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  9/2/94: رشیپذ خیتار ؛ 5/5/93: افتیدر خیتار

 

  1 چکیده
اقتصادي  سود کسب منظور بهکشور سطح مراتع افزایش تعداد دام و دامدار در  ،اخیرهاي  سالطی 

شرق استان  شمالدر نطقه الموت نیز م. مراتع را به همراه داشته استبع طبیعی اتخریب این منتر  بیش
تا حد زیادي علت توسعه فعالیت دامداري،  بههاي اخیر و طی سالبوده از این امر مستثنی نقزوین 

در  فعالیت دامداريحد بهینه تعیین  این پژوهش به همین منظور، هدف اصلی . انددچار تخریب شده
 .است اقتصادي - خطی زیست غیر يریزي پویا  برنامهیک مدل از الموت با استفاده  مراتع منطقه

مراجعه به ادارات که با  دنباشمی 1385-1393 هايسالمربوط به مورد استفاده  سري زمانی هاي داده
 حل مدل .آوري شدندزمان جهاد کشاورزي) جمعیربط در استان قزوین (اداره کل منابع طبیعی و ساذ

 نتایج نشان داد که رت گرفت.صو GAMS 24/1افزاري  نرمارائه شده نیز در محیط ریزي  برنامه
پرورش دام سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و گوساله) در مراتع منطقه الموت طی داري و  نگه
و بدون توجه به تخریب این منابع صورت با روندي صعودي صورت غیربهینه،  به موردنظرهاي  سال

را نسبت به حد سنگین (گاو و گوساله)  و بز)دام سبک (گوسفند و  وجودنتایج مازاد  .گرفته است
 610و  2268 و به تعداد متوسطبراي مراتع الموت شرقی رأس  472و  2067بهینه به تعداد متوسط 

 ،جلوگیري از تخریب مراتع منطقه الموت براي . در پایاندهدمیغربی نشان  الموترأس براي مراتع 
عسل مانند پرورش زنبوردامداري هاي غیر و اشتغال به فعالیتمراتع  هینهمطابق با ظرفیت ببرداري  بهره
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و استفاده از ابزارهاي تنبیهی  اخذ مالیات شود.میمنطقه توصیه برداران  بهرهو گیاهان دارویی براي 
وج دام هاي سیاستی مناسبی است که به خربراي دامداران با دام اضافی نیز از برنامهتوسط دولت 

   .کند میکمک و حفظ و پایداري این منابع اضافی از مراتع منطقه 
  

   اقتصادي -مدل زیستمراتع منطقه الموت، ، دامداري، تعامرتخریب  هاي کلیدي: واژه
  

  مقدمه
ه مرزي خارج گردیده و حالت جهان شمولی بدر جهان امروز منابع طبیعی کشورها از حالت درون

ها و کشورهاي مختلف شده است. بر این این امر سبب ایجاد ارتباط بین ملت خود گرفته است و
ها نیز در آینده، انسان تباشند و ادامه حیاتمامی جوامع امروزي به نحوي به یکدیگر وابسته می اساس،

). احتیاج 2001ارتباط مستقیم با نحوه برخورد جوامع کنونی با منابع طبیعی دارد (محمدیان شوئیلی، 
امري مسلم و حفاظت از آن امري مهم و بسیار جدي است،  هروزافزون به منابع طبیعی تجدیدشوند

 ها خواهد شدانسانگیر  گریباننابودي و فقر  ،چرا که با نابودي منابع طبیعی هر کشور، نیستی
ترین منابع طبیعی از مهمعنوان یکی  به. در این میان پوشش گیاهی )2014گراغانی و همکاران،  (سعیدي

اهمیت ، هاي اقتصادي و اجتماعیوم فعالیتها و تدادر حفظ و تعادل اکوسیستم مهمموجود با نقشی 
برداري مناسب هاي مناسب، عالوه بر بهره ها و سیاست و الزم است که با ارائه روش داردبسیار باالیی 

  .آن را از گزند نابودي نجات داد و بهینه،
است که همواره  مسایلیافزون آن یکی از تخریب روزنامطلوب از مراتع کشور و برداري  بهره

بخش منابع طبیعی را نگران ساخته است (آرایش  مسئوالنویژه  بهگذاران کشور، و سیاستریزان  برنامه
بیش از هر چیز تصادي و اجتماعی، تخریب مراتع هاي اقنظریهتر  بیشاساس . بر)2010و همکاران، 

چراي مفروط،  و چراي دام،برداري  بهرههمچون رقابت در  مربوط به دام و دامداريمسایل  مرتبط با
دامداران شده براي چراي بومی و نبود مالکیت تعریفهاي  سیستمضعف زودرس و سنگین دام، چراي 

چرا که در چنین شرایطی هر یک از  .)2008است (انصاري و همکاران، اضی مرتعی در سطح ار
تر از  چه بیشو با استفاده هر مراتعاز برداري  بهرهو رقابت در دستی  پیشبرداران سعی دارند تا با  بهره

سارت وارده بر این منابع باشند که نگران خ آندست آورند، بدون  بهاقتصادي را  صرفهآن، حداکثر 
  ). 2011، و همکاران گراغانی سعیدي؛ 2010(حیدري، 
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یکی از کارکردهاي مهم مراتع تولید علوفه براي پروش دام و توسعه صنعت دامداري کلی،  طور به
ها مصرف داماهمیت تولیداتی مانند علوفه که به شکل مستقیم براي تغذیه احشام و . شود میمحسوب 

این کارکرد مهم مراتع  ).2006، (کمالجیتاست تر  ملموستع برداران مرا ، عموماً براي بهرهشوند می
سبب شده که  ،شود(تولید علوفه) در کنار صرفه اقتصادي باالیی که از فعالیت دامداري حاصل می

افزایش ها نسبت به گذشته افزایش یابد. احشام و چراي دامتأمین غذاي  براياز مراتع برداري  بهره
تخریب  چون هممشکالتی  سبب به وجود آمدنمراتع سطح دامداري در فعالیت چراي دام با توسعه 

 ،هاي زیستی، تخریب منابع آب و خاك، اختالل در اکوسیستمو جانوري مراتع، کاهش تنوع گیاهی
مسایل دیگر خشکسالی و ید وقوع حوادث طبیعی مانند سیل و ، تشدتبدیل مراتع به مناطق بیابانی

  ). 2007و همکاران،  (کوتوال شده است مرتبط در این زمینه
که  اصولی هستند، در حالیداراي استفاده غیرخصوص مراتع  بهدر ایران بخش بزرگی از منابع طبیعی 

توانند به منابع ریزي صحیح و قابل اجرا میمهکه با مطالعه و برنا است تجربیات مختلف نشان داده
، حفظ زیست محیطدر تعادل مراتع دلیل نقش و اهمیتی که  بهدرآمدزاي پایدار تبدیل شوند. امروزه 

ها دارند، باید بیش از ه فعالیتهماقتصادي و بستر مناسب وري  بهرهخاك، آب و ها، حفاظت  اکوسیستم
در  مراتعبا توجه به محدود بودن سطح  .)2008(مرادي، ها آگاهی پیدا کرد نقش و اهمیت آنپیش به 

وقوع تشدید  همچنین، ودر کشور اخیر هاي  دههطی  این منابعمقایسه با میانگین جهانی و تخریب شدید 
براي حفظ و پایداري ریزي ، ضرورت برنامهمراتعبالیاي طبیعی نظیر سیل و خشکسالی ناشی از تخریب 

   .)2011ها و مراتع کشور، (سازمان جنگلشود  میبیش از پیش احساس  این منابع طبیعی
 داراي مراتعهاي البرز، کوهجواري با رشتهو هماستان قزوین با واقع شدن در بخش مرکزي کشور 

صورت ها  آندر گیر  چشمطور  بهعالیت دامداري هوایی است که فمستعد و خوش آببه نسبت 
و چراي دام و دامدار  ، افزایش تعدادفعالیت دامداريعلت توسعه  بهاخیر هاي  سالطی . گیرد می
داراي یکی از  مراتع منطقه الموت ،دنوجود دار استاناین در  مراتعی کهاز میان  ،ها دامرویه  بی

 جلوگیري از این. براي )2013(اداره کل منابع طبیعی استان قزوین، اند  بودهترین میزان تخریب  بیش
تأمین نیازهاي اقتصادي،  بر که عالوهسیاستی مناسبی تدوین و اجرا شوند هاي  برنامه یتخریب بایست

از  .دنمنطقه نیز باشدر  مراتع مدتبلندو نسل فعلی، متضمن حیات پایدار محیطی  زیست اجتماعی و
مراتع و بهینه فعالیت دامداري در سطح  حدسیاستی مناسب در این زمینه، تعیین هاي  برنامهجمله 

   .باشد میمدنظر پژوهش در این عنوان یک هدف کاربردي  بهکه  استخروج دام اضافی 
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در  دام و احشام رویهچراي بی هایی همچون دامداري ومراتع و نقش فعالیت اهمیتدر زمینه 
گرفته در داخل و خارج از کشور صورت اخیر هاي  سالمطالعات متعددي طی  تخریب مراتعفرآیند 

هی عشایر را نسبت به تخریب میزان شناخت و آگاپژوهشی  ) در 2003( انصاريخورشیدي و . است
ه هممنابع طبیعی در دهستان بازفت استان چهارمحال بختیاري بررسی کردند. نتایج نشان داد که 

بر آن دارند، ثر ؤممورد مطالعه آگاهی و دانش الزم نسبت به تخریب منابع طبیعی و عوامل برداران  بهره
براي سوخت، بهم خوردن نظام ایالتی در کنی  بوتهدم مشخص بودن مالکیت مراتع، مانند عمسایلی اما 

نجفی تخریب منابع اقدام کنند. طور ناخواسته به  بهشود که کوچ، رقابت در چراي دام و غیره باعث می
هرستان ) در بررسی عوامل موثر بر عدم تعادل دام و مرتع در مراتع کوه نمک ش2008و همکاران (

از مراتع با هدف افزایش تولید گوشت زنده دام در برداري  بهرهنتیجه گرفتند که وضعیت فعلی  داراب
برداري بهینه از مراتع باید میزان استفاده از مراتع را کاهش داد. به عقیده منظور بهره بهتضاد بوده و 

و عدم مدیریت صحیح و مناسب باعث آسیب زیادي به ، افزایش تعداد دام در واحد دامداري ها آن
اي با بررسی عوامل ) در مطالعه2012سیداخالقی و همکاران (مراتع منطقه مورد مطالعه شده است. 

عوامل تخریب مراتع ترین  مهمموثر بر تخریب منابع طبیعی در استان اردبیل به این نتیجه رسیدند که 
مرتبط با دام و دامداري از قبیل افزایش تعداد دام، افزایش تعداد دامدار، ل یمسادر این استان مربوط به 

) در 2014گراغانی و همکاران ( سعیدي. باشد میچراي زودرس، چراي سنگین و رقابت در چرا 
و کارشناسان منابع طبیعی در  برداران بهرهاي به بررسی عوامل موثر بر تخریب مراتع از دیدگاه  مطالعه

کارشناسان منابع طبیعی برخالف دیدگاه شهرستان عنبرآباد استان کرمان پرداختند. نتایج نشان داد که 
چراي سنتی و دام بیش از حد را از عوامل اصلی تخریب مراتع هاي  سیستمبرداران، دو گویه  بهره

برداري را یکی از عوامل  نیز برخالف نظرات کارشناسان، رقابت در بهرهبرداران  هرهب. دانند میمنطقه 
) در پژوهشی 2006و همکاران ( بوگالخارج از کشور نیز، در . دانند میاصلی تخریب مراتع منطقه 

ه توسعه تند کهاي مرتعی عرفی در شرق کشور اتیوپی دریافبرداري و محدودههاي بهرهمرتبط با نظام
برداري و مدیریت در اراضی مرتعی عدم قانونمندي حقوق بهرهفعالیت دامداري در کنار عواملی چون 

تر شده است. همچنین، نتایج این پژوهش نشان داد که  باعث تخریب مراتع، کمبود غذا و فقر بیش
برداري مفرط از منابع  ر بهرهنظمی و رقابت د سبب بیبرداري  بهرهمشخص نبودن نحوه مدیریت و حق 

به بررسی اثرات افزایش پژوهشی ) در 2008و همکاران ( تیماطبیعی در منطقه مورد مطالعه شده است. 
در جنوب  1بر روند حفاظت از منابع طبیعی در روستاهاي نوبلسو توسعه فعالیت دامداري جمعیت 

                                                
1- Nobles 
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هاي  و گسترش فعالیت جود افزایش سریع جمعیتکشور کامرون پرداختند. نتایج نشان داد که با و
دلیل وابستگی باال به منابع طبیعی  بهمناطق نوبلس روستایی و ، اهالی بومی دامداري و کشاورزي

(جهت رفع نیازهاي خود) به حفظ اکوسیستم جنگلی آفریقاي مرکزي عالقه داشته و افزایش جمعیت 
  کور تأثیر ناچیزي داشته است. مذروستایی بر روند تخریب مراتع در مناطق 

دام، افزایش تعداد دام رویه  بیددي مانند چراي عتدهند که عوامل ممطالعات بررسی شده نشان می
چراي سنتی منجر به هاي  سیستمو براي دامداران  عدم وجود حق مالکیت مشخص در مراتعو دامدار، 

نقش دامداري  هاي مرتبط بافعالیت بنابراین. اند شده ر و جهانتخریب مراتع در مناطق مختلفی از کشو
از گیري  بهرهتا با شود  میدارند. به همین منظور، در این مطالعه تالش  تخریب مراتعدر امر مهمی را 

 تعیینموت الحد بهینه فعالیت دامداري در مراتع منطقه  1اقتصادي - سازي زیست یک سیستم مدل
  اي مناسبی براي جلوگیري از تخریب مراتع در این منطقه ارائه شود.گردد و راهکاره

  
  ها مواد و روش

  ی یجغرافیاو عرض  دقیقه 50درجه و  12طول جغرافیائی  بامنطقه الموت  منطقه مورد مطالعه:
داراي دو بخش الموت این منطقه  .استواقع شده  قزوین استانشرق  شمالدر  دقیقه 36 و درجه 32

خانوار  6924روستا،  92داراي  ، جمعاًمربعکیلومتر 1867با مساحتی معادل شرقی و غربی بوده و 
معتدل و  اًنسبت ییهوا يدارا. به لحاظ موقعیت آب و هوایی، باشد مینفر جمعیت  34623روستایی و 

 صفر يدرجه باال 37در اواسط فصل تابستان و در حدود  دمادرجه  ترین یشب و بودهک خش یمهن
سازمان جهاد کشاورزي (است متر  یلیم 356در حدود  منطقه یندر ا یزبارش ساالنه ن یزانم. باشد می

اراضی تار هک 3470 برخورداري از این منطقه با ).2015، همکارانپرهیزکاري و ؛ 2013استان قزوین، 
سازمان ( دامداري را در استان قزوین به خود اختصاص داده استهاي  فعالیتسهم باالیی از  ،یتعمر

اداره کل منابع طبیعی استان هاي  گزارش بر اساس آخرین. )2013جهاد کشاورزي استان قزوین، 
بهره سو و  یکاز اي پروش دام و احشام علت وجود مراتع ییالقی و قشالقی مناسب بر بهقزوین، 

در اخیر هاي  سالطی فعالیت دامداري از سوي دیگر  اقتصادي باالي حاصل از تولید گوشت قرمز
دام سبک بردار  بهره 1859حدود در شرایط کنونی که  طوري به، توسعه یافته استالموت منطقه مراتع 

در  الیت دامداري اشتغال دارند ودام سنگین (گاو و گوساله) به فعبردار  بهره 1427(گوسفند و بز) و 
                                                
1- Dynamic Non-Linear Programming Bio-Economic Model 
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اداره (شوند  میدر مراتع منطقه پرورش داده سنگین رأس دام  7420رأس دام سبک و  25675مجموع 
   .دهد یشان مرا ن عهمنطقه مورد مطال یتموقع ،1شکل  .)2014کل منابع طبیعی استان قزوین، 

  

  
  .)2013(سازمان جهاد کشاورزي استان قزوین،  الموت منطقهجغرافیایی  یتموقع -1شکل 

  
هاي ناموفق گذشته و بررسی علل تداوم روند  ارزیابی برنامه): DNLP( 1خطی ریزي پویاي غیر برنامه

مراتع ي در حال توسعه نشان داده که بازبینی نظام کنونی مدیریت هااز کشور بسیاريدر  مراتعتخریب 
الزم ف اصلی توسعه پایدار امري اهدابا از این منابع ارزشمند برداري  بهرهدر جهت تعیین سطوح بهینه 

و همچنین، خطی  یرغریزي پویاي برنامههاي  مدلکارگیري  بهکه امروزه این امر با  ضروري است و
روش  یک یاپوغیرخطی  یزير  برنامهشده است. در این راستا، پذیر  امکان اقتصادي -زیستهاي  مدل

ین، همچن. )2006ک، (چاین است ینهبه یطدر شرا درست یماتاز تصم يا یرهزنج یجادا يبرا یکل
 صورت بهاز مراحل که  یک سريمسأله بزرگ را به  یک پویاریزي  برنامهروش با استفاده از  توان می

باشند. در هر  یتوضع یاشامل زمان  تواند میمراحل این کرد.  یهتجز شوند،یم یانکوچک ب مسایل
 یمنابعبهینه ر حالت مقدار . هدارد قرارمشخص حالت  یا ینمع یک موقعیتدر  یرندهگ یمتصممرحله 
 باید یرندهگ یمتصم تحت چنین شرایطی،. کند می ، توصیفاستفاده شود مرحله ینا يبرا تواند میرا که 

                                                
1- Dynamic Non-Linear Programming 
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از  برخیدر ). 2002و همکاران،  اتخاذ نماید (الوورنساز منابع  ینهبه ي استفادهدر راستا یماتیتصم
 اًاصطالحها  روشاین رو  ینااز  شوند. می حل به زمان مربوطمرا یا،پو یزيربرنامه يکاربردها

، اغلب تر یشب ییکارا یلدل بههستند و  یاکنترل پول یمسااغلب  ها این. شوند می یدهنام یاپو یزير برنامه
  ).2006شوند (چاینک،  میصورت برگشت به عقب حل  به

خطی  غیرپویاي ریزي همان مسأله برنامه در طول چند دورهخطی  غیرریزي  برنامهکلی،  طور به
)DNLP( نظر گیرنده باید مواردي را مدخطی تصمیمغیر يریزي پویااست. در حل یک مدل برنامه

). 2007و همکاران،  ناماآلوا؛ 1997ران، و همکا (بروچ ها را تا حد امکان مشخص نماید داده و آن قرار
طول فاصله زمانی که در کل مدت در مدل مشخص باشد؛ ها ع دورهتاریخ شرواز این موارد عبارتند

نرخ تنزیل ؛ وضعیت اولیه و نهایی موجودي منابع مشخص شودین گردد؛ تعی شود،زمان دوره تکرار می
وسیله آن بازدهی یا درآمدهاي آتی را با بازدهی یا درآمدهاي  بهگیرنده بتواند معلوم باشد و فرد تصمیم

در مورد بتواند  گیرندهفرد تصمیمطور صریح بیان شود و در نهایت  بهعالیت عمر فمقایسه کند؛ فعلی 
بروچ و همکاران، ( دارد، تصمیم بگیردناپایدار قراروضعیت که آیا مسأله در شرایط عدم اطمینان و  این

  ).2007، و همکاران ناماآلوا؛ 1997
) در اغلب موارد با خصوصیات BEMاقتصادي ( -زیستهاي  مدل): BEM( 1اقتصادي -مدل زیست

ها شامل مدلگونه ایندارند. کار  و سرزیستی و ترجیحات خانوارها  -هاي بازار، محیط فیزیکیساختار
 زدایی یا جنگل دو فرآیند بین ارتباطبراي برقراري که  باشندمیاجتماعی و زیستی ادي، توصیفی اقتص
و  ند (نیلسونسازرا به خوبی نمایان میروند و این ارتباط به کار میو تخریب زمین  تخریب مراتع

د انناقتصادي با تغییرات ایجاد شده در عواملی م - هاي زیستمدل افزون بر این، ).2002همکاران، 
هاي  فرآیند هااین مدلکلی،  طور به. گیرند میقرار بررسی مورد و حجم توده زیستی  جنگل یا مرتع

فعل  با ایجاد ارتباطی چندگانه تا ندده هم پیوند می هاقتصادي را ب متغیرهاي زیستی، روابط اجتماعی و
؛ نیلسون و همکاران، 1996 ،(والکر و هوما دنرا نشان دهست زی محیطو انفعاالت متقابل انسان و 

ریب اراضی مرتعی نشان تخزمینه اقتصادي را در  -چارچوب تحلیلی یک مدل زیست 2. شکل )2002
یرگذار در روند تخریب مراتع شامل تأثکه عوامل شود  میمالحظه  . با توجه به این شکلدهد می

. در عامل استفاده از باشند میو شرایط بومی، خصوصیات خانگی و شرایط اقتصادي استفاده از زمین 
شود که براي  دسترس افراد اطالق می زمین و شرایط بومی، اصطالح زمین مفید به مناطق مرتعی در

شده در بندي  طبقههاي گیاهی  ، به پوشششاورزيک غیرهاي  زمین. روند میکار  بهمختلف هاي  فعالیت
                                                
1- Bio-Economic Model 
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و شرایط بومی شامل حجم پوشش گیاهی است. خصوصیات خانگی شامل شود   میمراتع اطالق 
است. این نیازمندي مره  روزهاي  نیازمنديکاري هر ماه و هاي  روزجمعیت، نسبت کارگر به جمعیت، 

هاي  هاي اساسی به محصوالت مختلف (محصوالت گیاهی و دام) و پول مورد نیاز براي نیاز شامل نیاز
اقتصادي  -در مدل زیستمستقیم  غیرصورت  بهکه باشند  میو مسکن  اساسی مانند خوراك، پوشاك

، ها فعالیت هاي انجام شده هزینه . شرایط اقتصادي نیز شامل قیمت محصوالت،شوند میگنجانده 
مالحظه  2). همچنین، با توجه به شکل 2007ناماآلوا و همکاران، باشد (هاي تنزیل میو نرخها  دستمزد

اقتصادي روابط عرضه و تقاضا در قالب معادالت رفتاري و ساختاري  - که در مدل زیستشود  می
 ها این است که تصمیمات تولید، فروش و مصرف توسط خانوارو فرض بر شوند  میهم ربط داده  به
براي مردم بومی، درآمد براي  هاي روستاییاز مراتع، درآمدبرداري  بهرهشود.  طور همزمان گرفته می به

(سانخایان  ندکمحصوالت مرتعی فراهم میو خریداران برداران  بهرههاي شغلی براي  دولت و موقعیت
 ). 2000، و هوفستاد

  

 
  

   .)2007اقتصادي (ناماآلوا و همکاران،  -چارچوب تحلیلی مدل زیست -2شکل 
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 در زمینه) 2007ناماآلوا و همکاران (اقتصادي ارائه شده توسط  -مدل زیستاز مطالعه این  در
الگو گرفته شده است. ، 1منطقه آگانداجنگلی  اراضیدر  چوب و زغال يولیدت هايفعالیتسازي  بهینه

کردن ارزش خالص کنونی  ، حداکثرمطالعهاین ارائه شده در  اقتصادي -هدف کلی مدل زیست
و تعیین حد بهینه این فعالیت (براي حاصل از فعالیت دامداري در مراتع منطقه الموت مطلوبیت کل 

شامل درآمد حاصل از این مدل است. تابع هدف سبک و سنگین) در سطح اراضی مرتعی  هاي دام
 اراضی مرتعیباشد. می 1385-1393هاي  سالطی بررسی  پرورش دام در مراتع منطقه مورد فعالیت

به سه  براساس وضعیت پوشش گیاهی و قابلیت در تولید علوفه مرتعی توان منطقه مورد مطالعه را می
 3190( و فقیر) کیلوگرم در هکتار 5450(، متوسط )کیلوگرم در هکتار 7620قسم اراضی مرتعی غنی (

منطقه مورد مطالعه نیز در سطح مراتع را پرورش دام فعالیت  کرد.بندي  تقسیم )کیلوگرم در هکتار
در این  نظر گرفت. در وساله)(گاو و گ و سنگین (گوسفند و بز) براساس دو نوع دام سبکتوان  می

  زیر نشان داد: وابطرا استفاده از بتوان  میتابع هدف مطلوبیت کل را صورت 
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8 8

1 1
(1 ) 1, 2,...,8

(1 )
tt

tt
t t

UMax U U t




 

    
   

  

)2(                           
2 3 4 3

1 1 3 1
( ) ( ) 1, 2,...,8t ijt ijt ijt ijt

i j i j
U yf yl t 

   

      
  

)3(                   
8 2 3 8 4 3

1 1 1 1 3 1
( )(1 ) ( )(1 )t t

ijt ijt ijt ijt
t i j t i j

M ax U yf yl    

     

      
  

  :شوند میصورت زیر محاسبه  بهدر رابطه باال، ijt  وijt  مقادیر
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فعالیت سطح ijtyf  است. 1نرخ تنزیل واقعی  و t دست آمده در سال بهمطلوبیت tU  ،ها که در آن
دام سطح فعالیت تولیدي  t، ijtylدر سال  j اراضی مرتعی) در =2,1i( گوسفند و بز دام سبکتولیدي 
رأس تولیدي  هر واحد ازحاصل از فروش سود خالص  t، ijtدر سال  )=4,3i( و گوسفند گاوسنگین 

t، fدر سال   iسبک دام
itp  رأس تولیدي دام سبک هر واحد ازقیمتi   در سالt، f

ijtq  هر عملکرد
j، f در اراضی مرتعی tدر سال   iرأس تولیدي دام سبک واحد از

rtc هزینه هر واحد از منبع تغذیه r 
سود خالص حاصل از  t، ijtدر سال   iسبک رأس دامبراي تولید یک (علوفه و کاه، جو، سبوس) 

t، lدر سال   iرأس تولیدي دام سنگین ر واحد ازفروش ه
itp رأس تولیدي دام  قیمت هر واحد از

t، lدر سال   iسنگین
ijtq  نگینرأس تولیدي دام س هر واحد ازعملکردi   در سالt در اراضی مرتعی j، 

l
rtc ز منبع تغذیه هزینه هر واحد ا rنگینرأس دام سبراي تولید یک  )(علوفه و کاه، جو، سبوسi   در

  است. tدر سال  i دام تولیديبراي یک واحد r منبع میزان استفاده از  ritx و tسال 
در این مطالعه شامل شده  اقتصادي ارائه - مدل زیستاقتصادي:  -هاي مدل زیست محدودیت
تحت عنوان در مجموع  است کهار و دام در سطح مراتع کمحدودیت نیروي نظیر هایی  محدودیت
لحاظ  پس از اقتصادي -شوند. تابع هدف مدل زیست سیستمی در این مدل عنوان میهاي  محدودیت

نظر (در این  حاصل از فعالیت مورد مقادیر بهینه و حداکثر مطلوبیت ،فوقهاي  محدودیتنمودن 
فوق در ادامه هاي  محدودیتهر یک از  .کند میطور صحیح بازگو  به مطالعه فعالیت دامداري) را

  .شوند میتوضیح داده 
 مجموعسطح مراتع منطقه مورد مطالعه،  درکه این محدودیت بیانگر آن است  :کار نیرويمحدودیت 

) در سال =2,1i( i سبک فعالیت تولیدي دام) از راس -ساعت(نیاز براي یک واحد موردکار  نیرويمقدار 
t یعنی) itSL (نیاز براي یک واحد موردکار  نیرويمقدار  و)سنگین فعالیت تولیدي دام) از راس - ساعت 
i )4,3i= در سال (t یعنی) itDL( تولیدي دام سبک و  موجود در کل فعالیتکار  نیرويمقدار کل  از

   دهد:این محدودیت را نشان می 6رابطه  است.تر  کوچک) itAL (یعنی t) در سال =4,3,2,1i( سنگین
  

)6     (                    
2 4

1 3
1,2,3 , 1, 2,...,8it ijt it ijt it

i i
SL yl DL yf AL j t

 

        

                                                
  درصد در نظر گرفته شد. 17معادل با  پژوهشدولتی است و در این هاي  بانکنرخ بهره  نرخ بهره بدون ریسک که همان - 1
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سطح فعالیت تولیدي دام محدودیت بیانگر آن است که این  دام در سطح مراتع:اندازه محدودیت 
پرورش دام بیش از حد مجاز  نبایستیعه در مراتع منطقه مورد مطال )ijtyl( سنگیندام و ) ijtyf(سبک 

  باشد. موردنظر ) در سطح مراتع ijtClسنگین (دام ) و ijtCfسبک (
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1
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i
yf Cf j t
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دام سبک که مجموع سطح فعالیت تولیدي  بیانگر آن استاین محدودیت  محدودیت تولید مثل گله:
)ijtyf سنگین (دام ) وijtyl( نباید از مجموع تعداد رأس دام ماده سبک ر مراتع منطقه مورد مطالعه د
)ijtEf ( سنگین دام و)ijtEl (تر باشد. دلیل اعمال این محدودیت در مدل  مثل بیشدر سن تولید

   .استورد مطالعه مخارج از منطقه در اقتصادي ارائه شده، جلوگیري از خرید دام  - زیست
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ین محدودیت بیانگر آن است که مجموع سطح فعالیت تولیدي دام ا محدودیت اندازه متوسط گله:
از متوسط اندازه گله دام سبک باید ) در مراتع منطقه مورد مطالعه ijtyl( ) و سنگینijtyfسبک (

)ijtMf () و سنگینijtMfال ) در سt در ارائه شده، این محدودیت در مدل  اعمال دلیل. تر باشد بزرگ
روز)  165روز و براي گوسفند  270گاو براي مثل دام (دوره بارداري چارچوب تولیدگرفتن  نظر
   .باشد می
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) و ijtyfکه سطح فعالیت تولیدي دام سبک ( دهدنشان میاین محدودیت  محدودیت فروش دام:
 در) ijtSl(و سنگین ) ijtSf(تر از فروش دام سبک  ) در مراتع منطقه مورد مطالعه بزرگijtylسنگین (

اقتصادي ارائه شده، آن است که دامدار  -است. دلیل اعمال این محدودیت در مدل زیست tسال 
  داري دام خود دارد. تر تمایل به نگه بیش
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ریزي ارائه برنامه ، براي حل مدلمطالعهاین در : ها دادهو تحلیل آوري  جمعآماري و روش  جامعه
مربوط به هاي سري زمانی  دادهاز الموت  و تعیین حد بهینه فعالیت دامداري در مراتع منطقهشده 
جامعه آماري مطالعه حاضر نیز شامل کلیه دامدارانی است که در استفاده شد.  1385-1393هاي  سال

مراتع غنی تا فقیر (به لحاظ وضعیت پوشش گیاهی و تولید علوفه) منطقه الموت به فعالیت دامداري 
براي متغیرهاي سطح تولیدي هاي سري زمانی که در این مطالعه از داده ایناشتغال دارند. با توجه به 

دام سبک و سنگین، قیمت و عملکرد هر رأس دام سبک و سنگین، هزینه مربوط به منبع هاي  فعالیت
تغذیه هر رأس دام سبک و سنگین (شامل علف، کاه، جو و سبوس) و میزان مصرف هر یک از منابع 

هاي کلی) براي (یا دادهاي  منطقهدر سطح خالص حاصل از هر رأس دام سبک و سنگین مذکور، سود 
اي (کلی) در دسترس هاي مورد نیاز در سطح منطقهو داده ریزي ارائه استفاده شدحل مدل برنامه

مراجعه از طریق  هاي مورد استفادهبدین ترتیب، داده گیري نشد.مبادرت به امر نمونهبنابراین  بودند،
در استان قزوین (اداره کل منابع طبیعی و سازمان جهاد مربوطه هاي ادارات و سازمانمستقیم به 

ریزي  برنامهمدل (ریزي ارائه شده  شدند. حل مدل برنامهآوري  جمعهاي آماري کشاورزي) و سالنامه
  صورت گرفت. 1/24نسخه  GAMSافزار  نرم نیز دراقتصادي)  -زیستپویاي غیرخطی 

  
  نتایج

و کاربرد گیاهان مرتعی منطقه الموت استان قزوین را نشان  پراکنشفهرستی از وضعیت ، 1جدول 
اي  گونهآن است که پوشش گیاهی مراتع منطقه الموت از تنوع  بیانگر. اطالعات این جدول دهد می

ناسبی برخوردار است و همین امر سبب توسعه فعالیت دامداري در سطح مراتع این منطقه طی م نسبتاً
  اخیر شده است.هاي  سال
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   .گیاهان مرتعی در منطقه الموتترین  متداولوضعیت پراکنش و کاربرد  -1جدول 

  نام علمی  گیاه مرتعی
  موارد مورد استفاده  محل رویش

الموت 
  رقیش

الموت 
  غربی

تأمین 
  علوفه

 مصرف
  دارویی 

کاربرد 
  صنعتی

  -  -  *  *  *  Centaurea cyanus  گل گندم
  *  *  -  *  *  Astragalus gummifer  گون
  -  *  *  *  *  Gundelia tournefortii  کنگر

  -  -  *  *  *  Convolvulus arvensis  پیچک
  -  *  *  *  *  Achillea millefolium  بومادران

  -  *  *  -  *  Cichorium intybus  کاسنی
  -  *  -  *  -  Descurainia sophia  خاکشیر
  -  -  *  -  *  Echinochloa crus galli  سوروف

  -  -  *  *  *  Medicago sativa  یونجه صغیر
  *  *  -  *  *  Glycyrrhiza glabra  شیرین بیان

  -  *  *  *  *  Thymus vulgaris  آویشن
  -  -  *  *  -  Taraxacum officinalis  گل قاصدك

  *  -  -  *  *  Sophora alopecuriodes  بیانتلخه 
  -  -  *  *  *  Cortaderia selloana  دم روباهی

  -  -  *  *  *  Avena ludoviciana  یوالف وحشی
  -  -  *  *  *  Sorghum halepense  قیاق

 1393مأخذ: مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قزوین، 

  
قابلیت  و وضعیت پوشش گیاهیاخص شرا براساس منطقه الموت سطح اراضی مرتعی ، 2جدول 

   :دهد مینشان غنی، متوسط و فقیر) ( تولید علوفه مرتعی
هکتار اراضی مرتعی  3470شود که منطقه الموت با داشتن ، مالحظه می2با توجه به نتایج جدول 

نه هکتار مرتع متوسط به لحاظ وضعیت پوشش گیاهی، جایگاه مناسبی را در زمی 1788و نزدیک به 
هاي اخیر دامداران پرورش دام دارا است. مستعد بودن مراتع منطقه الموت، سبب شده که طی سال

مدت (گاهی اوقات تا دو  رویه، سنگین و طوالنیمنطقه با افزایش دام در واحد سطح مراتع و چراي بی
  فصل از سال) زمینه تخریب اراضی مرتعی را فراهم آورند.
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   .رتعی منطقه الموت براساس شاخص وضعیت پوشش گیاهیاراضی م مساحت -2جدول 

  منطقه مورد مطالعه
تعداد سامانه 

  عرفی
تعداد 

  بردار بهره
  سطح اراضی مرتعی (هکتار)

  مجموع
  فقیر  متوسط  غنی

  1549  346  816  395  1395  21  الموت شرقیرودبار

  1921  458  972  483  1620  36  رودبار الموت غربی

  3470  804  1788  878  3016  57  منطقه الموت

 . 1393مأخذ: مرکز تحقیقات کشاورزي و منابع طبیعی قزوین، 

  
دام سبک (گوسفند و بز) و سنگین رأس تعداد  ، تعداد دامدار والیت دامداريوضعیت فع، 3جدول 

 ارائهبراساس آمارهاي  1385-1393هاي  سالطی را منطقه الموت (گاو و گوساله) موجود در مراتع 
هاي  سالنامههمچنین، و استان قزوین  سازمان جهاد کشاورزي و اداره کل منابع طبیعیتوسط شده 

  دهد:آماري نشان می
شود که تعداد رأس دام سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو ، مالحظه می3با توجه به جدول 

با روندي صعودي همراه  1392تا  1385هاي و گوساله) تولیدي در مراتع منطقه الموت طی سال
رأس  25675به  1385- 1386رأس دام سنگین در سال  3738رأس دام سبک و  14455بوده و از 

افزایش یافته است. افزون بر این،  1392- 1393رأس دام سنگین در سال  7420دام سبک و 
دهند که توجه به فعالیت دامداري و پرورش دام در مراتع منطقه  نشان می 3هاي آماري جدول  داده

، 3توجه به جدول با مشهودتر است.  1390 تا 1389یعنی بعد از سال  - هاي اخیرالموت طی سال
شود که تعداد رأس دام نگهداري شده در مراتع این منطقه با گذر زمان افزایش یافته مالحظه می

ترین حد ممکن رسیده است. تغییرات تعداد رأس دام سبک  به بیش 1392- 1393است و در سال 
غییرات براي منظمی را داشته است، اما این ت اًدر مراتع مناطق الموت شرقی و غربی سیر نسبت

هاي مورد بررسی همراه تعداد رأس دام سنگین در مراتع مناطق مذکور با روندي نامنظم طی سال
  بوده است.
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   .1385-1392هاي  سالطی  دام موجود در مراتع منطقه الموترأس تعداد  -3جدول 

  سال موردنظر
  دام سنگین (گاو و گوساله)  دام سبک (گوسفند و بز)

  الموت غربی  الموت شرقی  الموت غربی  ت شرقیالمو
86-1385  6851  7604  1753  1985  
87-1386  7237  8468  2347  2520  
88-1387  8058  9118  2750  2411  
89-1388  8940  9765  2519  2843  
90-1389  9692  10627  2984  3298  
91-1390  9495  10347  3203  3116  
92-1391  10473  11430  3127  3585  
93-1392  12329  13346  3561  3859  

  2952  2780  10088  9134  تعداد متوسط
  

متوسط قیمت هر رأس دام زنده سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و گوساله) را طی ، 4جدول 
شود  می. با توجه به این جدول، مالحظه دهدشان میدر مراتع منطقه الموت ن 1385-1393هاي  سال

افزایش یافته است،  1393تا  1385که قیمت هر رأس دام زنده در مراتع منطقه الموت از سال 
 0/29به  3/10میلیون ریال و براي دام سنگین از  60/8به  60/2براي دام سبک از این میزان که  طوري به

   میلیون ریال رسیده است.
  

   .1385-1392هاي  سالهر رأس دام زنده در مراتع منطقه الموت طی  قیمت -4جدول 

  سال موردنظر
  *دام سنگین (گاو و گوساله)  *دام سبک (گوسفند و بز)

  الموت غربی  الموت شرقی  الموت غربی  الموت شرقی
86-1385  54/2  70/2  5/10  87/9  
87-1386  28/3  44/3  7/12  6/11  
88-1387  90/3  10/4  0/14  2/13  
89-1388  60/4  47/4  8/15  4/15  
90-1389  27/5  39/5  3/17  0/18  
91-1390  10/6  18/6  7/21  9/21  
92-1391  32/7  50/7  0/25  7/24  
93-1392  56/8  64/8  4/29  5/28  

   .باشد میقیمت هر رأس دام سبک و سنگین بر حسب میلیون ریال  *
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فعالیت و مازاد با سطح بهینه  ارتباطدر را ارائه شده ریزي  برنامهصل از حل مدل نتایج حا، 5جدول 
  :دهد مینشان شرقی هاي مورد بررسی در مراتع منطقه الموت  طی سالپرورش دام 

داري شده در مراتع منطقه الموت شرقی  شود که تعداد دام نگه مالحظه می 5با توجه به نتایج جدول 
در حدود  1386 تا 1385که طی سال  طوري بیش از تعداد دام بهینه است، به 1393 تا 1385هاي ی سالط

منطقه صورت مازاد بر ظرفیت در مراتع  رأس گاو و گوساله به 283رأس گوسفند و بز و حدود  1589
یز مازاد دام سبک و ن 1393 تا 1386هاي  ، براي سال5اند. مطابق با نتایج جدول  داري شده الموت شرقی نگه

رأس در مراتع این منطقه مالحظه  687 تا 394رأس و  2912 تا 1407داري شده به تعداد  سنگین نگه
 سأر 7068کلی، متوسط تعداد بهینه دام سبک (گوسفند و بز) در مراتع منطقه الموت شرقی  طور شود. به می

که متوسط تعداد دام سبک  باشد، در حالیمی سأر 2309و متوسط تعداد بهینه دام سنگین (گاو و گوساله) 
رأس  2780رأس و متوسط تعداد دام سنگین موجود  9134موجود در این مراتع طی دوره مورد بررسی 

(گوسفند و س دام سبک أر 2067 طور متوسط دهد که بهاست. مقایسه تعداد بهینه با تعداد موجود نشان می
صورت  بیش از تعداد بهینه دام و به طی دوره مورد بررسید) دام سنگین (گاو و گوسفن سأر 472بز) و 

مازاد بر ظرفیت در مراتع منطقه الموت شرقی پرورش داده شده است. بنابراین فعالیت دامداري و پروش 
رود که نتایج حاصل  شمار می بیش از حد دام یکی از عوامل مهم در تخریب مراتع منطقه الموت شرقی به

  باشد.  قتصادي ارائه شده نیز مؤید این امر میا -از حل مدل زیست
  

   .1385-1393هاي  سالتعداد دام بهینه و اضافی در مراتع الموت شرقی طی  -5جدول 

  سال موردنظر
  دام سنگین (گاو و گوساله)  دام سبک (گوسفند و بز)

  دام اضافی  حد بهینه  دام اضافی  حد بهینه
86 -1385  5262  1589  1470  283  
87 -1386  5830  1407  1953  394  
88 -1387  6340  1718  2312  438  
89 -1388  6871  2069  2104  415  
90 -1389  7459  2233  2513  471  
91 -1390  7328  2167  2649  554  
92 -1391  8036  2437  2595  532  
93 -1392  9417  2912  2874  687  

  472  2309  2067  7068  متوسط تعداد
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را در رابطه با سطح بهینه پژوهش ارائه شده در این ریزي  برنامهنتایج حاصل از حل مدل ، 6جدول 
  :دهد مینشان  غربیمورد بررسی در مراتع منطقه الموت هاي  سالفعالیت پرورش دام طی و مازاد 

داري شده در مراتع منطقه الموت غربی شود که تعداد دام نگه ، مالحظه می6با توجه به نتایج جدول 
که  طوري ، همانند مراتع منطقه الموت شرقی، بیش از تعداد دام بهینه است؛ به1393 تا 1385هاي  طی سال

صورت  رأس گاو و گوساله به 323رأس گوسفند و بز و حدود  1662در حدود  1386 تا 1385ی سال ط
هاي  ، براي سال6اند. مطابق با نتایج جدول  داري شده مازاد بر ظرفیت در مراتع منطقه الموت غربی نگه

 841 تا 456و  رأس 3106 تا 1738داري شده به تعداد  نیز مازاد دام سبک و سنگین نگه 1393 تا 1386
کلی، متوسط تعداد بهینه دام سبک (گوسفند و بز) در  طور شود. به رأس در مراتع این منطقه مالحظه می

 سأر 2342و متوسط تعداد بهینه دام سنگین (گاو و گوساله)  سأر 7820مراتع منطقه الموت غربی 
رأس و  10088وره مورد بررسی که متوسط تعداد دام سبک موجود در این مراتع طی د باشد، در حالی می

دهد که  رأس است. مقایسه تعداد بهینه با تعداد موجود نشان می 2952متوسط تعداد دام سنگین موجود 
طی دوره دام سنگین (گاو و گوسفند)  سأر 610(گوسفند و بز) و س دام سبک أر 2268 طور متوسط به

ر ظرفیت در مراتع منطقه الموت غربی پرورش صورت مازاد ب مورد بررسی بیش از تعداد بهینه دام و به
، در این منطقه نیز همانند منطقه الموت شرقی، فعالیت دامداري و پروش بیش از بنابراینداده شده است. 

  رود.  شمار می حد دام یکی از عوامل مهم در تخریب مراتع به
  

   .1385-1393هاي  سالتعداد دام بهینه و اضافی در مراتع الموت غربی طی  -6جدول 

  سال موردنظر
  دام سنگین (گاو و گوساله)  دام سبک (گوسفند و بز)

  دام اضافی  حد بهینه  دام اضافی  حد بهینه
86 -1385  5942  1662  1662  323  
87 -1386  6730  1738  2064  456  
88 -1387  7159  1959  2008  403  
89 -1388  7660  2105  2230  613  
90 -1389  8134  2493  2559  739  
91 -1390  7992  2355  2406  710  
92 -1391  8701  2729  2791  794  
93 -1392  10240  3106  3018  841  

  610  2342  2268  7820  تعداد متوسط
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  گیري یجهنتو  بحث
علت افزایش  بههاي اخیر که طی سالرود  میشمار  بهدامداري یکی از کارکردهاي مهم مراتع فعالیت 

توسعه این آن تا حد زیادي در مراتع کشور مورد توجه قرار گرفته است. هاي  فرآوردهقیمت دام زنده و 
منظور حصول حداکثر سود اقتصادي از جمله  بهطح مراتع فعالیت و افزایش تعداد دام و دامدار در س

مطابق با نظر سانخایان و هوفستاد عواملی است که سبب تخریب منابع طبیعی شده است. ترین  مهم
کند، هاي مالی محسوسی را براي جوامع روستایی فراهم میبرداري از مراتع اگرچه که سود) بهره2000(

مدت مردم بومی را در یک منطقه  طوالنیشود و بقاي رفتن منابع طبیعی در گذر زمان می اما باعث از بین
فوق، تعیین حد بهینه براي فعالیت دامداري و خروج دام اضافی از سطح مسایل  با توجه بهکند. تهدید می

ریب بیش از حد این منابع تواند به حفظ و پایداري مراتع کمک نموده و از تخمراتع تا حد زیادي می
یک مدل از گیري  بهرهتا با شد در مطالعه حاضر تالش  طبیعی جلوگیري نماید. به همین منظور،

حد بهینه فعالیت دامداري در مراتع منطقه الموت تعیین  اقتصادي -پویاي غیرخطی زیستریزي  برنامه
  از تخریب مراتع این منطقه ارائه گردد. شود و راهکارهاي مناسبی جهت جلوگیري 

پرورش دام سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و نشان داد که پژوهش  نتایج بخش اول این
با روندي صعودي همراه  هاي اخیردر مراتع منطقه الموت (الموت شرقی و غربی) طی سال گوساله)

و آب و هواي منطقه الموت از پوشش گیاهی بوده است که علت اصلی آن برخورداري اراضی مرتعی 
صرفه اقتصادي باالي حاصل از فعالیت دامداري در مراتع این مناسب و افزایش قیمت دام زنده و 

) و 2010( و همکاران دست آمده در این بخش با نتایج مطالعات حیدري بهنتایج  باشد. می منطقه
) و کوتوال و همکاران 2006طالعات کمالجیت (در داخل کشور و م )2014طهماسبیان و همکاران (

یکی از کارکردهاي مهم مراتع سبب عنوان  بهدارند تولید علوفه که بیان می) در خارج از کشور 2007(
که نتایج بخش دیگري از  شود، مطابقت دارد. توسعه فعالیت دامداري و تخریب اراضی مرتعی می

نشان داد که پرورش دام سبک و  باشد،میپژوهش  در این اقتصادي ارائه شده - حاصل از مدل زیست
صورت غیربهینه و بدون توجه به  بهدر مراتع منطقه الموت  1385-1393طی دوره زمانی سنگین 

سبک (گوسفند و دام  دارينگهدست آمده مازاد  بهنتایج همچنین، گیرد. صورت میتخریب این منابع 
سنگین (گاو و  داري داممازاد نگهرأس و  2268و  2067 تعداد متوسط باینه نسبت به حد بهرا بز) 

الموت شرقی و مراتع براي ترتیب  بهرأس  610و  472تعداد متوسط  بانسبت به حد بهینه گوساله) را 
 ی به این نتیجه رسیدند کهپژوهشدر این راستا، با انجام ) 2008نجفی و همکاران ( غربی نشان داد.
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در مراتع کوه نمک شهرستان داري شده عدم وجود تعادل بین دام و مرتع و غیربهینه بودن دام نگه
برداري  بهرهوضعیت که این  طوري به .برداري نامناسب از مراتع این منطقه شده استداراب سبب بهره

) 2012سیداخالقی و همکاران ( ژوهشپنتایج  .است با هدف افزایش تولید گوشت زنده دام در تضاد
 دامدارمداري از قبیل افزایش تعداد دام و مرتبط با دام و دامسایل که دارد نیز در این راستا، بیان می

) نیز 2014گراغانی و همکاران ( سعیديپژوهش نتایج  سبب تخریب مراتع استان اردبیل شده است.
دام بیش از وجود هاي چراي سنتی و دهد که سیستمباشد و نشان میحاضر می هشپژوهمسو با نتایج 

با توجه به  در پایان باشند.استان کرمان می منابط طبیعیحد در سطح مراتع از عوامل اصلی تخریب 
ت استان مراتع منطقه الموتر  بیشمنظور جلوگیري از تخریب  بهپژوهش دست آمده در این  بهنتایج 

برداري از سطح مراتع این منطقه توسط دامداران با توجه به ظرفیت  رهشود که به قزوین پیشنهاد می
هاي سبک (گوسفند و بز) و سنگین (گاو و گوساله) صورت گیرد، چرا که پرورش دام اضافی بهینه دام
 4750000میزان   بهاي  ساالنهناخالص سود طور متوسط  به(مدت  کوتاهاگرچه صرفه اقتصادي یا مازاد 

این مطقه براي دامداران ) ازاي هر رأس دام سنگین بهریال  9130000ازاي هر رأس دام سبک و  بهریال 
کاهش  و منطقه منابع طبیعی و مراتعو نابودي به همراه دارد، اما در بلندمدت منجر به تخریب را 

هاي  هزینه(تخریب مراتع در اثر افزایش تعداد دام و احشام،  خواهد شدت دامداري فعالیگیر  چشم
هاي ناشی از فرسایش خاك مراتع، کاهش سطح تولید علوفه، کاهش زیادي را در قالب هزینهجانبی 

م خوردن شرایط اکولوژیکی و ه هاي گیاهی و جانوري خاص منطقه، بهتنوع زیستی و نابودي گونه
براي  با توجه به مستعد بودن مراتع منطقه الموت. منطقه و غیره به همراه خواهد داشت)محیطی  زیست

کارگیري  بهتوان با می عسل، پرورش گیاهان دارویی و صنعتیتوسعه اقداماتی مانند پرورش زنبور
یادي فشار وارده بر مراتع منطقه هاي غیردامداري فوق تا حد زبرداران منطقه در فعالیتبخشی از بهره

در شرایط کنونی نیز را کاهش داد و از تخریب بیش از حد این منابع طبیعی جلوگیري به عمل آورد. 
صورت مازاد بر ظرفیت (دام اضافی)  بههفت هزار رأس دام سبک و سنگین با توجه به وجود بیش از 
پس از (مانند اداره کل منابع طبیعی) مربوطه  ايهسازمانشود که می توصیهدر مراتع منطقه الموت، 

از هاي چندمنظوره از سطح مراتع منطقه، فراهم نمودن شرایط الزم جهت ایجاد تنوع درآمدي و استفاده
براي دامداران  نقديهاي  جریمهبه کارگیري هاي سیاستی مناسبی مانند اخذ مالیات از دامداران و  برنامه
طریق با خروج دام اضافی از مراتع منطقه به حفظ و پایداري این به این  تا اضافی استفاده نمایند با دام
    کمک نمایند. طبیعیمنابع 
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  سپاسگزاري
هاي خود را از ترین سپاسگزاريداند مراتب صمیمانهدر پایان نویسنده مقاله بر خود واجب می

در شان  شائبهبیهاي  کمکنم مهندس مهنا پرهیزکاري به سبب آقاي دکتر ابوذر پرهیزکاري و سرکار خا
و تدوین و نشر آن با افزاري  نرمتحلیل نتایج ، پژوهش ها و اطالعات موردنیاز اینگردآوري داده

  کیفیت مناسب ابراز دارند.
  
  نابعم

1.Agriculture and Natural Resources Research Center of Qazvin Province. 2014. 
Rangeland and Watershed Group, the short report of pasture plants in Qazvin 
province. 37p. 

2.Agriculture Organization of Qazvin Province. 2013. Information Center of 
Agricultural Jihad Organization of Qazvin, http: //jkqazvin.ir/. 

3.Ansari N., Seyed Akhlaghi, S., and Ghasemi, M. 2008. Determination of socio- 
economic factors on natural resources degradation of Iran, Iran. J. Range Des. 
Res. 15: 4. 508-524. (In Persian)  

4.Arayesh, B., Hosseini, F.A., Mirdamadi, S.M., and Malek Mohammadi, I. 2010. 
A comparison between viewpoint of experts and utilizers of natural resources 
on people participation in the process of preservation, restoration, development 
and utilization of forests and rangelands Ilam province, Iran. J. Range Des. Res. 
17: 3. 377-392. (In Persian) 

5.Bogale, A., Taeb, M., and Endo, M. 2006. Land ownership and conflict over the 
use of resources: implication for household vulnerability in eastern Ethiopia. 
Ecological Economic. 58: 134-145.  

6.Bruce, M.C., Spreen, C., and Tomas, L. 1997. Applied mathematical 
programming using algebra tic system. First Edition, Texas: A and M 
University Press Inc. Pp: 111-132. 

7.Chinneck, J.W. 2006. Dynamic Programming. practical optimization: a gentle 
Introduction, [Online] < http: www.sce.carleton. ca/faculty/chinneck/po.html. 

8.Department of Natural Resources Qazvin Province. 2013. Forest and Rangeland 
unit. 

9.Forests and Rangelands Organization. 2011. Iran's natural resources, the 
landscape of pastures, Tehran.  

10.Heidari, G.H. 2010. Assessment of affecting factors on rancher participation 
in Range plan in Baladeh summer rangeland, Mazandran province. PhD 
thesis, University of Agricultural Sciences and Natural Resources Gorgan, 
240p. (In Persian) 



 محمدمهدي مظفري
  

121  

11.Heydari, GH., Aghili, S.M., Barani, H., Ghorbani, J., and Mahboobi, M.R. 
2010. An analysis of correlation between range condition and participation of 
ranchers in range management plans (A Case study in Baladeh summer 
rangeland, Mazandran province). J. Range. 4: 1. 138-149. (In Persian) 

12.Kamaljit, K. 2006. Multiple land use in tropical Savannas: concepts and 
methods for valuation. J. Agric. 1: 1. 90-95. 

13.Khorshidi, M., and Ansari, N. 2003. Knowledge of nomads and villagers and 
the destruction of natural resources in Bazoft town of Chehar Mahal and 
Bakhtiari province. Iran. J. Range Des. Res. 10: 95-109. (In Persian) 

14.Kotwal, P.C., Omprakash, M.D., Gairola, S., and Dugaya, D. 2007. Ecological 
indicators: Imperative to sustainable forest management. Ecological Indicators. 
8: 1. 104-107. 

15.Lawrence, J.A., Barry, J., and Pasternack, A. 2002. Applied management 
science: modeling, spreadsheet analysis, and communication for decision 
making. Two Edition, Ankara: Hit press Inc, Pp: 133-153. 

16.Mohammadian Shvayly, M.H. 2001. Sustainable development and natural 
resources. National Conference on Land Management-Soil Erosion and 
Sustainable Development. Arak, University of Arak, 19p. (In Persian)  

17.Moradi, Z. 2008. Evaluate the appropriate pattern the sustainable management 
of forests bordering the Kurdistan Rivers. M.Sc. thesis, String Forestry and 
Wood Technology, Faculty of Natural Resources, Gorgan University of 
Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Persian)  

18.Najafi, B., Shirevanian, A., and Haghshenas, T. 2008. Factors affecting grazing 
capacity in Fars Province (Case study: Kooh Namak rangeland in Darab 
county). J. Sci. Technol. Agric. Natur. Resour. 45: 673-683. (In Persian)   

19.Namaalwa, J., Sankhayan, P., and Hofstad, O. 2007. A dynamic bio-economic 
model for analyzing deforestation and degradation: an application to woodlands 
in Uganda. Forest Policy and Economics. 9: 481-483. 

20.Nelson, G., and Geoghegan, J. 2002. Deforestation and land use change: sparse 
data environments. Agricultural Economics. 27: 3. 201-216. 

21.Saeedi Goraghani, H.R., Heidary, G., Barani, H., and Alavi, S.Z. 2011. 
Assessment the effect of type common right of ranchers on range condition and 
production (Case study: Damavand Summer Rangeland in Amol County). 
Range. J. 5: 3. 334-343. (In Persian)  

22.Saeedi Goraghani, H.R., Solaimani Sardo, M., Azizi, N., Azareh, A.,  
and Heshmati, S. 2014. Investigation of changes in rangeland vegetation 
regarding different slopes, elevation and geographical aspects (Case study: Yazi 
Rangeland, Noor County, Iran). J. Range. Sci. 4: 3. 246-255. (In Persian)  

23.Sankhayan, P., and Hofstad, O. 2000. An economic model for analyzing woodland 
degradation in sub Saharan Africa. Scandinavian Forest. 38: 1. 423-440. 

 



 1394)، 1( نشریه مرتعداري، سال دوم
 

122  

24.Seyed Akhlaghi, S.J., Ansari, N., and Yusof Kalafi, S. 2012. Investigation of 
socio-economic factors on natural resources degradation of Ardebil province from 
the viewpoint of utilizes and experts. Iran. J. Range Des. Res. 19: 1. 133-148.  
(In Persian)  

25.Timah, E., Ajaga, N., Tita, D., Ntonga, L., and Bongsiysi, I. 2008. Survey 
demographic pressure and natural resource conservation. Ecological Economic. 
64: 475-483. 

26.Walker, R., and Homma, A. 1996. Land use and land cover dynamics in the 
Brazilian Amazon: an overview. Ecological Economics. 18: 1. 67-80.  

 
 
 
 


