سیمای منابع طبیعی شهرستان فریدن
موقعیت جغرافیایی شهرستان فریدن:
شهرستان فریدن با وسعت حدود  84543هکتار در مسیر راه ارتباطی اصفهان – خوزستان قرار گرفته و از شمال به
شهرستان خوانسار  ،از جنوب به شهرستان چادگان ،از شرق به شهرستان تیران و کرون و از غرب به شهرستان
بوئین میاندشت محدود شده است .این شهرستان دارای  2مرکز شهری 2 ،بخش 4. ،دهستان و  .29آبادی دارای
سکنه است .مرکز این شهرستان داران در فاصله  134کیلومتری غرب اصفهان واقع شده است .قسمت اعظم آن در
حوزه آبخیز زاينده رود واقع گرديده است و بر اساس بررسي بعمل آمده میزان مساحت مراتع شهرستان فريدن حدود
 72هزار هكتار میباشد.
موقعیت و مساحت مراتع:
شهرستان فريدن در فاصله  1۴۰كیلومتري غرب اصفهان و موقعیت جغرافیايي آن بین  ۴9/۵۵و  ۵1/۵۰طول شرقي و
ال به
 32/3۰و  33/2۰عرض شمالي بوده كه داراي حدود  22۰۰كیلومتر مربع مساحت میباشد و داراي حدودات شما ً
شهرستان خوانسار –جنوبًا به شهرستانهاي فريدونشهر و چادگان –غربًا به شهرستان الیگودرز و شرقًا به شهرستان
تیران و كرون بوده كه قسمت اعظم آن در حوزه آبخیز زاينده رود و قسمت ديگر در حوزه آبخیز قم رود واقع گرديده
است و بر اساس بررسي بعمل آمده میزان مساحت مراتع شهرستان فريدن حدود  1۶۰۰۰۰هكتار میباشد
اقلیم منطقه :
شهرستان فریدن دارای آب هوای نیمه استپی با زمستانهای سرد و طوالنی و تابستانهای معتدل می باشد میانگین
بارش ساالنه در این شهرستان  33۰میلی متر ،متوسط دمای ساالنه آن بین  11الی  13درجه سانتی گراد ،
متوسط درجه حرارت حداکثر  +33و حداقل درجه حرارت مطلق  -22درجه سانتیگراد می باشد.
وضعیت توپوگرافي:
منطقه بصورت كوهستاني و تپه ماهور بوده كه حداكثر ارتفاع از سطح دريا  389۰متر و حداقل  22۰۰متر با شیبهاي
مختلف میباشد.

اقتصاد منطقه:
اقتصاد فريدن كالً بر پايه كشاورزي و دامداري استوار است ،زمین هاي حاصلخیز و آب رودها و چشمه ها موجب
جذب روستائیان به كشاورزي شده است عمده محصوالت آنها سیب زمیني ،يونجه ،غالت و حبوبات است و همه
ساله هزاران تن از محصوالت فوق به ديگر نقاط صادر و منبع درآمد خوبي براي مردم منطقه مي باشد .دامداري نیز از
رونق خوبي برخوردار و همه ساله تعدادي دام زنده به مركز استان جهت ذبح صادر و لبنیات آن نیز فراوان و معروف
است.

وضعیت دامداري:
با بررسي بعمل آمده در منطقه فريدن دو نوع دامدار مهاجر و روستايي مشغول به دامداري میباشند كه توسط
مراجع زيربط در حدود  98درصد منطقه ممیزي مرتع انجام گرفته و چون مرتع يیالقي میباشد زمان چرا از تاريخ اول
خرداد ماه هرسال لغايت اول مهر ماه همان سال به مدت  12۰روز چرا (چهار ماه)میباشد و تعداد دام مجاز قابل
تعلیف در مرتع حدود  8۵۰۰۰واحد دامي است.

وضعیت توپوگرافي:
منطقه بصورت كوهستاني و تپه ماهور بوده كه حداكثر ارتفاع از سطح دريا  389۰متر و حداقل  22۰۰متر با شیبهاي
مختلف میباشد.

ويژگیهاي دامداري و تولید علوفه مراتع :
دامداري در فريدن داراي پیشینه اي كهن و مراتع سرسبز اين خطه همواره در استان اصفهان زبانزد بوده به گونه اي
كه منطقه به قطب دامداري مطرح است بر اساس بررسیهاي بعمل آمده بیش از  9۵درصد از مراتع فريدن ممیزي
مرتع بعمل آمده كه دامداران مي توانند تعداد حدود  8۵۰۰۰واحد دامي را بمدت  12۰روز در مراتع تعلیف نمايند در
صورتیكه براي هر واحد دامي روزانه  1/۵كیلوگرم علوفه خشك مرتعي در نظر بگیريم میتوان گفت:

میزان علوفه مصرفي(كیلوگرم) 1/۵× 8۵۰۰۰ × 12۰ = 1۵3۰۰۰۰۰
ارزش ريالي علوفه مصرفي(ريال)  = 1۰71۰۰۰۰۰۰۰ريال 1۵3۰۰۰۰۰ × 7۰۰
ريال ارزش افزوده 1۰71۰۰۰۰۰۰۰ × 3 = 3213۰۰۰۰۰۰۰

شايان ذكر است علوفه مصرفي بر اساس تعداد مجاز دام كه وارد مرتع گردد محاسبه شده است.

ويژگیهاي محصوالت فرعي مرتعي:
بر كسي پوشیده نیست قديمي ترين تاريخ علمي جهان مربوط به تاريخ پزشكي میباشد چرا كه بشر از روزيكه خود
را شناخته است همواره با بیماري و حوادث روبرو  ,و اولین ماده اي كه براي تسكین آالم خود بكار گرفته گیاهان
موجود در طبیعت و محیط پیرامونش بوده است  .امروزه بیش از نیمي از داروها از گیاهان بدست میآيد و استفاده از
گیاهان دارويي در كشورهاي مختلف جهان از جمله ايران عزيزبیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اشتیاق
دانشمندان به استفاده از داروهايي گیاهي و حفظ و توسعه روز به روز نمود بیشتري پیدا مي كند شهرستان فريدن
نیز به لحاظ اقلیم خاص خود زيستگاه بسیاري از گیاهان دارويي  ,خوراكي و صنعتي میباشد كه الزم است به میزان

و ارزش اقتصادي تعدادي از آنها پي ببريم
وضعیت پوشش گیاهي :
پوشش گیاهي مراتع فريدن به لحاظ تعلیف دام  ,تامین فرآورده هاي پروتئیني  ,حفاظت خاك  ,نفوذ آب حاصل از
نز والت آسماني در خاك و وجود گیاهان با ارزش دارويي و خوراكي و غیره از اهمیت بسزايي برخوردار است بطوريكه
در كتب تاريخي اين ناحیه را منطقه علف خیز با آبي فراوان و مراتعي بي پايان ذكر كرده اند و بر اساس بررسیهاي
بعمل آمده گونه هاي غالب تیپ پوشش گیاهي فريدن عبارتند از
انواع قیاقهاAgropyron.sp :
كركCozinia bachtiarica :
گیاهان يكسالهAnoel gras :

گونهاي تیغ دارAstracantha.sp :
كماFerula.ovina :
قنقالهاContaurea :

و گیاهان ديگر نظیر بومادران – موسیر-كده -بروموس -زول-الله سرنگون -ماشك – اسپرس وحشي –جاشیر – يال
اسبي -جاز -آويشن -حلر -تلخه بیان –شیرين بیان -قدومه -ارژن-دافنه-درمنه دشتي -چلپك -جو وحشي -باريجه-
كاله میرحسن -ريواس-چاي كوهي -دم گاوي -چوبك-خوشك -نسترن -شنگ -بید-گز – تره -شويد و غیره میباشد كه
از نظر خوشخوراكي ،شكل رويش و عمر گیاه بصورت -1 :بوته اي و دايمي-2 ،علفي و دايمي و غیره است كه اكثراً
مورد استفاده دام قرار میگیرد.
ويژگیهاي محصوالت فرعي مرتعي:
شهرستان فريدن به لحاظ اقلیم خاص خود زيستگاه بسیاري از گیاهان دارويي  ,خوراكي و صنعتي میباشد كه الزم
است به میزان و ارزش اقتصادي تعدادي از آنها پي ببريم.
-1كتیرا:
بهره برداري از گون كتیرايي و تولید و صادرات صمغ آن سابقه بس طوالني دارد و كتیرا صمغي است با كیفیت
متفاوت شامل مفتولي درجه  1و خرمني كه از تیغ زدن بخش زيرين يقه گیاه گونه اي گون  8( Astragalusگونه)
تولید میگردد  ,كتیرا به عنوان شستشو دهنده و ماده تركیبي در ساخت شامپو و شوينده هاي گیاهي در تركیب
رنگسازي جهت صنعت نساجي و در صنايع غذايي كاربرد هاي فراوان دارد و در شهرستان فريدن سطح زیادی از
مراتع پوشیده از گون كتیرايي زرد و مفتولي میباشد که میتوان مقدار قابل توجهی كتیرا از گون استحصال نمود.
-2موسیر:
غده زير زمیني گیاه  Allium asculonicumاز خانواده سوسنها موسیر نامیده مي شود كه پس از برداشت بصورت
قطعاتي حدود با ضمانت  1الي  3میلیمتر برش طولي داده شده و طي عملیاتي با آب شیرين مي شود و به بازار
عرضه میگردد  ,در طب سنتي موسیر بعنوان خلط آور و ضد رماتیسم و ترمیم كننده زخمهاي سطحي مصرف داشته
و لي امروز عموماً مصرف خوراكي دارد  .در شهرستان فريدن با توجه به وسعت آن ,در صورتیكه بطور صحیح بهره
برداري گردد می تواند ارزش اقتصادي خوبی برای مردم منطقه داشته باشد.

-3گزانگبین:
گزانگبین در منابع مختلف تحت عنواين ترانگبین گون  ,انگبین گون  ,گز خوانسار  .ترنجبین اصفهان و شهد پارسي نام
برده شده است طبق بررسي بعمل آمده انگبین گون از نظر شیمیايي نوعی مان محسوب میشود كه توسط حشره
ای از خانواده  psyllidaeبا نام علمي  Cyamophila dicoraو در اثر تغذيه آن از شیره گیاه گون با نام Astragalus
 adsendensبه صورت رشته هاي خمیري بي رنگ و شفاف كه بالفاصله در مجاورت هواي محیط خشك شده و به
رنگ سفید شكري حاصل مي شود گزانگبین ماده ملین و تسكین دهنده است كه مي تواند در درد سینه و التهاب
ريه موثر واقع شده و ناراحتي تنفسي را تا حدودي دفع كند همچنین در درمان سرفه  ,خشونت سینه و تنگي نفس
نقش داشته و مي تواند به تقويت دستگاه گوارش و هضم و جذب كمك كند و كاربردي كه در حال حاضر دارد در تولید
گز  ,صنايع دارويي و با وجود  4۰درصد فروگتوز همانند عسل يكي از منابع غني اين قند كمیاب است كه میتوان از
فروكتوز آن جه ت تولید اسپرماتوزئید در انسان و نیز تزريق به افراد مبتال به ديابت استفاده نمود.
با بررسي بعمل آمده در منطقه فريدن بزرگ پرتیكان حدود  2۰۰۰۰۰هكتار گون گزي داريم كه از قديم االيام مردمان
منطقه با برداشت اين محصول امرار معاش نموده و در چند سال گذشته متاسفانه به دلیل نامعلومي مراتع داراي
گون گزي فاقد حشره پسیل مولد گز میباشد و صرفاً در برخي مناطق بصورت لكه هاي كوچك وجود دارد كه در اين
خصوص موضوع در حال بررسي است كه امید است مسئولین محترم همكاري الزم در انجام تحقیقات بمنظور
برگردان گزانگبین به حالت اولیه را پیگیری نمایند  .در هر حال شهرستان فريدن حدود  2۰هزار هكتار مراتع گون خیز
گز انگبین میباشد كه حدود  1۰هزار هكتار آن فعال میباشد كه در صورت باال رفتن جمعیت پسیل مولد گز میتوان
گفت سالیانه  ۵2۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ريال در اين امر حاصل گردد.
عالوه بر محصوالت فرعي ذكر شده باال در مراتع فريدن محصوالتي نظیر باريجه – ريواس -آويشن-قدومه-شیرين بیان
–تره كوهي-شويد كوهي و انواع گیاهان دارويي و خوراكي ديگر یافت میشود.
جاذبه های گردشگری و اکوتوریسم:
از نظر گردشگری این منطقه به دلیل کوهستانی بودن دارای جاذبه های بیشماری می باشد  .منطقه
ا ی که اکنون فریدن نامیده می شود در طول تاریخ به نامهای پاراتاکن  ،پارتاکن  ،فریدن  ،فریدین و
فریدن نامیده شده و در نقش یکی از مراکز مهم اقتصادی و ارتباطی بوده است  .از مناطق و تفریح گاه
های این منطقه می توان به موارد زیر اشاره کرد
الله زار فریدن:
در منطقه ای واقع در  20كیلومتری شمال غربی مركز شهرستان (شهر داران) در دامنه كوههای
مرتفع دره بید باال واقع گردیده كه مملو از پوشش الله های سرنگون و انواع گیاهان مرتعی می باشد

كه در نوع خود كم نظیر و مختص به این منطقه می باشد

.

رشته کوه داالنکوه :
داالنکوه رشته کوهی است از رشته کوههای زاگرس مرکزی واقع در غرب استان اصفهان در سه شهرستان فریدن ،
چادگان وتیران وکرون که دارای قله های متعدد و بلند می باشد که از مهمترین آنها می توان به ؛ دامنه  ،بزینو  ،پرپر
 ،احمد رضا و داالن اشاره کرد ؛ ارتفاع بیشتر آن ها باالی 3۰۰۰متر می باشد و بلند ترین قله ی آن به نام داالن به
ارتفاع  3915متر است که در  9کیلومتری خاور جنوبی شهر داران قرار دارد .رشته کوه داالن کوه به صورت یک رشته
موازی همراه با دیگر رشته کوههای زاگرس از جهت شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده است وطول تقریبی
آن  6۰کیلوتر و عرض متوسط آن  7کیلومتر می باشد که در میانه های رشته کوه به صورت دو رشته داالن مانند و با
زاویه ی تقریبی  3۰درجه در آمده که رشته شمالی به روستای احمد رضا وچشمه مرغاب ختم می گردد ولی رشته
جنوبی و در حوالی جاده اصفهان – چادگان به رشته کوههای شهرستان های نجف آباد وشهر کرد متصل می گردد
.در دامنه های این رشته کوه شهر ها و روستاهای زیادی واقع شده است که می توان از شهرهای داران  ،چادگان ،
رزوه  ،دامنه  ،عسگران و روستاها ی انالوجه  ،قرقر  ،معروف آباد  ،ده کلب علی  ،کرد علیا و سفلی  ،دولت آباد ،
تقی آباد  ،الور  ،احمد رضا ودو تو نام برد .به لحاظ پوشش گیاهی ؛ این کوهستان مورد بهره برداری دامداران و زنبور
داران منطقه وخارج از منطقه قرار می گیرد .

بیشه زارهای دهستان اسکندری وموغان فریدن:

ويژگیهاي مراتع در پرورش زنبور عسل
برخي از دانشمندان منابع طبیعي را باور بر اين است كه توان پرورش زنبور عسل در پهنه زاگرس با اتكا به پوشش
گیاهي آن گزينه اي ارجح بر فعالیت زراعي بوده و در دراز مدت جايگزين مناسبي جهت حصول به توسعه پايدار است
بدون شك فريدن نیز اين باور را فلور غني گیاهان گلدار منطقه برانگیخته است و گواه اين مدعا زنبور داراني است كه
در فصل مناسب در منطقه مستقر شده و دهها تن عسل برداشت نموده و عسل معروف گون و زول از آن جمله
است

ويژگیهاي مراتع در حفظ آب و خاك:
وجود رويشگاههاي مرتعي ريزش برف فراوان در فصل زمستان و بارندگیهاي بهاره و پائیزه و باال بردن ارتفاع منطقه در
سطح دريا باعث گرديده كه از حركت آب و فرسايش خاك جلوگیري نمايد و به نتیجه آن از ايجاد سیل جلوگیري بعمل
آيد و با نفوذ آب در خاك چشمه سارها و قناتها و چاهها مورد بهره برداري مناسب در امر كشاورزي قرار گیرد كه
م تاسفانه در بعضي مناطق به علت تخريب مرتع میسر نشده و موجب گرديده مشكالتي را براي ساكنان بوجود آيد.

ويژگیهاي مالكیت در مراتع:
تجربه و علم ثابت كرده است كه در طبیعت بدون انسان روابطي بسیار پیچیده تر از رابطه طبیعت و انسان وجود دارد

ولي طبیعت با اين روابط پیچ یده بین اجزا و خود قادر است به تعادل و تكامل برسد دخالت انسان مي تواند اين سیر
تكامل را سرعت بخشد و يا آنرا كند نمايد و در بعضي موارد به نابودي سوق دهد در چنین شرايطي انسانها هاي هر
بخشي از جهان براي رفتار با طبیعت در اختیار خود اقتدار قانوني خاصي را تدوين و به اجرا در مي آورد و آن جامعه در
مديريت موفق است كه قانونمندي سازگاري با طبیعت و انسانها آنرا با نگرشي به تعالي طبیعت تدوين و به اجرا
درآورد  ,مرتع جزيي از طبیعت است و انسان نیز در اين جزء حضور دارد و ارتباط انسان و مرتع ارتباطي است طوالني
مدت و شايد به قدمت تاريخ و اين ارتباط از ابتدا به نفع انسان بصورت يكطرفه ادامه داشته و قانون منديهاي موجود
نتوانسته اين ارتباط را متعادل نمايد.

در كشور عزيز ايران نیز از سال  13۰7قوانیني در رابطه با مراتع تدوين میگردد و قبل از آن هیچگونه قانوني توسط
دولتهاي وقت تدوين نشده بلكه قوانیني در رابطه با امالك خالصه بوده است كه داراي ضوابط و مقررات خاص خود
بوده است و در شهرستان فريدن نیز از اين موضوع مستثني نبوده كه اشاره اي به امالك خالصه به شرح ذيل مي
شود:
:امالك خالصه
امالكي بوده كه مالكیت آن در اختیار دولت قرار داشته و مبداء پیدايش خالصه متفاوت است و تاريخ اين نوع زمینداري
را به دوران قبل از اسالم (دوره ساسانیان) نسبت مي دهند كه به دو صورت -1خالصات تیولي بوده كه صاحبان آن
خالصات -مكلف بوده اند عده اي سرباز آماده كنند كه اين نوع خالصجات اكثراً در مناطق عشايري قرار داشت 2
انتقالي بود كه اكثراً از طرف ديوان با حق انتقال به اشخاص واگذار میگرديد -3خالصات ديواني بود كه در تصرف كامل
– ديوان قرار داشت و در سالهاي اول مشروطیت بعضي از اين خالصه ها به اشخاص فروخته شد در سالهاي 1311
قوانیني در رابطه با امالك خالصه در ايران تدوين میگردد كه در سال  133۴اليحه قانون 133۴-131۶-131۴-1312
فروش خالصجات تصويب شد و وزارت كشاورزي مكلف بود خالصجات اعم از قراء و مزارع و اراضي و قنوات دائر و باير و
.مستغالت و ابنیه را (به استثناء مراتع و جنگلهاي طبیعي) به زارعین و متصرفین آن واگذار نمايد
در شهرستان فريدن نیز در سالهاي  1311بر اساس سوابق موجود حدود  2۰پالك يا بلوك كه از قبل تحت عنوان
مراتع خالصه مطرح بوده اند شناسايي و توسط نماينده اداره مالیه اظهار نامه ثبتي تدوين شده و در سال 133۶
آگهي تحديد حدود ثبت امالك مراتع دولتي يك قسمت از بخش  13شهرستان فريدن منتشر میگردد و بعد از آن هیچ
اقدامي در رابطه با مراتع صورت نمي گیرد و تا اينكه با تصويب قانون ملي شدن جنگلها و مراتع معموالً از سال 13۴۶
به بعد قانون ماده  2۰و  ۵۶و ماده  2بمنظور مشخص شدن حدودات مراتع و مستثنیات در شهرستان فريدن نیز
اقداماتي انجام گرديده كه با بررسي بعمل آمده حدود  17۵هزار هكتار از عرصه هاي فريدن اجراي قانون شده وبعضاً
.اسناد مالكیت مراتع به دولت جمهوري اسالمي صادر شده است
:نتیجه
با عنايت به آنچه كه در خصوص ويژگیهاي مراتع فريدن برشمرده شد واقعیت اين امر هويداست كه منطقه در ابعاد
مختلف در بخش منابع طبیعي از توان وپتانسیلهايي برخوردار است كه هر يك از موارد برشمرده اگر به فعل در آيد
چاره بسیاري از درد ها و ناهنجاريهاي منطقه را مي نمايد ولي متاسفانه چنانچه شاهد هستیم علي الرغم وجود
انواع اس تعداد ها و قابلیتها امروزه مراتع بر اثر عدم بهره برداري صحیح از مراتع توسط دامداران و بعضي محصوالت
فرعي توسط عده اي افراد ناآگاه و سود جو ,آتش سوزي مراتع  ,شخم و شیار و بهره برداري غیر اصولي ,عدم وجود
اعتبار و امكانات كافي و رعايت نكردن ظرفیت مراتع  ,عدم و جود طرح و برنامه اي مدون بمنظور استفاده صحیح از
جاذبه گردشگري و اكو توريسم  ,اهمیت ندادن به درختكاري و ايجاد فضاي سبز و جنگلي موارد ديگري براي ادارات

منابع طبیعي و طبیعت دوستان مشكالت مضاعفي ايجاد كرده و علي الرغم همدلي و هماهنگي خوبي كه در
شهرستان فريدن در صیانت و حفاظت از مراتع بین مسئولین زيربط وجود دارد انتظار مي رود مسئولین محترم

