قطر تاج،

در جدول  ،2نتایج تحليل همبستگي بين مقدار

باالترین مقدار همبستگي مشاهده شد.

توليدي هر پایه با مشخصههاي مختلف درختچه قره-
قات آورده شده است .مقدار ميوه توليدي هرپایه با

بهمنظور برازش مدل مناسب براي تخمين مقدار

تمامي مشخصههاي اندازهگيري همبستگي مثبت و

ميوه توليدي ،تجزیه واریانس انجام شد (جدول .)3
نتایج تحليل رگرسيون در جدول  4آورده شد.

جدول  -2نتایج تحليل همبستگي پيرسون بين مقدار توليدي هر پایه با مشخصههاي مختلف درختچه قرهقات
Table 2. Results of Pearson correlation between fruit production with other characteristics of reddish
blackberry
ميانگين قطر تاج
قطرکوچک تاج
قطر بزرگ تاج
ارتفاع درختچه
تعداد جست
(سانتيمتر)
(سانتيمتر)
(سانتيمتر)
همبستگي
(سانتيمتر)
Number of
Large crown
)diameter (cm

Small crown
)diameter (cm

Average crown
)diameter (cm

sprout

)Height (cm

ميوه توليدي هر پایه
(گرم)

**0.706

** 0.767

** 0.76

Produced fruit of
)individual (gr
** همبستگي معنيدار در سطح یک درصد

**0.698

** 0.47

** Significant at 0.01 Level
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جدول  -3تجزیه واریانس مقدار ميوه توليدي با مشخصه ميانگين قطر تاج
Table 3. ANOVA of produced fruit with average crown diameter
معني داري
مجموع مربعات درجه آزادي ميانگين مربعات
منبع تغييرات
F

Model

Sum of squares

رگرسيون

3092852.26

df
1

Mean square
3092852.26

Sig.
65.58

0.000

Regression

باقيمانده

46

2169417.15

47161.64

Residual

مجموع

47

5662269.42

Sum

جدول  -4تحليل رگرسيون ميوه توليدي با مشخصه ميانگين قطر تاج
Table 4. Regression analysis of produced fruit with average crown diameter
ضرایب استاندارد شده
ضرایب استاندارد نشده
معني داري
مدل
standardized Coefficients Unstandardized Coefficients
t
بتا
خطاي استاندارد
بتا
Sig.
Model
Beta

Std. Error

ضریب ثابت

-364.04

102.57

ميانگين قطر تاج

526.76

Beta
-3.55

0.001

Constant
Average crown diameter
r2=0.588

0.767

65.04

8.09

0.000

Y = -364.04 + 526.76 (Average Crown diameter),

طبق مشاهدات ميداني مشخص شد که قرهقات

درختي زبانگنجشک ( )Fraxinus excelsiorو گونۀ

در تمام نقاط جنگل حضور پيدا نميکند .با توجه به

علفي گلپر ( )Heracleum persicumدیده شد (شکل

پراکنش کم در سطح جنگل ،تنها در تعداد کمي از

 .)5بر طبق نتایج آماربرداري ،گونههاي دیگري با

تيپها حضور داشت .مقدار همبستگي دورشتهاي

قابليت توليد ميوه از قبيل آلوچه جنگلي ،ازگيل،

نقطهاي پایين ( )0/09نشان داد که در تيپهاي کمتري

تمشک ،زالزالک ،زغالاخته ،زرشک ،سيب ،گردو،

وجود داشت .این گونه در تيپ بلوط ممرزستان و

گالبي و نسترن وحشي مشاهده شد.

بلوط افرا ونستان مشاهده شد .قرهقات عمدتاً با گونۀ
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شکل  -5همراهي گونۀ زبان گنجشک (سمت راست) و گلپر (سمت چپ) با قرهقات در جنگلهاي ارسباران
Figure 5. Association of ash (Fraxinus excelsior- right side) and Persian hogweed (Heracleum
persicum -left side) with reddish blackberry in Arasbaran forests

بخش اقتصادی اجتماعی

ریال در سال  1396بود .ميانگين ارزش اقتصادي

نتایج نشان داد که مهمترین مصرف دارویي قرهقات،

برداشت و فروش ساالنه قرهقات براي هر خانوار به-

مربوط به ميوه آن بوده که براي درمان فشار خون

طور متوسط  6078هزار ریال بود (جدول  .)5نتایج

توسط مردم محلي استفاده ميشود .بر طبق مشاهدات

مصاحبه با مردم محلي نشان داد که فروش این

ميداني ،حدود  32خانوار از این محصول در روستاي

محصول در روستا انجام ميشود .مهمترین دليل این

کالسور منطقه ارسباران استفاده ميکردند و هر خانوار

امر ،حجم کم محصول و قيمت باالي آن بوده که افراد

بهطور متوسط 12 ،کيلوگرم از ميوۀ خام این محصول

زیادي براي این محصول تقاضا ندارند.

برداشت ميکردند .قيمت ميوۀ خام قرهقات  500هزار
جدول  -5وضعيت برداشت ،مصرف و فروش ميوۀ قرهقات توسط کل خانوارها در منطقه مورد بررسي در سال 1396
Table 5. Situation of collection, consumption, and selling of reddish blackberry fruit by household in
Study area at 2017
مقدار
برداشت

کل خانوارها
Total
households

یک خانوار
One
household

تعداد

توسط کل

خانوارهاي

خانوارها

بهرهبردار

(کيلوگرم)

Number of
households

Amount
of
collected
fruits by
)HH (Kg

مقدار مصرف
فرآوري شده
(کيلوگرم)

مقدار

مقدار فروش

فروش

فرآوري شده

خام

(کيلوگرم)

(کيلوگرم)

Amount
of
processed
selling
(Kg

قيمت ميوه
خام (هزار
ریال در
کيلوگرم)

قيمت ميوه

ارزش

فرآوري شده

اقتصادي

(هزار ریال

برداشت به

در کيلوگرم)

ميليون ریال
Economic
value of
harvesting
(million
)Rials

Price of
raw fruit
(thousand
Rials per
)Kg

Price of
processed
fruit
(thousand
Rials per
)Kg

32

384

6

134

45

500

2500

192

-

12

0.187

4.18

1.4

500

2500

6

Amount of
consumption
of processed
)fruit (Kg

Amount
of raw
selling
)(Kg
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یکي از مهمترین مسائلي که در برداشت

(شکل  .)6ميوۀ قرهقات بعد از خشکشدن حدود 80

محصوالت جنگلي بهویژه ميوه مطرح هست ،فرآوري

درصد از وزن خود را از دست ميدهد .نتایج نشان داد

این محصوالت براي افزایش ارزش افزوده یا مدت

که ميوۀ فرآوريشده حدود پنج برابر ميوۀ خام قيمت

ماندگاري آنها است .ميوۀ قرهقات بعد از برداشت

دارد و از طرفي از هر  5کيلوگرم ميوه خام 1 ،کيلوگرم

توسط مردم محلي ابتدا دو روز در جاي سایه نگهداري

ميوۀ فرآوريشده ایجاد ميشود .از قرهقات خشک

شده و سپس در زیر نور خورشيد خشک ميشود

شده در تهيه چاي استفاده ميشود.

شکل  -6فرآوري ميوه قرهقات
Figure 6. Processing of reddish blackberry fruit

بحث

پژوهشهاي مختلف به وجود همبستگي بين

قرهقات یکي از گونههاي منحصر بهفرد و مهم منطقه

مشخصههاي مختلف درخت در مقدار توليد ميوه

ارسباران از نظر اکولوژیکي و اقتصادي بوده که نيازمند

تأکيد شده است .با توجه به نتایج ،ميتوان از مشخصه

توجه ویژه در برنامههاي اصالحي و مدیریتي است .از

قطر تاج هم در برآورد ميوه توليدي منطقه استفاده کرد

اینرو در این پژوهش به بررسي مشخصههاي

و همچنين بهعنوان عامل مهم و تعيين کننده انتخاب

اکولوژیکي و اقتصادي از قبيل وضعيت توليد،

در کارهاي مدیریتي و انجام عمليات جنگلشناسي و

همبستگي بين مشخصههاي توليدي با مقدار ميوۀ

پرورشي استفاده کرد .بنابراین ميتوان به جاي در نظر

توليدي ،وضعيت فروش و فرآوري این ميوه توسط

گرفتن تمام عوامل در انتخاب یک پایه ،یک عامل مهم

خانوارها پرداخته شد .نتایج نشان داد که بين قطر تاج

و تأثيرگذار را درنظر گرفت تا توده بهتر مدیریت شود

با مقدار ميوه توليدي همبستگي مثبت و بيشتري نسبت

که ) Walder and Walder (2007و Homczinski et

به دیگر مشخصهها وجود دارد .اگرچه بين مشخصه-

) al. (2017نيز در مطالعۀ خودشان به عامل همبستگي

هاي مختلف درخت ،همبستگي وجود دارد ،اما در

بين مشخصهها بهعنوان یک عامل مهم و ساده در
56
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آرایش ساختار جنگل اشاره کردند .همچنين با درنظر

افزایش دهد .این نتيجه در پژوهشهاي دیگر نيز تأیيد

گرفتن یک مشخصه براي انتخاب پایهها ،هزینههاي

شده است که ارزش افزوده این محصول و محصوالت

عمليات پرورشي کاهش یابد و از طرفي مقدار ميوۀ

مشابه ميتواند با فرآوريهایي مثل خشک کردن ،پاك

توليدي توسط توده ،براي استفاده جنگلنشينان افزایش

کردن و بستهبندي افزایش یابد و درآمد مردم محلي را

یابد .زماني که توده از حالت بکر و طبيعي به وضعيت

چند برابر کند ( Stoian, 2005, Shackleton and

مدیریت شده سوق داده ميشود ممکن است عوامل

 .)Pandey, 2014البته در پژوهش دیگري به باالبودن

مختلفي براي مدیریت بهتر این تودهها در نظر گرفته

هزینه فرآوري برخي از محصوالت اشاره شده است .با

شوند و با انجام چنين پژوهشهایي ،بعد از تعيين

توجه به اینکه ،فرآوري این محصول نياز به تجهيزات

مقدار همبستگي بين مشخصهها ،مشخصهاي در نظر

پيشرفته براي فرآوري ،تبليغات و حمل و نقل دارد،

گرفته شود که با مشخصه مورد نظر ما براي مدیریت

این امر موجب افزایش هزینههاي فرآوري ميشود،

بهتر و راحتتر توده ،همبستگي مثبت و بيشتري داشته

بههمين دليل ،فروش خام برخي محصوالت سودآورتر

باشد.

از فرآوري شده است ( Avocèvou-Ayisso et al.,

ميانگين ارزش اقتصادي برداشت قرهقات نشان

 .)2009بر طبق نتایج این پژوهش ،ميوه فرآوري شده

داد که هر خانوار بهطور متوسط ساالنه  6ميليون ریال

قرهقات حدود پنج برابر ميوه خام قيمت دارد و از

درآمد از محل برداشت قرهقات داشت .این مقدار

طرفي از هر پنج کيلوگرم ميوۀ خام ،یک کيلوگرم ميوۀ

درآمد تنها ناشي از برداشت یک محصول است که

فرآوري شده ایجاد ميشود .یعني فرآوري با عمليات

ميتواند با برداشت گونههاي دیگر ،مقدار درآمد

خشک کردن ،عمالً ارزش افزوده زیادي ایجاد نمي-

خانوارها افزایش پيدا کندKeyvan Behju et al. .

شود ،تنها ماندگاري و فروش این محصول را تسهيل

) (2017نشان دادند که ميانگين درآمد ساالنه خانوارها

ميکند .ميتوان ارزش افزوده این محصول را با

بين  1250تا  50ميليون ریال از محل برداشت ازگيل

فرآوريهاي دیگري از قبيل بستهبندي ،ایجاد بازار

است که تا حدودي قابل مقایسه با درآمد ایجادشده از

فروش و غيره ایجاد کرد .امروزه ،فرآوري ميوه قره-

قرهقات در منطقه ارسباران است ( Keyvan Behju et

قات بهصورت کامالً سنتي و به روشهاي قدیمي

 .)al., 2017همچنين در پژوهش دیگري Keyvan

خشککردن و پاكکردن انجام ميشود .دليل این امر

) Behju and Ghanbari (2017نشان دادند که اندازه

کم بودن مقدار ميوه برداشتي از جنگل است .یکي از

درآمد ساالنه خانوارها از برداشت فندق حدود 19

روشهایي که ميتواند بازار این محصوالت را باثبات

ميليون ریال بود که در مقایسه با درآمد ناشي از

کند ،کشت متمرکز و وسيع این محصوالت است.

برداشت قرهقات ،درآمد قابل مالحظهاي است .دليل

کاشت متمرکز و مدیریت بهتر ،عرضه مداوم

باالبودن درآمد از محل برداشت فندق بهدليل تراکم

محصوالت باکيفيت و مرغوب را افزایش ميدهد که

باالي پایههاي فندق و مقدار توليد باال در واحد سطح

این امر به عنوان پيشنيازي براي تجارت پایدار این

است .عالوه بر توليد بالقوه ،انجام فرآوري روي ميوه-

محصوالت است .کاشت متمرکز ،هزینه برداشت را نيز

هاي برداشت شده ميتواند ارزش افزوده این

کاهش ميدهد .البته ،براي برخي از محصوالت نيز به

محصوالت و درآمد خانوارها را به مقدار قابلتوجهي

دليل کاهش تقاضا امکان توسعه بازار نيست .زیرا
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برخي از محصوالت مرحله توسعه خود را گذرانده

دارد .سياهگيله ( )Vaccinium angustifoliumیکي از

باشند و به مرحله رکود و افول رسيده باشند.

مهمترین محصوالت غيرچوبي تجاري آمریکا براي

کائوچوي طبيعي در برزیل و الك در هند نمونهاي از

استفادههاي دارویي و تغذیهاي است ( Alexander et

این محصوالت هستند .به مرور زمان الك هندي

 .)al., 2011گونه سياهگيله در جنگلهاي ایران نيز

مورداستفاده در ساخت گرامافون با مواد مصنوعي

یافت ميشود ،ميتوان تشابه بين این گونه با گونۀ

جایگزین شد و کائوچوي طبيعي با کائوچوي توليدي

موجود در ایران را پژوهش کرده و در صورت امکان

در مزارع و مواد مصنوعي جایگزین شده است که

وارد بازار کرد .یکي از دالیل وجود این محصول در

موجب از رونق افتادن بازار و کاهش تقاضا این

بازارهاي امریکا ،افزایش اطالعات مردم درباره فواید

محصوالت شده است ( .)Kengen, 1997در صورت

دارویي و غذایي این محصول بوده است .براي دیگر

توسعه بازارها ،قيمت محصول افزایش پيدا ميکند ،از

گونههاي موجود در جنگلهاي ارسباران و ایران نيز

طرفي چون برداشت از منابع مشترك بوده و دسترسي

ميتوان پتانسيلهاي مشابهي را یافت و در بازارهاي

براي همه افراد آزاد است ،این امر ميتواند منجر به

ملي و بين المللي تجارت کرد .البته نگراني ناشي از

تخریب منابع شود .کاهش اثرهاي تخریبي ميتواند تا

افزایش برداشت و نهایتاً برداشت بيرویه در صورت

حدودي با تشکيل تعاونيهاي بهرهبرداري کمتر شود.

ایجاد بازارهاي جدید نيز وجود دارد .نتایج نشان داد

بنابراین ،باید در ایجاد کارگاههاي فرآوري ،ارزیابي-

که بازار این محصوالت گسترده نيست و نبود بازار

هاي دقيق قبلي از پتانسيل گونههاي مورد نظر انجام

سبب از بين رفتن انگيزه برداشت شده است .نبود بازار

شود تا درآخر منجر به تخریب تودههاي موجود نشود.

و اطالعات کم بازاررساني بهرهبرداران از یک طرف و

همانگونه که ) Shrestha and Dhillion (2003بيان

تعداد کم واسطهها از طرف دیگر ،قدرت چانهزني

کردند براي راهاندازي کارگاههاي فرآوري ،ارزیابي از

بهرهبرداران را کاهش ميدهد ( Belcher et al., 2005,

وضعيت کمي منابع ،عملکرد توليد ،روشهاي پایدار

 .)Avocèvou-Ayisso et al., 2009این وضعيت

برداشت ،امکانات اهلي کردن و ارزش بازاري این

فرصتطلبي واسطهها را افزایش داده و با قيمت خيلي

گونهها الزم است .این منطقه رویشگاه گونههاي

پایيني این محصول را از بهرهبرداران خریداري مي-

گياهي باارزشي چون قرهقات ،سرخدار و دیگر گياهان

کنند .بنابراین ،توسعه بازارها و تجاريسازي

دارویي است .مي توان با توسعه کشت این محصوالت،

محصوالت غيرچوبي در یک راه سالم زیستمحيطي

مواد اوليه این کارگاهها را نيز تامين کرد .در حال

به عنوان راهي براي بهبود معيشت روستایي بيان مي-

حاضر بحث بهرهبرداري صنعتي از گياهان دارویي

شود (.)Belcher et al., 2005, Fu et al., 2009

منطقه ارسباران طرفداران چنداني نداردShrestha .

بنابراین در پژوهشهاي آتي ميتوان براي کاهش

) and Dhillion (2003نبود دانش کافي از فراواني

هزینه و وقت ،به جاي استفاده از تمامي مشخصهها در

جمعيت این گياهان و نحوه استفاده از این محصوالت

پژوهشها و مسائل مدیریتي ،از صفاتي که داراي

را به عنوان یک مانع توسعه بهرهبرداري از گياهان

همبستگي مثبت و معنيداري با مقدار ميوه توليدي دارا

دارویي مطرح ميکند ( Shrestha and Dhillion,

هستند ،استفاده کرد .با مشخص شدن مقدار همبستگي

 .)2003این کمبودها در منطقه مورد بررسي نيز وجود

و کاربرد آن در براي کاهش مقدار هزینه ،اهميت این
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محل رشد آنها در جنگل بهصورت محدود پرورش

 بر اساس.نوع پژوهشها بيش از پيش آشکار ميشود

 ولي ميتوان در مناطق دیگر همين،داده ميشود

 ميتوان نتيجهگيري کرد که قرهقات،نتایج این پژوهش

شرایط مشابه را ایجاد کرد تا بتوان بهتر از پتانسيل این

.به عنوان یک منبع مهم دارویي براي روستایيان است

 پيشنهاد ميشود بهمنظور استفاده.گونه استفاده کرد

در این مناطق به دليل دسترسي کمتر به سيستم درمان

 قرهقات،بهينه از این گونه و جلوگيري از انقراض آن

 سيستم مدرن، بيمارستان و غيره،مدرن مثل پزشک

.را در سطح وسيعتر در شرایط مورد نياز کشت کرد

- از این.جوابگوي نيازهاي درماني مردم محلي نيست

 پژوهش هاي دیگري الزم است تا بتوان،عالوه بر این

 طب سنتي به عنوان رایجترین راه براي رفع،رو

ميوه قرهقات را بعد از کشت در سطح وسيعتر وارد

 اگرچه این گونه در.نيازهاي درماني و دارویي است

.بازارهاي ملي و بينالمللي کرد

باغهاي محلي و در شرایط نيمسایه با وضعيت مشابه
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Abstract
The main objective of this research is to study fruit production of Ribes biberistentii (reddish
blackberry) and its role on rural household`s economy in Arasbaran region. This research was carried
out using library references and field surveys in summer of 2017. Socio-economic data collected using
questionnaire from 32 harvesters of Kalasur village in Ilgeneh chay watershed of Arasbaran. The
collected data were about fruit price, type and method of processing, amount of harvest and
consumption of raw and processed fruit, sales and marketing, and medicinal uses. Pearson correlation
analysis was performed between different tree characteristics and fruit production. The results showed
that the weight of 1000 fruit of reddish blackberry was 240 grams. Fruit production of this species had
the highest and positive correlation with the average crown diameter (0.767) at 0.01 significant level.
The results showed that its fruit had medicinal uses to treat high blood pressure by local peoples.
Concerning the price of raw fruit and the amount of harvest, the economic value of fruit harvested for
the entire households was 192 million rials in 2017. The average annual economic value of harvesting
and selling of reddish blackberry for each household was about 6078 thousand rials.
Keywords: Arasbaran, Economic importance, Processing, Ribes biberistentii (reddish blackberry).
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