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مقاله پژوهشی

ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوعبخشی منابع درآمدی
(مطالعۀ موردی :مراتع چشمهخان ،جاجرم)
الدن اصغرنژاد 1،قدرتاهلل حیدری ،*2حسین بارانی 3،اسماعیل شیدای کرکج 4،علی حسینی
تاریخ دریافت۱۳99/۱۰/۱6 :

یکانی5

تاریخ پذیرش۱۴۰۰/۲/۲8 :

چکیده
است .رویکرد متنوعسازی فعالیتهای اقتصادی ،راهکار مناسبی در راستای کاهش اثرات منفی استفادۀ تکمنظوره از مراتع است.
تحقیق حاضر ،در مراتع چشمهخان از توابع استان خراسان شمالی انجام شده است .در این تحقیق ،ضمن تعیین شایستگی مرتع
برای استفادۀ چندمنظوره با استفاده از دستورالعمل پیشنهادی ارزانی ،برای بهرهبرداران نماینده نیز ترکیب بهینۀ منابع درآمدی با
استفاده از مدل برنامهریزی ریاضی خطی تعیین شده است .نتایج شایستگی برای چرای دام نشان داد که  %44/7از سطح منطقه
دارای شایستگی متوسط %43/66 ،دارای شایستگی کم ،از نظر شایستگی برای زنبورداری  %14/23از سطح منطقه دارای شایستگی
خوب %49/38 ،دارای شایستگی متوسط و  %24/84دارای شایستگی کم و از نظر شایستگی برای برداشت گیاهان دارویی نیز
 %7/22از سطح منطقه دارای شایستگی خوب برای برداشت گیاهان دارویی %71/62 ،دارای شایستگی متوسط %9/6 ،دارای
شایستگی کم هستند .نتایج تعیین الگوی بهینۀ منابع درآمدی نشان داد که بازدهی الگوهای بهینه نسبت به الگوی فعلی برای
بهرهبرداران نماینده بهترتیب  %11/71 ،%9/8 ،%12/6و  %30/25افزایش نشان میدهد.
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نگاه تکبعدی به اکوسیستمهای مرتعی از منظر تولید علوفه ،سبب تخریب عرصهها و کاهش توان مراتع برای تولید علوفه شده

کلیدواژهها :الگوی بهینه ،شایستگی مرتع ،مدل برنامهریزی ریاضی خطی.

 .2دانشیار گروه مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری ،نویسنده مسئولq-heydari@yahoo.com ،

 .3دانشیار گروه مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 .4استادیار گروه مرتع و آبخیزداری ،دانشکده منابع طبیعی ،دانشگاه ارومیه
 .5دانشیار گروه مرتع دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
* این مقاله برگرفته از رساله دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری است.
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اردستان ( )2017با ارزیابی شایستگی مراتع قشالقی شعوروی

مقدمه
در ایران ،تخریب مراتعع از طریعق چعرای بیرویعه و تبعدیل

برای چرای گوسفند (مطالعۀ موردی :دشت گمیشعان) نشعان

اراضی مرتعی به زمینهعای کشعاورزی در گذشعتۀ نهچنعدان

داد که  %38/69از مراتع دارای شایستگی کم و  %61/31فاقعد

دور ،پدیدهای معمول بوده است ،ولی امروزه با افزایش سطح
آگاهی بهرهبرداران ،جوانب مختلفی از سعودمندیهای مراتعع
مورد توجیه قرار گرفته اسعت .ازایعنرو ،انجعام برنامعهریزی

شایسععتگی بودنععد .نعمتععی و همکععاران ( )2019بععا بررسععی
پتانسیل و اولویتبندی تیپهای گیعاهی شهرسعتان تبریعز از
دیدگاه غنای گونهای برای کاربری زنبورداری ،نشان دادند که

اصولی در جهت بهرهبعرداری متناسعب از ایعن منعابع در هعر

در حدود  %77از مساحت مراتع منطقه ،قابلیت متوسط و باال

منطقه ،نهتنها از تخریب مراتع میکاهد ،بلکه موجب افعزایش

برای پرورش زنبورعسل را دارد .شعیدای کعرکج و همکعاران

درآمد بهرهبرداران نیز میشود .شایستگی مرتع عبعارت اسعت

( )2012در بررسی توان اکولوییکی مراتعع خانقعاه سعرر در

از حععالتی کععه بتععوان از مرتععع اسععتفاده کععرد؛ بهگونععهای کععه

شهرستان ارومیه بعرای کعاربری مرتعع بعا بهدسعتآوردن 18

بهرهبرداری از آن در آینده محدود نشود (مقدم .)1998 ،یکی

واحععد زیسععتمحیطی در مقیععا

 1:25000در منطقععه بععا

از مشکالت اساسی اراضی مرتعی این است کعه از آنهعا بعر

مساحت  2000هکتاری ،عنوان کرد که بخشهای وسعیعی از

پتانس عیل و شایستگیشععان اسععتفاده نمیشععود و ای عن

دارد.

اسععا

آن به اراضی مرتعی بعا کال هعای  2تعا  3اختصعا

استفادۀ نادرست منجر به تخریعب بعیش از حعد مراتعع شعده

قابلیت و توان اکولوییک بالفعل اراضی معورد مطالععه بعرای

اسععت .ازایععنرو ضعرورت دارد کععه شایسععتگی مراتععع بععرای

 %24 ،از

کاربری مرتع با کال

 1کم است .در این خصعو

کارشناسععی اسععتفادۀ چنععدمنظوره از مراتععع در دسععتور کععار

تندی شیب ،اکوسیستم حفاظتی قلمداد و برای چرای حیعات

بهرهبرداران قعرار گیعرد .در اسعتفادۀ چنعدمنظوره بعر اسعا

وحش پیشنهاد میشود .ضمن اینکه  %3/8از اراضعی مرتععی

بهرهبرداریهای مختلف مشخص شود و بر این اسا

شایستگی مرتع این نکته را باید در نظر داشت که نبایعد ایعن

دارای تععوان کععال

نوع نگرش باعث افزایش فشعار و تخریعب در مراتعع گعردد

دارای توان کال

بلکه در هر واحد بهرهبرداری بر اسا

نتایج مطالعات در این

زمینه ،مناسعبترین اسعتفاده اععم از چعرای دام ،زنبعورداری،
اسععتفاده از گیاهععان دارویععی و ...یععا ترکیبععی از انععواع ایععن

 %11 ،1دارای تععوان کععال

 2و %19/5

 3میباشد .همچنین عنوان کردند در %3/8

( 76هکتار) از مراتع منطقه که دارای توان کعال

 1هسعتند،

روش مرتعععداری تعععادلی و در  1091( %54/6هکتععار) کععه
دارای توان کعال

 2و  3هسعتند ،روش مرتععداری طبیععی

انجام گیعرد .بعرای افعزایش رانعدمان اقتصعادی در ایعن نعوع

کارایی دستورالعمل پیشنهادی دفتر فنی مرتع برای شایسعتگی

بهرهبرداریها باید عالوه بر درنظرگرفتن مسائل اکولعوییکی،

مرتع برای چرای انواع دام و مقایسۀ آن با روش محدودکنندۀ

الگوهای مناسب اقتصادی نیز در نظر گرفته شود .در ایعران و

فائو در مراتع کوهستانی امام کندی ارومیه نشان دادند کعه در

سایر کشورها مطالعات زیادی در زمینۀ شایسعتگی و اسعتفادۀ

روش شرایط محدودکنندۀ فائو ،در  %83معوارد معیعار تولیعد

چندمنظوره از مراتع صورت گرفته اسعت کعه بعه تععدادی از

علوفه ،در  %46معیار حساسیت خاک بعه فرسعایش ،در %11

آنها اشاره خواهد شد .موقری و همکاران ( )2015با بررسی

معیار منابع آب ،بهعنوان معیارهعای کاهشدهنعدۀ شایسعتگی

شایستگی گیاهان دارویی حوزۀ آبخیز السم هعراز شهرسعتان

تیپهای گیاهی هستند .ولی در دستورالعمل پیشنهادی ،تنهعا

آمل نشان دادند که حدود  %10/6منطقه در طبقعۀ شایسعتگی

حساسیت خاک به فرسایش ،سبب کاهش امتیاز شاخصها و

خوب %28/1 ،منطقعه در طبقعۀ شایسعتگی متوسعط و %41/5

در نتیجه ،طبقات شایستگی شده اسعت .نتعایج نشعان داد کعه

منطقه در طبقۀ شایستگی ضعیف قرار گرفتند .مصعطفویزاده

تفاوت معنیداری بعین دو روش از نظعر طبقعات شایسعتگی
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بهرهبرداریها با کمترین تخریب و بیشعترین بعازده اقتصعادی

پیشعنهاد میشعود .معتمعدی و همکعاران ( )2018در بررسعی
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با نظر

سرزمین ،بعهلحاظ سعاختار زمینشناسعی و بعهویژه بهواسعطۀ

ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوعبخشی منابع درآمدی...

نهایی وجعود نعدارد و بعیش از  %85از مراتعع منطقعه ،در دو
روش بهصعععورت یکسعععان طبقهبنعععدی شعععدند .بنعععابراین
دستورالعمل پیشنهادی ،قادر بعه شناسعایی و تفکیعک منعاطق
مستعد و غیرمستعد از نظر چرای گوسفند میباشد و کعارایی
آن در مقایسه با روش شرایط محدودکنندۀ فائو ،با توجعه بعه
صرفهجویی در هزینه و سادگی ،قابل توجه است.
مفیتومععوکیزا )2009(1در اتیععوپی ،شایسععتگی مراتععع را بععا
استفاده از  GISو  RSبرای چعرای گعاو ،گوسعفند ،بعز و شعتر
مطالعه کرد .نتایج مطالعه حکایعت از ایعن داشعت کعه ،%31/6

۱۱5

مواد و روشها
منطقۀ مورد مطالعه
منطقۀ چشمهخان در شهرستان جاجرم ،از توابع استان خراسعان
شمالی ،قرار دارد .موقعیت این منطقه بین  416321تا 424733
طول جغرافیایی و  4123174تا  4129977ععر

جغرافیعایی

واقع شعده اسعت (شعکل  .)1حعداقل ارتفعاع منطقعه  1047و
حداکثر ارتفاع  1410متر است (طرح مرتعداری سیل گلسعتان،
.)2012

 %18/2 ،%31/5و  %26/9از کل حوزۀ معورد مطالععه ،بعهترتیب
برای تولیدات دامی و چرای گاو ،گوسفند ،بز و شتر شایستگی
باالیی دارد و قسمت بزرگی از منطقۀ معورد مطالععه ( %39/2و
 )%38/2بععهترتیب بععرای چععرای گععاو و گوسععفند در کععال
شایستگی کم قرار میگیعرد؛ علعت ایعن امعر را در جعایگزینی،
هجععوم و گسععترش گونععههای چععوبی بععهجای گونععههای
خوشخععوراک در مرتععع بیععان کردنععد .اسععتوو و

میورایامععا2

شکل ( :)۱موقعیت مرتع چشمهخان
Figure (1): Geographical position Cheshmeh Khan Rangeland

 LaUnionدر فیلیپین با اسعتفاده از  GISو ارزیعابی چنعدمتغیره

میلیمتر و میانگین ساالنه دما  13/4درجۀ سانتیگراد است

انجام دادند؛ آنها با استفاده از چهعار فعاکتور فاصعله از جعاده،

(طرح مرتعداری سیل گلستان.)2012 ،

فاصله از رودخانه ،ارتفاع و منابع گیاهی شهدزا و گردهزا ،مدل

در مطالععععۀ حاضعععر ،تعیعععین شایسعععتگی مرتعععع بعععرای

نهایی شایستگی را برای زنبورداری ارائه کردنعد .بعا توجعه بعه

بهرهبرداریهععای مختلععف بععر اسععا

دسععتورالعمل پیشعنهادی

آنچه از مطالعات سایر محققان برمیآید ،بیشعتر پژوهشهعا در

ارزانی و همکاران ( )2008میباشد که اسعا

و اصعولی کلعی

فعائو)1991(3

اسعت .در

این زمینه با نگرش تکبعدی بوده و جامع و کلینگعر نیسعت.

کار این دستورالعمل نیز بر پایعۀ روش

لذا تحقیق حاضعر بعا بهرهگیعری از مطالععات قبلعی و نگعاهی

این دستورالعمل ،همۀ عوامل موجود در هعر معدل شناسعایی و

واقعبینانه و جامع به مرتع و بهرهبرداری و مدیریت آن ،بعهطور

امتیععازدهی شععده و در آخععر بععر اسععا

مجمععوع امتیععازات

همزمان همۀ عوامل محیطی و اقتصعادی را در نظعر گرفتعه تعا

حاصلشده ،طبقۀ شایستگی بهرهبرداریهعای مختلعف (چعرای

بتوان بهترین الگوی بهرهبرداری از تیپهای گیاهی را مطابق بعا

دام ،زنبورداری و بهرهبرداری از گیاهان دارویی) به طبقعات S1

تععوان اکولوییععک منطقععه ارائععه کنععد؛ از ایععن منظععر عععالوه بععر

(شایستگی خوب)( S2 ،شایستگی متوسط)( S3 ،شایستگی کم)

تنوعبخشی از بهرهبرداری مرتع ،باعث بهبود وضعیت معیشعتی

و ( Nعدم شایستگی) تعیین شد.

شایستگی مراتع برای چرای دام ،زنبعورداری و بهرهبعرداری از

بسته به وسعت و پراکنش آن ،یک یا چند منطقۀ معرف در نظر

گیاهان دارویعی و تعیعین ترکیعب بهینعۀ منعابع درآمعدی بعرای

گرفته شد .نمونهبرداری از پوشش گیعاهی بعا روش تصعادفی-

بهرهبرداران نماینده پرداخته است.

سیستماتیک در محدودۀ منطقۀ معرف هر تیعپ انجعام شعد .در
1. Mfitumukiza
2. Estoque and Murayama

3. FAO
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و اقتصادی بهرهبرداران شد .ازاینرو تحقیق حاضعر بعه تعیعین

پس از تهیۀ نقشۀ تیپهای گیعاهی ،در هریعک از تیپهعا،
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( )2010ارزیابی شایسعتگی پعرورش زنبورعسعل را در منطقعۀ

در منطقۀ مورد مطالعه ،میانگین بارندگی ساالنه 283/72
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هر پالت ،نخست فهرست گونعههای موجعود یادداشعت شعد.

بررسی و تعیین شایستگی مراتع بهمنظور بهرهبرداری از گیاهان

خوشخعوراکی ،گونعههای

دارویی ،درصد گیاهان دارویی در ترکیب گیاهی ( 30امتیعاز) و

سپس گونهها بعه تفکیعک کعال

دارویی و شهدزا نیز مشخص شدند و مقعدار تولیعد و درصعد

میزان دسترسی به تیپ گیاهی ( 15امتیاز) ارزیابی شد.

تاجپوشش و درصعد ترکیعب آنهعا انعدازهگیری شعد .درصعد

در این مطالعه ،برای تعیین فاصله از منابع آب ،ابتعدا نقشعۀ

پوشش گونهها به روش کوادرات و تولید آنهعا نیعز بعه روش

دسععتورالعمل

قطع و توزین اندازهگیری شد .بر اسا

منععابع آب منطقععه تولیععد و سععپس بععر اسععا

دستورالعمل پیشنهادی

جداسازی الیهها ،امتیازدهی به این عامعل در داخعل هعر تیعپ

ارزانی ( ،)2008شایستگی مرتع برای چرای دام ،از تلفیعق سعه

گیاهی انجام شد .معیار فاصعله از جعاده (دسترسعی) بعا فعراهم

معیععار پوشععش گیععاهی ( 20امتیععاز) ،منععابع آب ( 15امتیععاز) و

نمودن اطالعات تهیۀ نقشۀ جادهها و مسیرها با بازدید از مناطق

فرسایش خاک ( 15امتیاز) حاصل میشود .با توجعه بعه اینکعه

معورد مطالععه و اسعتفاده از نرمافعزار  Google Earthو سعپس

دام غالب در مراتع مطالعاتی گوسفند اسعت ،شایسعتگی مراتعع

پیادهسازی در محیط نرمافزار  Arc GISانجام شد.

برای چرای گوسفند تعیین میشود .در معیعار پوشعش گیعاهی،
وضعععیت مرتععع بععه روش چهارفععاکتوری و گععرایش مرتععع در
وضعیتهای مختلف بر مبنای امتیازدهی به خصوصیات خعاک
و پوشش گیاهی تعیین شد.
در معیار منابع آب ،برای بررسی کمیعت منعابع آب ،مقعدار
دبی منابع آب از طرح مرتعداری منطقۀ مورد مطالععه برداشعت
کمیت منابع موجود محاسبه شد .با توجه به نعوع دام ،پوشعش
گیاهی ،اقلیم و پستی و بلندی منطقۀ مورد مطالععه ،مقعدار آب
مورد نیاز دام بهطور متوسط  5لیتر در روز در نظر گرفتعه شعد.
کیفیت منابع آب بر اسعا

قابعل شعرب بعودن آب و شعوری

نسبی آب محاسبه شد .برای مطالعۀ فاصلۀ منابع آب ،با تقسعیم
نقشۀ شیب منطقه به چهار کال

شعیب ( 0تعا  15 ،15تعا ،30

 30تا  60و  )<60طبقهبندی فاصعلۀ منعابع آب انجعام و نقشعۀ
فاصلۀ منابع آب تهیه و به آن امتیاز داده شعد .معیعار فرسعایش
خاک با طبقهبندی اجزای واحد اراضی بعه سعه منطقعۀ دشعتی،
تپععهماهوری و کوهسععتانی و بععا درنظرگععرفتن درصععد پوشععش
گیاهی هر تیپ و همچنین آثار فرسعایش مشاهدهشعده در هعر
تیپ ،امتیازدهی شد .در مدل شایستگی مرتع برای زنبعورداری،
فاصله از منابع آب ( 10امتیاز) ،فاصعله از جعاده ( 10امتیعاز) و
متوسط دمعای منطقعه در طعول دورۀ زنبعورداری ( 10امتیعاز)،
مطالعه و بررسی شد (سور1و همکاران .)2013 ،همچنین بعرای
1. Sour

عزیمت به منطقۀ مورد مطالعه ،با بهرهبرداران مصاحبه شد و بعا
توجه به شناخت کامل بهرهبعرداران ،چنعد منبعع درآمعدی کعه
قابلیت انجام آن در سامانها وجود داشعت ،بعرای تهیعۀ نقشعۀ
شایستگی و ترکیب بهینۀ منابع درآمدی فهرست شد .سعپس در
هععر سععامان عرفععی ،اطالعععات مععورد نیععاز از طریععق مصععاحبۀ
حضوری با بهرهبرداران جمععآوری شعد و چنعد بهرهبعردار بعا
توجه به مقدار سعرمایه در دسعتر

بعرای هعر سعامان عرفعی

انتخاب شد .سپس برای هریک ،ترکیب بهینعۀ منعابع درآمعدی
تعیین شد .مدل برنامهریزی استفادهشده در مطالعۀ حاضر ،یعک
مدل برنامهریزی خطی برای تعیین الگوی بهینۀ منعابع درآمعدی
(بهرهبرداری) در منطقۀ چشمهخان بود .تعداد سه متغیر تصمیم
که هریک از آنها مربوط به سهم اختصا

یافته بعه هریعک از

بهرهبرداریها (دامداری ،زنبورداری و پرورش گیاهان دارویی)
اسععت ،در نظععر گرفتععه شععد .همچن عین محععدودیتها شععامل
محدودیتهای مربوط به سرمایه ،نیعروی کعار و آب میباشعد.
برنامهریزی خطی در واقع یکی از روشهای بهینهسازی اسعت.
این روش برای حل مسائلی که در آنها تعابع هعدف و قیعدها
توابعی خطی از متغیرهای طراحی هستند ،بعه کعار معیرود .در
یک مسئلۀ برنامهریزی خطعی ،مععادالت قیعدها ممکعن اسعت
بهشکل نامساوی یا مسعاوی باشعند .در برنامعهریزی خطعی ،از
یک مدل ریاضی بهمنظور تشعریح مسعئلۀ معورد نظعر اسعتفاده
میشود .بنابراین برنامهریزی خطی عبارت است از برنامعهریزی
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فاکتورهای درصد ترکیب گیاهان شهدزا و گردهزا ( 20امتیعاز)،

برای بررسی ظرفیت منابع درآمعدی در سعامانهای عرفعی ،بعا
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شد .سپس با مقایسۀ دبی آب با مقعدار نیعاز آبعی دامهعا امتیعاز

تعیین ترکیب بهینۀ منابع درآمدی

۱۱7

ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوعبخشی منابع درآمدی...

فعالیتها بهمنظور بهدستآوردن یک نتیجعۀ بهینعه و بعهعبارتی

مرتع مورد مطالعه نشان داد کعه  1771هکتعار از مراتعع منطقعه

نتیجهای که با توجه به هدف مشعخص معدل ریاضعی از همعۀ

( 44/7درصععد) دارای شایسععتگی متوسععط بععرای چععرای دام،

گزینههای دیگر موجهتر باشد (فروتن.)2001 ،

 1726/38هکتعععار از مراتعععع منطقعععه ( 43/66درصعععد) دارای

در مدل برنامهریزی ریاضی میتوان مسئلۀ کلی تخصعیص
منابع به فعالیتهای مختلف را به زبعان ریاضعی فرمولعه کعرد؛

شایسععتگی کععم و  456/3هکتععار ( 11/54درصععد) اراضععی
غیرمرتعی میباشند (شکل .)2

مدل کلی آن بهصورت زیر است:
تابع هدف
Max or Min: Z= c1x1+c2x2+……. +cnxn
:s.t

محدودیتهای کارکردی مدل
a11x1+a12x2+…….+ a1nxn ≤ b1
a21x1+a22x2+…….+ a2nxn ≤ b2
....
....
am1x1+am2x2+…….+ amnxn ≤ bm
x1, x2,…… xn ≥ 0

وایههای متداول برنامهریزی ریاضی را میتوان خالصه
شکل ( :)۲نقشۀ شایستگی نهایی تیپهای گیاهی برای چرای گوسفند

کرد:
تابع  Zکه پیدا کردن بهینۀ آن (حداکثر یا حداقل آن) معورد
نظر است ،بهعنوان تعابع هعدف نامیعده میشعود .توابعع دیگعر

Figure (2): Suitability map of the region for sheep grazing

مدل نهایی شایستگی زنبورداری

زنبورداری ،گیاهان دارویی و )...هسعتند .در ایعن معدل ،هعدف

هکتععار از منطقععه ( )%14/23دارای شایسععتگی خععوب بععرای

حداکثر کردن درآمعد خعالص خعانوار اسعت .محعدودیتهای

زنبورداری 1952/43 ،هکتار از مراتعع منطقعه ( )%49/38دارای

مربوط به حداکثر کردن درآمعد خعالص خعانوار عبارتانعد از:

شایستگی متوسط 982/12 ،هکتعار از مراتعع منطقعه ()%24/84

سرمایه ،نیروی کار و آب.

دارای شایسعععتگی کعععم و  455/7هکتعععار ( )%24/84اراضعععی

یکی از ابزارهای مناسعب و مفیعد بعرای مواجعه شعدن بعا

غیرمرتعی هستند (شکل .)3

مسائل برنامهریزی خطی ایعن اسعت کعه مشعخص شعود چعه
نرمافزاری مناسب و بهترین است .این نرمافزار بایعد الگعوریتم
بهینهسععازی قععوی را بععه کععار گیعرد تععا در نهایعت بععه کععاهش
محسو

زمان حل در فرایند بهینهسازی منتهعی شعود؛ بعهویژه
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محدودیت نامیده میشود xi .ها متغیرهای تصمیم (فعالیتهای

بر مبنعای نتعایج معدل نهعایی شایسعتگی زنبعورداری562/83 ،

در مواقعی که با تعداد زیادی از متغیرها و قیود معواجهیم .ایعن
مدل بهوسیلۀ نرمافزار  LINDOحل شد و بدین ترتیب الگعوی

نتایج
مدل نهایی شایستگی چرای گوسفند
نتیجۀ تلفیق سه معیار پوشش گیاهی ،منابع آب و حساسیت بعه
فرسایش و در نهایت کعال

شایسعتگی تیپهعای گیعاهی در

شکل ( :)۳نقشۀ شایستگی نهایی تیپهای گیاهی برای زنبورداری
Figure (3): Suitability map of the region for apiculture

مدل نهایی شایستگی برداشت گیاهان دارویی
بر مبنای نتایج شایسعتگی برداشعت گیاهعان دارویعی285/22 ،
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بهینه منابع درآمدی منطقه چشمهخان برآورد شد.

مجله علمیپژوهشی مهندسی اکوسیستم بیابان ،سال یازدهم ،شماره سیودوم ،پاییز ۱۴۰۰

118

capital) 1077 x1+3342 x2+686 x3 <=94931/4
water) 0/45 x1+150 x2+5 x3 <=550

هکتار از منطقه ( )%7/2دارای شایستگی خوب بعرای برداشعت
گیاهان دارویعی 2831/14 ،هکتعار از مراتعع منطقعه ()%71/62
دارای شایسععتگی متوسععط 380/47 ،هکتععار از مراتععع منطقععه

تابع هدف برای بهرهبردار نماینده با سرمایۀ در دسترس ( ۴۱تا )6۰
max 629260x1+1579720x2+631920x3
s.t.
labor) 0/52 x1+4 x2+0/33 x3 <=55
capital) 077 x1+3342 x2+686 x3 <=131506/8
water) 0/45 x1+150 x2+5 x3 <=455/7

( )%9/6دارای شایستگی کم و  456/3هکتعار ( )%11/5اراضعی
غیرمرتعی هستند (شکل .)4

تابع هدف برای بهرهبردار نماینده با سرمایۀ در دسترس ( 6۱تا )۱5۰
max 629260x1+1579720x2+631920x3
s.t.
labor) 0/52 x1+4 x2+0/33 x3<=186/13
capital) 1077x1+3342x2+686 x3<=289041
water) 0/45x1+150x2+5 x3<=5055

در این الگوها ،زنبورداری ،X1 :گیاه دارویی ،X2 :دامداری:
 X3ضرایب متغیرهای تابع هدف بیانگر سود ناخالص حاصعل
از هر فعالیت در هر واحد است.
شکل ( :)۴نقشۀ شایستگی برای برداشت گیاهان دارویی
Figure (4): Suitability map of the region for harvesting medicinal
plants

بععا توجععه بععه نتععایج ،منطقععۀ مععورد مطالعععه از نظععر

محدودیت شمارۀ  1بیانگر حداکثر نیروی کار در دسعتر
بهرهبردار نماینده اسعت کعه میتوانعد بعه فعالیتهعای معذکور
دهد.

اختصا

هدف دستیابی به بهترین نتیجعه در شعرایط دادهشعده (کعاهش

محدودیت شمارۀ  2بیعانگر حعداکثر سعرمایه در دسعتر

هزینۀ الزم و یا افزایش سود مورد نظر) به تعیین ترکیعب بهینعۀ

بهرهبردار نماینده اسعت کعه میتوانعد بعه فعالیتهعای معذکور

منابع درآمدی برای بهرهبرداران نماینده ،بهمنظور نیل به اهعداف

دهد.

اختصا

ذکرشده پرداخته است .برای تعیین ترکیب بهینۀ منابع درآمدی،

محععدودیت شععمارۀ  3نشععاندهندۀ حععداکثر آب قابععل

دادههععای ایععن تحقی عق بععا اسععتفاده از پرسشععنامه و مصععاحبۀ

استحصال بهرهبردار نماینده در چهار فصل بهار ،تابستان ،پعاییز

حضععوری از بهرهبععرداران مراتععع چشععمهخان ،بهوس عیلۀ روش

و زمستان است.

نمونهگیری اتفاقی به دسعت آمعد .پعس از تعیعین بهرهبعرداران
نماینده و تعیین محدودیتها و تشکیل تابع هعدف بعر اسعا
دادههای بهدستآمده ،ابتدا مدل برنامهریزی خطی برای هریک
از بهرهبرداران نماینده ارائه و سپس بعین معدلهای ارائهشعده و
همچنین الگوهای فعلی ،مقایسه صورت گرفته است.
تابع هدف برای بهرهبردار نماینده با سرمایۀ در دسترس ( 5تا )۲۰

تابع هدف برای بهرهبردار نماینده با سرمایۀ در دسترس ( ۲۱تا )۴۰
max 629260x1+1579720x2+631920x3
s.t.
labor) 0/52 x1+4 x2+0/33x3 <=54

آمده است:
جدول ( :)۱نتایج الگوی برنامهریزی خطی برای بهرهبردار نمایندۀ ۱
Table (1): Results of a linear programming pattern for the
representative operator 1

20-5

فعالیت

الگوی فعلی

الگوی بهینه

X1

زنبورداری

10

18

X2
X3

بهرهبرداری از
گیاهان دارویی
چرای دام
سود ناخالص (تومان)

0

0

67

69

48631240

54759410

در مدل بهینه چرای دام و زنبورداری نسعبت بعه وضععیت
فعلی افزایش یافته است .بازده الگوی بهینه نیز بعه 54759410
تومان افزایش یافت که نسبت به مقدار بازده الگوی فعلعی کعه
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max 629260x1+1579720x2+631920x3
s.t.
labor) 0/52 x1+4 x2+0/33 x3 <=38/2
capital) 1077 x1+3342x2+686x3 <=66732
water) 0/45 x1+150x2+5x3 <=349/5

نتایج حاصل از الگوهای برنامهریزی خطی در جداول زیعر
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بهرهبرداریهای مختلف شایستگی دارد .لذا تحقیعق حاضعر بعا

محدودیتهای عنوانشده نیز به شرح زیر است:

ارزیابی ظرفیت مراتع در تنوعبخشی منابع درآمدی...

۱۱9

 48631240تومان است %12/6 ،افزایش نشان میدهد.

تومان افزایش یافت که نسبت به مقدار بازده الگوی فعلعی کعه

جدول ( :)۲نتایج الگوی برنامهریزی خطی برای بهرهبردار نماینده ۲
Table (2): Results of a linear programming pattern for the
representative operator 2

 204424120تومان است %30/25 ،افزایش نشان میدهد.

بحث و نتیجهگیری

40-21

فعالیت

الگوی فعلی

الگوی بهینه

X1

زنبورداری

0

19

وظیفۀ مرتعدار ،مدیریت و حفع سعالمت اکوسیسعتم مرتععی

0

0

است .البته حف سعالمت اکوسیسعتم زمعانی میسعر اسعت کعه

116

109

73302720

80488860

بهرهبرداری از

X2

گیاهان دارویی
چرای دام

X3

سود ناخالص (تومان)

در مدل بهینه ،چرای دام نسبت بعه وضععیت فعلعی کعاهش و
زنبععورداری افععزایش یافتععه اسععت .بععازده الگععوی بهینععه نی عز بععه
 80488860تومان افزایش یافت که نسبت به مقعدار بعازده الگعوی
فعلی که  73302720تومان است %9/8 ،افزایش نشان میدهد.
جدول ( :)۳نتایج الگوی برنامهریزی خطی برای بهرهبردار نماینده ۳
Table (3): Results of a linear programming pattern for the
representative operator 3

شایسعتگی آنهعا بهرهبعرداری شعوند.

جوامع گیاهی بر اسعا

برای طبقهبندی شایسعتگی بایعد نیعاز هعر نعوع بهرهبعرداری را
نیازها ،محعدودیتها و امکانعات مطالععه

مشخص و بر اسا

شود و با رفع محدودیتهای قابل جبران و تنظیم معدیریت بعا
توجه به محدودیتهای غیر قابل جبران نسبت بعه بهرهبعرداری
پایدار از مراتعع اهتمعام ورزیعد .تعاکنون بررسعیهای مختلفعی
بهمنظور تعیین شایستگی مرتع برای چرای دام صعورت گرفتعه
است ،که در اکثر آنها سه معیار پوشعش گیعاهی ،منعابع آب و
حساسیت خاک به فرسایش اجزای اصلی مدل شایستگی مرتع

60-41

فعالیت

الگوی فعلی

الگوی بهینه

X1

زنبورداری

46

50

0

0

که مهمترین عوامل کاهشدهندۀ شایستگی مراتع منطقۀ مورد

77

87

مطالعه (چشمهخان) چرای مفرط ،چرای زودر  ،وجود

X3

گیاهان دارویی
چرای دام

سود ناخالص(تومان)

77603800

86689790

نتایج حاصل از مدل حساسیت به فرسایش نشان میدهد

سنگهای حسا

به فرسایش و فرسایشهای موجود است

در مدل بهینه ،چرای دام و زنبورداری نسبت بعه وضععیت

که موجب کاهش درجۀ شایستگی مرتع منطقه میشود .عامل

فعلی افزایش یافته است .بازده الگوی بهینه نیز بعه 86689790

استفاده از زمین بهدلیل کشت و کار غیراصولی در اراضی

تومان افزایش یافت که نسبت به مقدار بازده الگوی فعلعی کعه

کشاورزی و بهخصو

اراضی دیم و همچنین چرای مفرط

 77603800تومان است %11/71 ،افزایش نشان میدهد.

مراتع ،بیشترین تأثیر را در فرسایش خاک و تولید رسوب

جدول ( :)۴نتایج الگوی برنامهریزی خطی برای بهرهبردار نماینده ۴

داراست (رفاهی.)2006 ،

150-61

فعالیت

الگوی فعلی

الگوی بهینه

شیب کم ،فاصله از منابع آب هیچ محدودیتی ایجعاد نمیکنعد.

X1

زنبورداری

0

0

هولچک )1998(1شعیبهای بعاالی  %60را غیرقابعل اسعتفاده

25

0

برای چرای دام میداند .کیفیت پایین منابع آب در مراتع معورد

261

421

مطالعه ،مهمترین عامل کاهشدهنده و محدودکنندۀ شایسعتگی

204424120

266254800

X2
X3

بهرهبرداری از
گیاهان دارویی
چرای دام

سود ناخالص (تومان)

در مدل بهینه ،فعالیت بهرهبرداری از گیاهان دارویی از الگو
خارج شده است .همچنین چرای دام نسبت به وضعیت فعلعی
افزایش یافته اسعت .بعازده الگعوی بهینعه نیعز بعه 266254800

مرتع از لحاظ منابع آب اسعت .مطالععات ارزانعی و همکعاران
( ،)2008امیعری (،)2009

کعاکوالریمی2و

همکعاران ( )1387و

سعور و همکعاران ( )1394نشعان داد کعه در منطقعۀ معورد
1. Holchek
2. Kakoolarimi
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Table (4): Results of a linear programming pattern for the
representative operator 4

با توجه به شرایط آبوهوایی ،تعدد منابع آب در منطقعه و
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X2

بهرهبرداری از

برای چرای دام بودهاند.
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مطالعهشان از نظر کمیت و کیفیت منابع آب محدودیتی وجود

گیاهی ازجمله ،درصد پوشش گیاهی ،تولیعد علوفعه ،ترکیعب

نداشته و شیب را یکی از عوامل کاهشدهنده و محدودکننعدۀ

گیاهی ،وضعیت و گرایش مرتع بهصعورت توأمعان در تعیعین

شایستگی مراتع کوهستانی بیان کردند .در حالی که جعوادی و

شایسعتگی مراتعع منطقعه تعأثیر دارنعد .مهمتعرین عوامعل

همکاران ( )2008کیفیت منابع آب موجعود در منطقعۀ حلعوان

محدودکننده و کاهشدهندۀ شایسعتگی مراتعع منطقعۀ چعرای

طبس را از عوامل کاهشدهندۀ شایستگی مراتع منطقه بهمنظور

زودر  ،چرای مفرط ،وجود سنگهای حسا

به فرسایش و

چرای شتر دانستند که دلیل آن را میتعوان در متفعاوت بعودن

کم بودن درصد پوشش گیاهیاند .البته تعدد منابع آب دائمی و

منطقۀ آبوهوایی دانست.

شیب کم از جمله عوامل معثثر در افعزایش درجعۀ شایسعتگی

بررسی کل علوفۀ تولیدی تیپهعای گیعاهی منطقعۀ معورد

مراتع منطقه هستند.

فاکتور دیگری که در معیار پوشش گیاهی دارای اهمیت اسعت

در امر زنبورداری نشان میدهد که پوشش گیعاهی از مهمتعرین

و باعععث ایجععاد محععدودیت شععده ،عامععل میععزان علوفععه قابععل

عوامل مثثر بوده ،اما با توجه به کوتاهی دورۀ گلدهی و وجعود

دستر

میباشعد .بخعش عمعدۀ علوفعۀ تولیعدی از گونعههای

 IIIو کاهش درصد پوشش گیاهی گیاهان شهدزا

کال

 IIIاست ،که بهدلیل خوشخوراکی پعایین آنهعا میعزان

و گردهزا در تیپهای گیاهی مراتعع چشعمهخان ایعن فعاکتور از

علوفۀ در دستر

کاهش یافتعه اسعت .از دالیعل پعایین بعودن

مهمترین عوامل محدودکنندۀ شایستگی مراتعع در منطقعۀ معورد

علوفۀ قابل دستر

میتوان به نحعوۀ بهرهبعرداری نادرسعت و

مطالعه است .فدایی و همکاران ( )2011در مراتع طالقعان میعانی

چرای مفرط منطقه در طی سعالهای گذشعته اشعاره کعرد کعه

از بین عوامل مورد بررسی کاهش درصد پوشش گیعاهی شعهدزا

باعث تغییر در ترکیب گیعاهی و موجبعات جعایگزینی ،هجعوم

و گردهزا ،وجود گیاهعان بعا کال هعای پعایین جعذابیت ( )IIIو

گونههای غیرخوشخوراک و مهاجم را در منطقه فعراهم آورده

کوتاهی طول دورۀ گلدهی را از مهمترین عوامعل محدودکننعدۀ

است .در تأیید این مطلب امسیگینتی1و همکاران ( )2009بیعان

شایسععتگی مرتععع بععرای زنبععورداری دانسععتند .امیععری و شععریف

هعوایی،

( )2012کاهش پوشش گیاهی شهدزا و گردهزا و کوتعاهی طعول

پوشععش گیاهععان و ترکیععب گونععهای گیاهععان منطقععه میشععود.

دورۀ گلدهی را از مهمترین عوامل کاهشدهندۀ شایستگی مرتع

جوادی و همکاران ( )2008و گویلی 2و همکاران ( )2011نیعز

برای زنبورداری دانستند .مدل عوامل محیطی نشعان میدهعد کعه

در مطالعاتشان عوامل و فاکتورهای میزان علوفۀ قابل برداشعت،

تععدد منعابع آب در منطقعه و دمعای مناسعب در طعول دورۀ

خوشخعوراکی و پعایین بعودن حعد

زنبعورداری ،هیچگونعه محعدودیتی ایجعاد نکعرده و از عوامعل

بهرهبرداری مجاز را از عوامل محدودکنندۀ شایستگی در معدل

مطلوب طبقعۀ شایسعتگی در شایسعتگی مرتعع در ایعن کعاربری

تولید علوفه بیان کردنعد .گورمسعا دسعو )2009(3گسعترش و

هستند .فدایی و همکعاران ( )2011و امیعری و شعریف ()2012

جعایگزینی گونعههای چعوبی و مهعاجم را بعهجای گونعههای

نیعععز پعععراکنش مناسعععب منعععابع آب را از عوامعععل مطلعععوب و

خوشخوراک از دالیل عمدۀ کاهش شایسعتگی مراتعع منطقعه

افزایشدهندۀ شایستگی مراتعع معورد مطالععه خعود دانسعتند .در

برای چرای دام معرفی کرد.

مطالعۀ امیری ( )2008و فعدایی و همکعاران ( )2011نیعز معیعار

کردند که چرای سنگین دام باععث تغییعر در بیومعا

پعایین بعودن کعال

منابع آب عامل محدودکنندۀ شایستگی نبوده است .فاکتور جعاده

نشعان میدهعد کعه خصوصعیات فیزیکعی از جملعه شعیب،

در بعضی قسمتهای منطقه از عوامعل محدودکننعدۀ شایسعتگی

حساسیت سنگ و خاک به فرسعایش و خصوصعیات پوشعش

مرتع در زنبورداری است .در مطالعۀ امیعری ( )2008و فعدایی و
همکاران ( )2011نیز عامل فاصله از جاده و مسعیر در بعضعی از

1. McGinty
2. Gavili
3.Gurmessa Desso

تیپها عامل محدودکنندۀ شایستگی بوده است.
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نتایج حاصل از مدل نهایی شایستگی مرتع برای چرای دام

گیاهان کال
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مطالعه نشان داد کعه محعدودیتی از ایعن لحعاظ وجعود نعدارد.

نتایج حاصل از زیرمدل پوشش گیاهی در تعیین شایسعتگی
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استفاده از مدل برنامهریزی خطی در منطقۀ چشعمهخان انجعام

 معتمم یعا مکمعل،از لحاظ بهرهبرداریهای بالقوۀ جایگزین

 بهینهسازی با استفاده از برنامهریزی خطی بعا توجعه بعه.گرفت

 مراتعع منطقعه از،دامداری شامل زنبورداری و گیاهان دارویعی

 یکی از روشهای معدیریتی،تضاد نیازها و منابع محدود زمین

 وs3  عمدتاً در طبقات شایسعتگی،لحاظ شایستگی زنبورداری

مناسب برای رسیدن به پایداری و نیز تخصیص بهینعۀ اراضعی

 در طبقعات شایسعتگی، و از لحاظ شایستگی گیاهان داروییs2

 بعا.)2003 ،1بهمنظور رسیدن به بیشعترین سعود اسعت (ریعدل

 نتایج مطالعات شایستگی نشان میدهعد کعه. قرار دارندs2  وs1

 بهترین الگوی بهرهبعرداری از،تعیین الگوی بهینۀ منابع درآمدی

امکان کعاهش تععداد دام و بهرهبعرداری از گیاهعان دارویعی و

تیپهای گیاهی مطابق با توان اکولوییک منطقه مشخص شد و

 بععا آگععاهی از شایسععتگی اسععتفادۀ.زنبععورداری وجععود دارد

نتایج نشان داد که بازده الگوهای بهینه نسعبت بعه مقعدار بعازده

چندمنظوره و مطلوبیت اقتصادی هر نوع بهرهبعرداری میتعوان

 بعهترتیب4  و3 ،2 ،1 الگوی فعلی بعرای بهرهبعرداران نماینعده

بعه اولویتبنععدی بهرهبععرداری و حفع منععابع بععا تعیععین روش

 در. افععزایش نشععان میدهععد%30/25  و%11/71 ،%9/8 ،%12/6

 در ایعن.بهرهبرداری بهصورت جایگزین یا مکمعل اقعدام کعرد

 و2 و متکععان،)2011(  شعععبانی،)2002(  نیکععامی،ایععن زمینععه

صورت به توسعۀ پایدار که در آن هدف بهرهبرداری اقتصعادی

) نتیجه گرفتند بهینهسازی باعث افزایش سعود2013( همکاران

 لعذا. دست خواهیم یافعت،و سودآور ضمن حف منابع هست

.ساالنه میشود

 بهینهسعازی الگوهعای بهرهبعرداری از مراتعع بعا،در این تحقیق
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Extended Abstract
Introduction: In recent decades, considering merely the fodder production in dealing with rangeland ecosystems
has led to the destruction of fields and reduced rangeland capacity for direct usages such as forage production.
Therefore, proper and stable utilization of rangelands with the aim of improving the rancher's quality of life and
stability in such kind of exploitation are among the major goals of Iran's social and economic development
programs. Most development scholars have proposed the application of a diversification approach to economic
activities within the framework of a stable development model to reduce the negative effects of mono-functional
use of rangelands, considering the fact that this approach guarantees rangelands and economic stability of gainers,
as the diversity of subsistence can be a replacement for unfavorable living conditions and poverty in such areas.

Materials and methods: The present study was conducted in Cheshmekhan rangelands in Jajarm city in North
Khorasan province. In this study, the beneficiaries were interviewed to check the capacity of the income sources,
and those sources that were capable to be applied in the region were listed to prepare a suitability map and
optimally combine the income sources. In addition to determining the suitability of rangelands for multi-purpose
usages (livestock grazing, apiculture, and medicinal plants), the optimal combination of income sources for
representative gainers was determined using the Linear Mathematical Planning Model in LINDO software.
Moreover, the instructions proposed by Arzani et al (2008) were used to determine the suitability of exploitation,
according to which all the relevant factors were identified and scored in each model, and finally, the suitability of
different utilizations (livestock grazing, apiculture, and medicinal plants) was categorized in classes S1, S2, S3, and
N based on the total obtained scores.
On the other hand, to determine the optimal patterns of income sources for representative beneficiaries, the
beneficiaries were interviewed in-person to check the capacity of NGOs' income sources. Then, those income
sources that could be operationalized in terms of NGOs were listed to prepare a suitability map and develop their
optimal patterns. Then, the required information regarding each NGO was obtained through interviews and
questionnaires, based on which, a number of representative beneficiaries were defined in terms of the amount of
capital available for each NGO, and their optimal income sources' patterns were determined individually, followed
1. PhD in Rangeland Science Department of Watershed and Range Management, Faculty of Natural Resources, Sari University
of Agricultural Sciences and Natural Resources - - Department of Watershed and Range Management
2. Assistant professor Department of Watershed and Range Management, Faculty of Natural Resources, Sari University of
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by a comparison between the optimal patterns and the current ones. It should be noted that this study used a linear
planning model, which is solved by LINDO software.

Results: the study's results indicated that 44.7% of the area was moderately suitable, 43.66% of the area was
hardly suitable, and 11.54% of the area was not suitable for livestock grazing. Moreover, 14.23% of the area was
very suitable, 49.38% of the area was moderately suitable, and 24.84% of the area was hardly suitable for
apiculture. It was also found that 7.22%, 71.62%, and 9.6% were very, moderately, and hardly suitable for
harvesting medicinal plants, respectively, and 11.5% of the region was not suitable for this purpose at all.
The best exploitation pattern for different plant types was determined according to the ecological potentials of the
region by identifying the optimal pattern of income sources, the results of which suggested that the efficiency of the
optimal patterns increased by 1.01%, 2.11%, 3.18%, and 30.25%, respectively, compared to the efficiency of the
current pattern for the representative gainer 1, 2, 3, and 4.

Discussion and Conclusion: rangeland managers are required to manage and maintain the health of the
rangeland's ecosystem, which is only possible when plant communities are used according to their suitable
potential. The results of suitability studies showed that it was possible to reduce the number of livestock and restrict
the use of medicinal plants and apiculture. Therefore, it could be argued that the knowledge concerning the
suitability of multi-purpose usage and the economic desirability of any type of utilization could be applied in
prioritizing the utilization and conservation of resources by identifying the utilization method as an alternative or
complementary option. Therefore, this study determined the best utilization pattern for different plant types
according to the ecological potentials of the region by identifying the optimal pattern of income sources.
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