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 :کارشناس ارشد اقتصادکشاورزی* 1

 رئیس اداره مرتع اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان 2

 رئیس اداره جنگلکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان3

 

 

 چکیده 

حسوب مکننده علوفه دام و صنعت دامداری نتامی منابع مهمترین ازهای طبیعی عنوان بخشی از اکوسیستمهمراتع ب

 استمرار وال بقا حبا این  .ترین وظایف دامداران استعلوفه قابل دسترس برای مصرف دام یکی از سختمین تأ شود.می

ت آن جدید حیامت مرتع و تآتی به سالهای سالتولید در مرتع به شرایط مرتع بستگی دارد. بدیهی است تولید علوفه در 

وثر ماهش بارندگی کالی تولید علوفه به دلیل خشک دارد. در شرایط خشکسهای سالبستگی به حفظ و بقای آن طی 

واهد خمرتع  لذا کاهش عرضه علوفه موجب کاهش ظرفیت .کمتر از زمانی که مرتع شرایط مطلوب دارد خواهد بود

عیت، ضوتغیرهای مده از استفا زنجان با استان هایبندی مراتع در شهرستان. لذا در این مطالعه درصدد بررسی رتبهگردید

طالعات منجر به فازی می باشیم. نتایج حاصل از این م Topsisاستفاده از روش آماری ظرفیت و گرایش مراتع و با 

نجان وتعادل ها استان زستانهریک از شهر برنامه ریزی بهینه برنامه ریزان در برنامه ریزی مدیریت بهره برداری از مراتع

 خواهدگردید. دام ومرتع
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 Topsis، زنجان، تکنیک مرتع گرایش، وضعیت، طبقه بندی، ظرفیت، کلیدی: هایواژه 

 مقدمه 

استان اردبیل،  مساحت کشور را تشکیل داده که با هفت درصد 5/1هکتار  2216400استان زنجان باوسعتی بالغ بر 

از این مقدار  ،ودهبشهرستان  7که دارای  باشدقزوین، همدان، کردستان، آذربایجان غربی و شرقی همجوار می ،گیالن

الب غ .استهکتار مرتع  1200000هکتار جنگل و  92000که شامل  استمیلیون هکتار منابع طبیعی  292/1

فظ و ودن، حبولی جنبه حفاظتی  .های آن پائین استو سطح جنگل دباشهای منابع طبیعی در استان مرتع میعرصه

نابع اشد به مبیت آن ظرف جمعیت دام در اکوسیستم متناسب با . تا زمانی کهحراست آن از اهمیت باالئی برخوردار است

برداری هرهبیسه با گردد ، بطوری که چرای مناسب دام، در مقاارزش آن همچون خاک، آب و گیاه خسارتی وارد نمی با

م ستر اکوسیترکیب گیاهی و همچنین دوام تولید دهای مرغوب مرتعی و خوشخوراک در نامناسب، باعث حفظ گونه

ن( و انساه م و گیا)دا ویژهه اکوسیستم ب ءگردد. بدیهی است که مطالعه و شناخت صحیح روابط متقابل اجزامرتعی می

از مراتع  برداری اصولیرهامر حفاظت احیا و اصالح و توسعه و به یکی از مهمترین اجزاء اتخاذ تدابیر صحیح مدیریتی در

عرف کم ملعه آن ساختار تشکیل دهنده اکوسیستم می باشد بنابراین مطااست. از آنجایی که پوشش گیاهی مهمترین 

های ه راهکاریاهی  بمی توان با تعیین روند تغییرات پوشش گ کیف وقوع تغییرات در اکوسیستم های مرتعی  بوده ودو

 .(1378عملی بهینه ای جهت اعمال مدیریت اصولی و صحیح تر دست یافت )موسوی ، علمی و

 عوامل عمده تخریب منابع طبیعی در جهان عبارتند از :لعات انجام شده بر اساس مطا

 (Overgrazing) %35چرای مفرط 

 (Deforestation) %30زدایی جنگل

 (Agricultural activities) %27فعالیت های کشاورزی 

 (Overepoltation of land to produce fluelwood) % 7بهره برداری بیرویه 

 (Industrialization) %1صنعتی شدن 

برداری آن میلیون هکتار و تولید علوفه قابل بهره 85با شرح مصادیق فوق در حال حاضر وسعت مراتع کشور حدود 

میلیون  83میلیون تن علوفه خشک برآورده شده است. با توجه به  7/10در میانگین بارندگی بلند مدت کشورحدود 
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برابر  2/2میلیون واحد دامی ( مراتع کشور در شرایط کنونی حدود  37) واحد دامی وابسته به  مرتع ظرفیت مجاز 

بیش از ظرفیت مجاز مراتع دام در مرتع حضور دارند . ارزش مراتع عالوه بر تولید علوفه که میزان آن در ارزشیابی 

رصد و د 5/24دالر در هکتار معادل  57دالر برآورد شده است درحدود  232یک هکتار مرتع در طول سال  

درصد ارزش های زیست محیطی مانند حفظ خاک ، آب و تنظیم گاز ، دفع ضایعات ، گرده افشانی ،کنترل  5/75

 گرددمیلیارد تومان برآورد می 20000بیولوژیکی و... بعبارتی  ارزش ساالنه خدمات مراتع کشور به جامعه حدود 

   (.1390)سرداری ،

بخصوص  از افراد سیاریبمنبع الهی منافع و اثرات وصف ناپذیری رابه جامعه ارائه می نماید که برای  مراتع بعنوان

می کاز لحاظ  پذیریهمین مسئله در بهره برداری از عرصه ها موجب خسارت جبران نا .بهره برداران ناشناخته است

جهان  ر سطحن یکی از  مسائل مهم دو کیفی به پوشش گیاهی میگردد. امنیت غذایی و چالش های مربوط به آ

ت اران و دساست گذجهانی با آن مواجه می باشند بطوری که اهتمام سیباشد که برنامه ریزان و سیاست گذاران می

ال و قش فعناندرکاران دررعایت ضوابط و مقتضیات حاکم و همگرایی بخش های دولتی و غیر دولتی و ایفای 

 ای ازالحظه. بخش قابل م)همان منبع ( اران ضرورتی اجتناب ناپذیر استمسئوالنه توسط مردم و بهره برد

ینه های رداران هزهره بببرداران، هنوز ازمنطق  اقتصادی معیشتی پیروی می کنند. در بسیاری از موارد ، درآمد بهره

ندگی ززینه های هبودن حداقل معیشت را نیز تامین نمی کند بگونه ای که یکی از علل فشار بر منابع مرتعی تامین ن

های هداقل هزینحامین تبهره بردار است. به منظور استقرار واحدهای مناسب اقتصادی و بهره برداری اقتصادی  مرتع 

ص محاسبه ن شاخبردار بعنوان شاخص پایه در نظر گرفته شده و سطح مناسب مرتع و تعداد دام نسبت به ایبهره

 (.1390رابی،هگردیده است )م

اصلی در فرآیند حفظ احیاء توسعه و بهره برداری  از مراتع کشور در این است که اکثریت بهره برداران از مشکل 

های منابع طبیعی فاقد مهارت و اطالعات علمی و کاربردی الزم  و کافی برای بهره برداری و نگهداری از عرصه

ی امروز می باشند . این جمعیت بهره بردار  و به تکنولوژیکی در دنیا متناسب با تغییرات و تحوالت  فنی و مراتع،

جمله  عبارتی  موثر بر سرنوشت مرتع، تنها دامداران روستایی و عشایری نیستند بلکه اغلب ، خیلی از جمعیت از

به طور اعم و عالقمندان به گردشگری و طبیعت گردی و تفریحات  توسعه گران صنعتی و خدماتی و کشاورزی را

می توان عموماٌ همه  اخص شامل  میگردد. بدین صورت تاثیر گذاران بر سرنوشت منابع مرتعی را بطورمیدانی را هم 

در حال حاضر تولید  (.1390)شهبازی اسماعیل ،عشایری و روستایی و در عین حال  مردم و خصوصا جمعیت های
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 7میلیون واحد دامی به مدت  83میلیون تن علوفه خشک  قابل برداشت است که حدود  7/10ساالنه مراتع کشور  

برابر ظرفیت فعلی مراتع است )اسکندری  2/2ماه از آن استفاده می کنند بنابراین تعداد دام بهره بردار از مراتع حدود

میلیون واحد دامی و حفظ آب و خاک و ارائه یک شیوه مدیریت علمی  83(.بنا براین به منظور تعلیف حدود 1387

سری اطالعات پایه ای به روز از تولید ، وضعیت و ظرفیت و گرایش مرتع می باشد . ) دام و مرتع نیاز به یک 

 (1387کریمی ، مظفری ، نیکبخت 

تا  راتع فقیرمزایش مطالعه و بررسی وضعیت مراتع حاکی از تغییر وضعیت مراتع و کاهش مراتع خوب به متوسط و اف

وضعیت  ستقیم  برثرات مابر وضعیت مراتع می باشد که پیامد آن خیلی فقیر می باشد که این امر حاکی از متغیر موثر 

ی  از لوگیرپوشش و تراکم مراتع خواهد داشت بطوری که بر اساس مطالعات بدست آمده بین پوشش گیاهی و ج

 20یاهی از ( یک رابطه کامال منطقی وجود دارد بطوری که  چنانچه پوشش گRun offهدررفت خاک و هرز آب )

وشش گیاهی  پدرصد کاهش می یابد.تخریب  5درصد افزایش یابد میزان هدررفت خاک و هرز آب به  80درصد به 

زایش خاک و اف رسایشدر اثر عوامل مختلف به ویژه از نظر چرای شدید و بهره برداری بیرویه اثرات نامطلوبی درف

وعد ، از م ی زودرس  و خارجحجم رواناب و روسوب تولیدی دارد.عالوه بر چرای دام مفرط عوامی نظیر چرا

عاع قرار حت الشتتوسعه دیمزارها و تبدیل اراضی مرتعی از جمله عوامی هستند که کارکردهای زیست محیطی را  

 (1390) سرداری ،  دهدمی

جوه با توجه به اینکه  بخشی و یا تمامی زندگی بهره برداران ازمراتع از نظر اقتصادی وابسته به مراتع بووده و هسوت . در

وابستگی زندگی اقتصادی  بهره برداران بستگی به شیوه های بهره برداری آنها دارد . روستاییان  در بهره برداری از مراتع  

که بیشتر چرای دام است به سبب فعالیت  کشاورزی کمتر وابسته هستند درحالی که عشایر  وابسوتگی بیشوتری دارنود . 

راتع ایران نشان می دهد که فزون بر نوع بهره برداری  بصورت چورای دام موی استعداد های نهفته در پوشش گیاهی  و م

تواند جنبه های دیگر  را هم  در برگیرد . مانند بهره برداری  از گیاهان دارویی و صنعتی  و یا بطور مثال زنبورداری  که 

بوه ایون موضووع پرداختوه شوود در هور شود. اگر از دیدگاه اقتصادی به مجموع آنها بهره برداری چند منظوره گفته می

صورتی چه یک شکل از بهره برداری و یا اشکال  متنوعی  وحود داشته باشد بهره برداری بایداقتصوادی باشود . ناگفتوه 

کوه  نماند که مراتع و پوشش گیاهی ومراتع فزون بر جنبه های حفظ آب وخاک، یک ثروت طبیعی هم به حساب می آید

د. اگر جهت گیری اقتصادی از مراتع در مدیریت پایدار درنظر باشود ایون موضووع قابول تودقق ارزش اقتصادی هم دارن



   

نهفتمین کنفرانس ملی مرتع و مرتعداری ایرا  

1397اردیبهشت ماه  91-18  

باشد بطوری که بنابر تابعیت  هر واحد اقتصادی از قانون مندی های تولید برای فروش و بازار ،در نظر باشود،ر عمول  می 

 (1390رهای  زیر قرار گیرد .)مهرابی ،یک واحد اقتصادی بهره برداری یک منظوره و یا چند منظوره  باید بر محو

 روش تحقیق :

 .سوتا شاخصوه چنود تصمیم گیری های مدل بهترین از یکی و شد پیشنهاد 1981 سال در یون و هوانگ توسط مدل این

 حالوت )بهتورین بوتمث ایوده آل حل راه با را فاصله کمترین باید انتخابی، گزینه که است استوار مفهوم این بر تکنیک این

، گزینه انتخاب در روش تاپسیس .باشد داشته حالت ممکن( )بدترین منفی آل ایده حل راه با را فاصله بیشترین و )ممکن

در ایون  .اشوته باشودشده می باید کوتاه ترین فاصله را از جواب ایده آل و دورترین  فاصله را از ناکارآمدترین جواب د

 شاخص می باشد مورد ارزیابی قرار می گیرد. nگزینه و  mکه دارای  n×mروش، ماتریس 

 یک گزینه محسوب می شود. ، : هر موضوع مورد بررسی (Alternative)گزینه

از . : ویژگی ها یا پارامتر های عملکردی که برای انتخاب گزینه هوای تصومیم گیوری مطورح اسوت (Index) شاخص

 فاده نموود.از شاخص ها و معیارهای عینوی و ذهنوی اسوتامتیازات مهم این روش آن است که به طور همزمان می توان 

را  ت گزینوه هواخروجی آن می تواند ترتیب اولوی معیارهای کمی و کیفی را تواما در مبحث مکان یابی دخالت می دهد.

ار سواده و کروش  تضاد و تطابق بین شاخص ها را در نظر می گیرد. مشخص و این اولویت را به صورت کمی بیان کند.

 .نتایج این مدل کامال منطبق با روش های تجربی است عت آن مناسب است.سر

 شاخص: nگزینه و   m  . تشکیل ماتریس داده ها بر اساس1

 

 
 استاندارد نمودن داده ها و تشکیل ماتریس استاندارد از طریق رابطه زیر.2
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         بر اساس             تعیین وزن هر یک از شاخص ها       .3

 

حاصلضرب مقادیر  (vدر این راستا شاخص های دارای اهمیت بیشتر از وزن باالتری برخوردارند. در واقع ماتریس ) 

 باشداستاندارد هر شاخص در اوزان مربوط به خود می 

 
 

 

 :           ایده آل و آلترناتیو حداقل        تعیین معیار فاصله ای برای آلترناتیو      .6

 

و     ین ضریبی که برابر است با فاصله ی آلترناتیو حداقل،    تقسیم بر مجموع فاصله ی آلترناتیو حداقل   تعی .7

 نشان داده و از رابطه ی زیر محاسبه می شود.    که آن را با     فاصله ی آلترناتیو ایده آل     
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 . رتبه بندی آلترناتیوها بر اساس میزان       8

ری شده جمع آو  از نظر هدف تحقیق کاربردی است . تمامی داده های مورد نیاز از طرحهای مرتعداریاین پژوهش  

، ظرفیت وضعیت و  1395سال  این پژوهش  شامل میزان تولید، میزان میانگین بارندگی مورد مطالعه  است . متغیرهای

 شهرستان زنجان می باشد. 8در  1395گرایش هر مرتع در سال 
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 ماتریس تصمیم گیری مدل -1شماره جدول  

 

 

 

 

 

 

 ماتریس تصمیم نرمال موزون 2-جدول شماره 

 51/0 39/0 27/0 27/0 27/0 ماهنشان

 0.35 0.35 0.47 0.27 10.00 ایجرود

 0.39 0.17 0.29 0.27 7.48 طارم

 0.21 0.30 0.34 0.27 0.10 خرمدره

 0.47 0.31 0.36 0.27 0.13 ابهر

 0.26 0.30 0.28 0.53 10.00 زنجان

 0.29 0.46 0.31 0.53 7.48 خدابنده

 0.24 0.45 0.44 0.27 0.20 سلطانبه

 

 میزان فاصله هر گزینه تا ایده آل های مثبت ومنفی-3جدول شماره 

0.14 d1- 
 

0.03 d1+ 

0.09 d2- 
 

0.07 d2+ 

0.07 d3- 
 

0.12 d3+ 

0.06 d4- 
 

0.13 d4+ 

0.11 d5- 
 

0.06 d5+ 

0.05 d6- 
 

0.12 d6+ 

0.12 d7- 
 

0.09 d7+ 

 تولید میانگین بارش ظرفیت گرایش وضعیت شهرستان

 496 156 496 1 1 ماهنشان

 340 138 872 1 1 ایجرود

 380 68 543 1 2 طارم

 210 120 636 1 1 خرمدره

 456 124 664 1 1 ابهر

 258 117 515 2 1 زنجان

 280 182 580 2 1 خدابنده

 232 180 822 1 2 سلطانبه
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 0.12 d8- 
 

0.11 d8+ 
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 بقه بندی مراتع از لحاظ رتبه بندیط -4جدول شماره  

0.82 c1 1ماهنشان 

0.56 c2 4ایجرود 

0.37 c3 6طارم 

0.32 c4 7خرمدره 

0.65 c5 2ابهر 

0.29 c6 8زنجان 

0.57 c7  3خدابنده 

0.52 c8 5سلطانبه 

 

 

 

 
 

 

 

 

رشهرستان های زنجان دوضعیت مراتع  1396با توجه به رابطه باال وبررسی ایده های مثبت ومنفی  بدین ترتیب در سال 

، سلطانیه ایجرود ،دابندهخاز لحاظ وضعیت ، ظرفیت و گرایش  و بارندگی و میزان تولید علوفه به ترتیب ماهنشان، ابهر، 

 دی گردیدند.و طارم و خرمدره و شهرستان زنجان رتبه بن

 

 بحث 

می توان به افزایش روان آب، افزایش  ،چرای بیش از حد به دنبال خواهد داشتکه برخی از پیامدهای زیست محیطی 

نرخ فرسایش خاک، کاهش مواد آلی موجود در خاک و کاهش توانایی گیاه برای تجدیدحیات، تهاجم گونه های 

  
c1>c5>c7>c2>c8>c3>c4>c6 
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. در مطالعه حاضر  با توجه به ظرفیت ووضعیت و گرایش  مراتع استان طبقه بندی گردیدند . لذا به نامطلوب اشاره کرد  

نظر می رسد به منظور بهره برداری صحیح از مراتع  مدیران و بهره برداران مراتع نسبت به مدیریت و بهره برداری از 

. به منظور ام گذاری باال باید اجتناب ورزیدرخ دطی خشکسالی ها بایداز ن عرصه های مرتعی  توجه داشته باشند که 

بطوری که در  توسعه برنامه های دامداری باید نرخ دام گذاری و ترکیب دامی در گله دارای انعطاف پذیری الزم باشد.

خشک به دلیل محدودیت  ذخایر علوفه بهتر است دامداران اقدام به کاهش نرخ دام گذاری و فروش فوری هایسالطی 

نمایند این امر گرچه باعث کاهش سود در کوتاه مدت خواهد شد ولی در درازمدت موجب حفظ پتانسیل مرتع و  دام

تجدید حیات و افزایش دام گذاری و افزایش جریانات نقدی خواهد گردید لذا با توجه به وضعیت  مراتع مورد مطالعه 

نیاز به هایسالمستمر از مراتع و تامین علوفه مورد نیاز دام در برنامه ریزان و بهره برداران از مراتع به منظور بهره بردای

خسارت  بررسی وضعیت مراتع می باشند.بعلت نوسانات بارندگی ، درآمد حاصل از دامداری بسیار تهدید آمیز است.

خشک به در مدیریت مراتع خشک و نیمه  های ناشی از خشکسالی امرار معاش این افراد همواره مورد تهدید می باشد.

نیز به منظور کاهش ریسک درآمدی کشاورزی بهتر است بخشی از  منظور حفظ بهره وری اقتصادی و زیست محیطی و

 مراتع در ترسالی ها و بارندگی باال استراحت و قرق باشد .

 

 منابع 

رهنگستان علوم ف -(1390مجموعه مقاالت مدیریت پایدار مراتع کشور) 1390سرداری ، منوچهر،   

های مرتعداری : اسکندری، علیزاده ، مهدوی سیاست  

رهنگستان علوم ف -(1390. مجموعه مقاالت مدیریت پایدار مراتع کشور)1390شهبازی ،اسماعیل ،  

رهنگستان علوم ف -(1390مجموعه مقاالت مدیریت پایدار مراتع کشور)  

علوم  رهنگستانف -(1390مجموعه مقاالت مدیریت پایدار مراتع کشور) 1390محرابی،   

1390.بررسی ارزش اقتصادی مرتع 1390موسوی ، علیرضا ،  
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