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  چكيده

ي بلندمـدتي تحـت شـرايط عـدم      ريزي تصادفي پويا، الگوي بهينه ه و با استفاده از برنامهسازي روند عملكرد پوياي دام و علوف در اين مطالعه با شبيه
كنند و به رغـم دلبسـتگي    نتايج نشان داد كه عشاير نماينده در وضعيت فعلي بهينه عمل نمي. حتميت براي دامداران عشايري در استان فارس تدوين شد

امـا  . وان زندگي آنها به دام، سعي در حفظ گله خود تحت هر شرايطي و حمل گله بزرگتر در هر سال دارندبه دام خود به عنوان يك دارايي و وابستگي فرا
هاي مرطوب تعـديل و تعـداد    ريزي تصادفي پويا نشان داد كه عشاير بايد گله خود را حتي در شرايط سال نتايج الگوي بهينه بلندمدت براساس مدل برنامه

براساس اين نتايج استراتژي فروش يا تعديل جزئي دام توسط عشاير را به عنوان استراتژي بهينـه  . در دسترس متناسب نماينددام خود را با ظرفيت مراتع 
  .نمايد در مقابل استراتژي خريد علوفه اضافي و نگهداري گله اوليه پيشنهاد مي
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  1مقدمه
هـوايي، نوسـانات قيمـت دام و    وقوع خشكسالي و نوسانات آب و 

از  آفــات و بيمــارياي بــراي دام،  هــاي تغذيــه علوفــه و ســاير نهــاده
مـديران  اگـر چـه،   . مرتع هسـتند  –هاي مديريت دام  مهمترين چالش

امـا  ، دارنـد هـر يـك از ايـن متغيرهـا     وي رمرتع و دام كنتـرل كمـي   
بـر   خشكسـالي ). 11( باشـد كمتر قابل كنترل خشكسالي ممكن است 

وري علوفه مراتع و علوفه حاصل از مزارع كشاورزي تـاثير منفـي    بهره
 .مـي شـود   كاهش پوشش گيـاهي و توليـد علوفـه    بجوم گذاشته و 

كمبود علوفـه   بنابراين دامداران عشايري به علت وابستگي به مراتع با
در طول سـال و بـه عبـارت بهتـر در طـول دوره خشكسـالي مواجـه        

  . شوند مي
هـاي زيسـت    سـازگاري اثرات قابـل تـوجهي در   پايدار خشكسالي 

، شـرب  آب كمبودمانند عشاير  داماثرات اقتصادي بر توليد و محيطي 
كـاهش طـول دوره چـرا، عـدم      كـاهش ظرفيـت چـرا،   ، علوفهبود مك
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هاي كم وزن،   و برهزايا ، فروش دام م در سطح مرتعپراكنش مناسب دا
عرضه انبوه به بازار، ترك زنـدگي عشـايري، كـاهش     ،افت قيمت دام

 مي گذارد و دام هنگام بر زندگي عشايركوچ زود  توليد گوشت قرمز و
خشكسالي تصميمات مديريتي عشاير را دگرگـون مـي سـازد و     ).19(

كـوچكتر، افـزايش خريـد غـذا،      آنها را مجبور به نگهداري گلـه هـاي  
افـزايش  افزايش سـطح مرتـع بـراي چـرا، چـراي بـيش از حـد و يـا         

گفتـه كـه    اين وجود عوامل پيش بنابر. نمايد مي هاي كوتاه مدت بدهي
شـود كـه عشـاير بـا       بيني ناپذيرند، موجـب مـي   طور عمده نيز پيش به

ري از انواع ريسـك و نااطمينـاني مواجـه شـوند و تصـوي      اي مجموعه
ريـزي و مـديريت دام    روشن و قطعي از وضعيت آينده به منظور برنامه

بنابراين عشاير بايد در مورد اندازه گله و تركيب آن . باشند  خود نداشته
و نيز چگونگي روبرو شدن با نيازهاي غذايي دام از طريـق تصـميمات   

روبروي  تصميمات ترين مهم از يكي. دامگذاري و تغذيه تصميم بگيرند
پـيش بينـي شـرايط آب و هـوايي فصـول آينـده و        امداران عشايريد

گيري بر اساس آن در مورد ميـزان خريـد علوفـه و اسـتفاده از      تصميم
مرتع و همچنين تعيين اندازه بهينه گله و تعداد دام مازاد براي فـروش  

كـه بـا در نظـر گـرفتن      ي تعيين الگـوي بهينـه  است، به عبارت ديگر 
را  كمترين هزينـه با  در دسترس بيشترين درآمد شرايط موجود و منابع
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بـر   گيري تصميم دامداران عشايري ابزار تنها. نمايد براي دامدار ايجاد
نتـايج  . اساس برآورد ميزان توليد علوفه مراتع براي فصول آينده است

هاي آب و هوايي اسـت   واقعي اين برآورد در فصول بعد متاثر از شوك
 بايـد دامـداران  پـس  . شالقي رخ مـي دهـد  كه در مناطق ييالقي يا ق

در دسـترس  ميـزان   مورد انتظارات خود در بر اساسخود را  تصميمات
در شرايطي كه خريد علوفـه مـورد   . اتخاذ نمايند آينده در علوفه بودن

نياز براي تغذيه دستي به خوبي برآورد نشود و مقدار علوفه مـورد نيـاز   
عـالوه بـر صـرف منـابع مـالي       كمتر از مقدار الزم برآورد شده باشـد، 

ها در مرتع و فشار چـراي   خانوارهاي عشايري، احتماًال زمان توقف دام
وارد بر مرتع را افزايش و زمينه چراي بي رويه و عدم رعايت ظرفيـت  

دليـل  خانوارهاي كـم درآمـد عشـايري بـه     . مراتع را فراهم مي نمايد
ازاد علوفـه در  محدود و نيز ترس از زيان ناشي از فـروش مـ   نقدينگي

پايان فصل قشالق، اغلب از خريد علوفه مورد نياز براي تغذيه دسـتي  
اين درحـالي اسـت    .كنند به صورت يكجا در زمان مناسب اجتناب مي

كه خوب، متوسط و يا بد بودن وضعيت مراتع مـورد بهـره بـرداري در    
سال هاي آتي امري تصادفي است و به همين دليل دامداران عشايري 

شـرايط   درورت غير قابـل اجتنـابي در وضـعيت اتخـاذ تصـميم      به ص
. گيرنـد  و در نتيجه اعمال فشار بي رويه بر مراتـع قـرار مـي    نامطمئن

 كنترلي عشاير در هر دوره زماني يا در هر فصل از سال هيچ اين بنابر
 يا و برده به بازار بايد كه كمبودي يا و مازاد بر نيز و توليد دام خود بر
 توليدكننـدگان  تصـميمات  بر اين اسـاس، . شود ندارد خريداري بازار از

 عشـاير در  متوالي هاي تصميم تحليل .است تصادفيهمچون مسائل 
اسـت   مدلي گسترش و بسط نيازمند بازار در فرآيند نيز و توليد فرآيند

 زيـادي  هاي تالش راستا اين در. بگيرد نوسانات مذكور را در نظر كه
مناسـب   مـدل  بتـوان  تـا  اسـت  رفتـه پذي صـورت  محققـان  توسـط 
تـرين   يكـي از متـداول  . نمود ايجاد را شرايطي چنين در گيري تصميم

هاي اقتصاد كشاورزي بـراي رسـيدن بـه ايـن هـدف اسـتفاده از        ابزار
از آنجا كه بر اساس مباحث پيش . ريزي رياضي است هاي برنامه روش

مقـدار منـابع   اغلـب  گفته عشاير با ريسك و نااطميناني مواجه هستند، 
ريزي رياضي،  هاي برنامه موجود و در دسترس براي تشكيل محدوديت

تصادفي هستند و يا در شرايط مطلـوب تـر تغييـر در ميـزان آنهـا بـا       
لـذا نيـاز بـه روش يـا     . احتمال معيني قابل پيش بيني و برآورد اسـت 

حتميــت را در  هــايي اســت تــا تغييــرات احتمــالي آينــده و عــدم روش
ريـزي و تعيـين    ي وارد و يا با دخالت دادن ريسك در برنامـه ريز برنامه

هاي مناسب بـا   هاي بهينه، امكان انتخاب برنامه مجموعه كاراي برنامه
  ).4(بردار را فراهم نمايد  اجتماعي بهره -هاي اقتصادي ويژگي

ريزي ريسك وجود  هاي برنامه بدين منظور دو نوع مختلف از مدل
ريـزي   تري است و به طور كلي مـدل برنامـه   نوع اول مدل شايع. دارد

 ريـزي تصـادفي   برنامه هاي مدل. شود تصادفي بدون ارجاع ناميده مي
موتاد، موتاد -ريزي درجه دو، تارگت هاي برنامه ارجاع شامل مدل بدون

، اولين DEMP شانس،  محدوديت با رياضي ريزي هاي برنامه مدل و

مـدلي اسـت كـه توسـط      نـوع دوم . واريانس است-اطمينان، ميانگين
توسـعه يافـت و   ي  دو مرحله تصادفي ريزي برنامهتحت   )10(دنتزيگ 

ـ   Nيـك مـدل   1كـوكز  پـس از آن  آن را و نمـود   ابـداع اي را  همرحل
بـه  گذشـت زمـان،   ايـن مـدل بـا    . ريزي تصادفي گسسته ناميد برنامه
 هاي مدلبنابراين . ريزي تصادفي با ارجاع مرسوم شد هاي برنامه مدل
 چند تصادفي ريزي برنامه هاي شامل مدل باارجاع تصادفي ريزي امهبرن

 توانـايي  معنـاي  به ارجاع اساسي مفهوم ي ايده). 17( ي استا مرحله
 8(تصادفي اسـت   ي پديده يك دادن رخ بعد از اصالحي فعاليت اتخاذ

 هـاي زراعـي و دامـي، عمـدتاً     اكثر تصميمات واقعي در سيسـتم ). 9 و
گيـري در ايـن    در حقيقـت، تصـميم  . وم را دارنـد هاي حالـت د  ويژگي

اي از آغــاز تــا انتهــاي زمــان  هــا در برگيرنــده رشــته پيوســته سيســتم
از طرفي در دامداري وابسته به مرتع، هـم  . تصميمات و رويدادها است

ي هر رأس دام و هم منابع غـذايي در دسـترس،    ميزان نيازهاي تغذيه
بـه عنـوان   . ايي قـرار گيرنـد  تغييرات آب و هو ممكن است تحت تاثير

مثال عشاير در ابتداي فصل پاييز يا در پايـان دوره يـيالق در مقابـل    
خريد و فروش دام روبـرو هسـتند، در     تصميماتي از قبيل خريد علوفه،

صورتي كه هنوز شرايط آب و هوايي دوره قشالق و ميـزان دسترسـي   
 بايـد ريسـك متـوالي    هـاي  مـدل بنـابراين  . به علوفه مشخص نيست

. به تصـوير كشـند   قبلي تصميمات ثبات با ههمرارا  تطبيقي تصميمات
به عبارت ديگر تصميم متوالي شامل گـرفتن دو يـا چنـد تصـميم در     

ويژگي اين نـوع مسـائل آن اسـت كـه     . مقاطع مختلفي از زمان است
و ) قبلـي (ممكن است توسط تصميمات اوليه ) بعدي(تصميمات ثانويه 

كـه مقـادير آنهـا بـراي تصـميم گيرنـده بعـد از         پارامترهاي تصادفي
شـود، تحـت    تصميمات اوليه و قبل از تصميمات ثانويه مشـخص مـي  

 تـوالي  ارجـاع  بـا  تصـادفي  ريـزي  هـاي برنامـه   مدل. تاثير قرار گيرد
 احتمال و شرايط با متناسب ها فعاليت سراسر در را ريسكي تصميمات

 شـوند  توالي ناميده ميهاي ريسك م مدلگيرند و  مي نظر در آن وقوع
)18(.   

با توجه به مطالب پيش گفته و ماهيت شرايط حـاكم بـر شـرايط    
الگـوي  گيري توسط عشاير، هدف از انجام اين مطالعـه تعيـين    تصميم
ريـزي تصـادفي چنـد     ي دامداران عشايري در قالب مدل برنامـه  بهينه
اسـت،   ي دارايي سـرمايه يك  دام از طرفي از آنجا كه. اي است مرحله

هاي بلندمدت  بررسي به نيازروبروي دامداران گيري  مسائل تصميملذا 
ي بلندمدتي  بنابراين در اين مطالعه سعي شده الگوي بهينه. داردو پويا 

ريزي تصادفي پويـا   براي دامداران عشايري نماينده با استفاده از برنامه
ادفي بـا  ريزي رياضـي تصـ   متاسفانه در ايران مدل برنامه. تدوين گردد
كشــاورزي و در  رغــم كــاربرد گســترده آن بــه نــدرت در ارجــاع علــي

هاي ريسكي بـه كـار گرفتـه     واحدهاي دامي به منظور تحليل موقعيت
، مرتضوي )25(در كشاورزي شايد بتوان به مطالعه تركماني . است شده

                                                            
1- cocks 
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و در بخش دام و دامداري نيز به مطالعـات ميرزايـي و   ) 6(و همكاران 
اما مطالعـات بسـيار زيـادي در    . اشاره نمود) 5(و فردوسي ) 7(زيبايي 

در زمينه مـديريت دام و مرتـع   . اند سراسر دنيا از اين مدل بهره گرفته
و ) 26(، وانـگ و هكـر   )20(مي توان به مطالعـات پاسـمور و بـراون    

، كـارپ و پـاپ   )17(، مك آرتـور و ديلـون   )15(كوباياشي و همكاران 
جانسـن و  ) 22 و 21(، پيرينگس و واكـر  )24( و رودريگز و تيلور) 14(

  .اشاره كرد) 12(و هين و ويكارد ) 23(، ريتين )13(همكاران 
  

  ها مواد و روش
شود كه در  ريزي تصادفي مربوط به تصميماتي مي هاي برنامه مدل

ي رجوعي كـه   برنامه. هاي برنامه نامطمئن هستند اي از داده ها پاره  آن
اي است كـه در آن   رياضي تصادفي است، برنامه ريزي مرتبط با برنامه

تواند بعد از وقوع پديده  هاي ارجاعي مي تعدادي از تصميمات يا فعاليت
هـاي برنامـه را    به عبارت ديگـر تعـدادي از داده  . تصادفي اتخاذ شوند

اي كـه   ارزش ويـژه . هاي تصـادفي نشـان داد   توان به عنوان متغير مي
دهنـد فقـط وقتـي قابـل      صـاص مـي  متغيرهاي تصادفي بـه خـود اخت  

بـدين مفهـوم كـه بـردار     . شناسايي است كه پديده تصادفي رخ دهـد 
)(   ــه در آن ــه  ك ــاالت ي نماي  و  احتم

هاي تصادفي است، تنها بعد از رخ دادن پديـده تصـادفي آشـكار     پديده
ي تصميمات به دو گروه قابـل تقسـيم    ين حالت مجموعهدر ا. شود مي

شود كه بايد قبل از  گروه اول مربوط به تعدادي از تصميمات مي: است
هـاي   ها، تصميم تمام اين تصميم. رخ دادن پديده تصادفي اتخاذ شوند

ي  شـود دوره  اي كه اين تصميمها در آن اتخاذ مي ي اول و دوره مرحله
ها است كه بعد  دوم مربوط به تعدادي از تصميم گروه. گيرد اول نام مي

ي دوم نـام   هاي مرحله شود و تصميم از وقوع پديده تصادفي اتخاذ مي
هـاي   و تصـميم  xي اول بـا بـردار    هـاي مرحلـه   تصـميم . گيرنـد  مي

),(يا حتي  و y)(يا  yي دوم با بردار  مرحله xy   نشان داده
 1اي كالسيك بـا ارجـاع ثابـت    ريزي تصادفي دو مرحله برنامه. شود مي

  :بيان شد به صورت زير است) 10(ي دنتزيگ  كه بوسيله
 

00 




 

)(y,x

)(h)(Wyx)(T

bAx.t.s

)(y)(qminExczMin TT  )1(              

نشـان   Tاي مـدل،   امـه ي برن  بردار بـازده  Tcترتيب به روابط اين در
 Aنمايــه احتمــاالت،  اميــد رياضــي،  Eي تكنولــوژي، دهنــده

ــي،    ــرايب فنـ ــاتريس ضـ ــر xمـ ــدل،    متغيـ ــميم مـ ــاي تصـ هـ
 0,min),(  yTxhWyyqxQ T  ارزش

مجموعـه پاسـخ در    yي احتمـاالت،   دف بـا توجـه بـه نمايـه    تابع ه

                                                            
1- Two-stage stochastic programming with fixed 

recourse 

طور كه  همان). 16(ماتريس ارجاع است  Wي دوم و در نهايت مرحله
تصـميمهاي  . ي اول و دوم تمايز ايجاد شده است بيان شد ميان مرحله

11با ابعاد  xي بردار  ي اول بوسيله مرحله n  شـود  نشان داده مـي .
و  c ،bهـاي   ي اول مـاتريس  هاي مرحلـه  در نتيجه با توجه به بردار

A  11به ترتيب داراي ابعاد n ،11m  11و nm   17(است .(
حــادث  هــاي تصــادفي  ي دوم تعــداي از پديــده در مرحلــه

هاي  داده رخ داد، براي هر مقدار معلوم از  وقتي مقدار . شود مي
اسـت آشـكار    T)(و  h)(، q)(ي دوم كـه شـامل    مرحله
12بـردار   q)(در ايـن صـورت   . شـود  مي n  و)(h   بـردار
12 m  و)(T  12برداري با ابعاد nm     است كه هـر يـك از

امـين   iT،i)(.يـك متغيـر تصـادفي اسـت     hو  q ،Tاجزاي 
ي  با كنار هم قرار دادن اجزاي تصادفي مرحله. است T)(رديف از 

)(بــــــه بــــــردار دوم  T رســــــيم كــــــه در آن  مــــــي
)(,...,)(,)(,)(()(

21  m
TTT TThq  ــا بــــــ

)( 1222 nmmnN  جز است.  
و هـدف انتظـاري    xcTشامل جز قطعـي   1ي  تابع هدف رابطه

)()(ي دوم  مرحله  yq T )  كه بعد از وقوع پديده تصـادفي 
جز اخير كمي پيچيده تر است چرا كه براي هـر  . است) شود آشكار مي

  ارزش)(y براي تاكيـد  . ريزي رياضي است پاسخ مدل برنامه
هـاي معـادل قطعيـت اسـتفاده      بر اين موضوع گاهي اوقات از عالمت

  :)16(داريم  ي  دار حادث شدهبه اين ترتيب براي هر مق. شود مي

 0y,x)(T)(hWyy)(qmin

))(,x(Q
T

y


  )2(  

بنـابراين  . گيرنـد  ي دوم در نظر مي اين رابطه را تابع ارزش مرحله
تعريــف  3ي دوم را بــه صــورت رابطــه  تــابع ارزش انتظــاري مرحلــه

  :)18 و 16(نمايند  مي
))(,x(QE)x(Q     )3(  

 اسـت  4به صورت رابطـه  ) DEP( 2ي معادل قطعيت برنامهو بنابراين 
)16(:  

0


 

x

bAx.t.s

))(,x(QExczmin T

 )4 (  

دهـد كـه تفـاوت     ريزي تصادفي نشان مـي  اين نوع نمايش برنامه
ي دوم آن  ريزي قطعي و تصـادفي در تـابع ارزش مرحلـه    اصلي برنامه

توانـد بطـور    اي مـي  ريـزي تصـادفي دو مرحلـه    هاي برنامه مدل. است
بـا توجـه   . اي توسعه يابد هاي تصادفي چند مرحله يعي بصورت مدلطب

اي  ريـزي تصـادفي دو مرحلـه    به اين رويكرد فرم گسترده مدل برنامه
                                                            
2  - Deterministic equivalent program 
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  :مورد استفاده در اين مطالعه به شكل زير است
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)11(       

c,t سود خالص در سال ،t  با شرايط آب و هواييc ؛c   بيـانگر سـه ،
احتمال وقـوع   c(p(شرايط آب و هوايي مرطوب، نرمال و خشك، 

، درآمد ناخالص حاصل از دامداري در c,tTR ؛ cشرايط آب و هوايي 
، مقـدار علوفـه خريـداري    c,t,f,sX؛ cبا شرايط آب و هـوايي   tسال 
؛ cبا شـرايط آب و هـوايي    t  در سال sدر فصل ) يونجه و جو( fشده 

c,t,f,sh ،علوفه  مقدارf )در فصل انبار شده  )يونجه و جوs  شـرايط  با
 f، مقــدار فــروش علوفــه c,t,f,sSellX ؛t در ســال cآب و هــوايي 

در  cشـرايط آب و هـوايي   با  sدر فصل انبار شده مازاد  )يونجه و جو(
با شـرايط   sدر فصل  fعلوفه خريد و فروش ، قيمت c,t,f,sP؛t سال
؛t در سال cو هوايي  آب

c,i,tSE تعداد دام فروخته شده ،i  در سالt 

  سـال در  iقيمت خريد و فروش دام  ،c,t,iP؛cبا شرايط آب و هوايي 
t  با شرايط آب و هواييc؛c,t,jPفروش محصول دامي  ،  قيمتj  در

، مقدار فروش محصول دامي c,t,jW ؛c با شرايط آب و هوايي tسال 
j در سال t  با شرايط آب و هواييc؛c,t,iRE تعداد دام خريداري شده ،
i  سالدر t  با شرايط آب و هواييc؛c,tTC هزينه كل در سال ،t   بـا

 در iنه نگهداري هر راس دام ، هزيc,t,iCSR؛ cشرايط آب و هوايي 

t  با شرايط آب و هواييc ؛c,t,iSR تعداد دام ،i  درموجود t  با شرايط
، هزينه نگهـداري هـر هكتـار مرتـع در     c,t,sCPas؛cآب و هوايي 

مسـاحت كـل   ، c,t,sA ؛t در سـال  cشرايط آب و هـوايي  با  sفصل 
ــارمرتــع د ــا  sفصــل در  ر هكت  ؛t در ســال cشــرايط آب و هــوايي ب
Srat  ؛، نرخ هزينـه انبـارداريct,s,L,LC ،   مرتـع يـا   هزينـه اجـاره

ــ ــل   ماندپس ــزارع در فص ــال  sم ــوايي   tو س ــرايط آب و ه ــا ش  ؛cب
c,t,s,LLA در فصل اجاره شده مزارع مرتع يا ، مساحتs  و سالt   بـا

بـا   t سـال ، مقدار وام اخذ شـده در  c,tloan ؛cشرايط آب و هوايي 
نـرخ بهـره    r ؛، نرخ هزينه فرصت سرمايهopr ؛cشرايط آب و هوايي 
هزينــه اجــراي هزينــه هــاي ثابــت شــامل ، FC وام يــا نــرخ تنزيــل؛

دام، هزينـه تجهيـزات و   هاي جديد، هزينه هـاي نگهـداري    استراتژي
و  t، نـرخ مـرگ و ميـر دام در سـال     c,t,ik؛دارو، هزينه بيمه و غيـره 

c,t,iSB ، تعداد دام متولد شدهi  در سالt ؛s,iqRe نياز روزانه هر ،

ــه   ــي ب ــد دام ــان فصــل   sDay ؛TDNواح ــدت زم  برحســب sم
ــرخ تبــديل   LCR و  RCR، FCR ،hCR؛روز ــه ترتيــب ن ب

مرتـع و  علوفه مرتع، علوفه خريداري شده، علوفه انبار شـده و علوفـه   
كرد مرتع مقدار پتانسيل يا عمل، LYield ؛TDN بهمزارع اجاره شده 

با شرايط آب و  t، ميزان نقدينگي در سال c,tLq؛يا مزارع اجاره شده
  . cهوايي 

بترتيـب سـود    8تـا   6تابع هـدف، روابـط    5 در روابط فوق رابطه
تـابع هـدف سـود    در . خالص، درآمد و هزينه دامدار را نشان مي دهـد 

دام مـازاد قابـل    انتظاري معادل با درآمـد انتظـاري حاصـل از فـروش    
فروش منهاي هزينه انتظـاري خريـد علوفـه در مرحلـه دوم و هزينـه      

بطـور  نيـز   9رابطـه  . كنـد  قطعي دامدار در مرحله اول را حـداكثر مـي  
در اين رابطـه تعـداد    وبوده  روند تعداد دامخالصه بيانگر شبيه سازي 

ري ، تعـداد دام خريـدا  tبستگي به تعداد دام در سال  t+1دام در سال 
، تعـداد دام  tدر سـال   iتعـداد دام فروختـه شـده    ، t+1در سال  iشده 

البتـه در   .دارد tو ميزان مرگ و مير دام در سال  tمتولد شده در سال 
رابطـه  . رابطه را شامل مـي شـود   13مدل عملياتي اين رابطه بيش از 

مرتـع و  (محدوديت نياز غـذايي دام و ميـزان علوفـه در دسـترس      10
تحت شرايط آب و هوايي  tدر هر فصل در سال ) اري شدهعلوفه خريد
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c محدوديت نقدينگي كـل سـاالنه   بيانگر  11رابطه . را نشان مي دهد
دامدار در مقابل كليه مخارج انجام شـده در هـر دوره كـه بايسـتي از     

محـدوديت هـاي ديگـر    . استميزان نقدينگي در آن سال كمتر باشد، 
محدوديت مربوط به ظرفيت خريد  محدوديت جايگزيني دام ها،شامل 

علوفه براي انبار كردن، محدوديت فروش علوفه انبـار شـده مـازاد در    
محدوديت ظرفيت خريـد علوفـه يونجـه و جـو در فصـول      فصل بعد، 

   .اند است كه در روابط فوق آورده نشده ، محدوديت اخذ واممختلف
 هـاي  داده دو بخـش  شـامل  آمار و اطالعات مورد نيـاز تحقيـق   

شـامل   نيز سري زماني داده هاي. است زماني سري هاي داده و مقطعي
مقادير بارندگي و عملكرد علوفه مراتع است كه از اداره منـابع طبيعـي   

هاي مقطعي مربـوط بـه    بخشي از داده. آمد دست به) 1(استان فارس 
اطالعات اقتصادي اجتماعي دامداران عشايري مورد بررسي از سازمان 

از نمونه  و بخشي نيز با تكميل پرسشنامه) 2(ستان فارس امور عشاير ا
بـا   منتخب نمونه. شد فارس جمع آوري منتخب در ميان عشاير استان

روش نمونه گيري تصـادفي چنـد مرحلـه اي از ميـان عشـاير اسـتان       
فارس، ايل قشقايي، طايفه شش بلوكي كه منـاطق يـيالق و قشـالق    

با توجـه  . شبند است، مشخص شدآنها بترتيب در شهرستان اقليد و فرا
بصـورت مشـاع بـوده و     به اينكه مراتع مـورد اسـتفاده عشـاير عمـدتاً    

گيـرد، لـذا دو    مورد استفاده قـرار مـي  ) تعدادي خانوار(بصورت بنكويي 
بنكو از طايفه شش بلوكي بعنوان نماينده انتخاب شد كه بطور متوسط 

هكتار  240و  500مساحت مرتع قشالق و ييالق آنها به ترتيب حدود 
رأس دام زايـا و   430بنكو اول به عنوان نماينـده گـروه اول بـا    . است

   .رأس دام زايا انتخاب شدند 160بنكو دوم بعنوان نماينده گروه دوم با 
  

  نتايج و بحث 
در اين تحقيق با توجه بـه هـدف مطالعـه نيـاز بـه كمـي كـردن        

سطوح بارندگي  از آنجا كه دامنه. خشكسالي و لحاظ آن در مدل است
 450تـا   250سال نرمال بين  ، براي250تا  90براي سال خشك بين 

، در )3( ميليمتر تعريف شـده اسـت   450و براي سال پر باران بيشتر از
منـاطق  ) 1370-90(اين مطالعه با مقايسـه ميـزان بارنـدگي سـاالنه     

ييالق و قشالق مورد مطالعه، سالهاي خشك، نرمـال و مرطـوب نيـز    
هـاي   نتايج نشان داد كه در منطقه قشالق، احتمال سال. مشخص شد

درصد و منطقه ييالق  12و  65، 23خشك، نرمال و مرطوب بترتيب، 
هاي خشـك،   سپس با مشخص شدن سال. درصد است 59و  29، 12

ها تعيـين و در مـدل لحـاظ     نرمال و مرطوب ميانگين علوفه اين سال
بلندمـدت بـراي دامـداران     قبل از اينكه نتـايج الگـوي بهينـه   . گرديد

بطور   1عشايري نماينده كه هدف اين مطالعه است ارائه گردد، جدول 
همـانطور كـه   . خالصه الگوي فعلي اين دامداران را نشـان مـي دهـد   

رأس  430مالحظه ميشود در الگوي فعلي دامداران نماينده گـروه اول  
ه تعـداد  بعـالو . كننـد  رأس دام زايا را نگهـداري مـي   160و گروه دوم 

و گروه دوم صفر رأس  17توسط گروه اول   )دام مازاد(فروش دام زايا 
 145و  310درآمد ناخالص در گروه اول و دوم بـه ترتيـب   . بوده است

ميليون ريـال و در نهايـت    60و  215ميليون ريال، هزينه خريد علوفه 
از . ميليـون ريـال اسـت    15و  25سود خالص اين دو گروه به ترتيـب  

مقدار و يونجه خريداري شده در دو زمان، يكي در اوايل پاييز و طرفي 
بطوريكـه در  . ديگري در زمستان توسط عشاير صـورت گرفتـه اسـت   

تـن و در فصـل    4و  20اوايل پاييز توسط گروه اول و دوم به ترتيـب  
در مقابـل در  . تن جو خريـداري شـده اسـت    2و  4زمستان به ترتيب 

تن و در زمسـتان   6و  24و دوم به ترتيب اوايل پاييز توسط گروه اول 
در ادامه نتايج الگـوي  . تن يونجه خريداري شده است 3و  6به ترتيب 

ريزي تصادفي پويا ارائه شده و با الگـوي فعلـي    بهينه بر اساس برنامه
  .مورد مقايسه قرار گرفته است

  
  الگوي فعلي دامداران عشايري نماينده -1جدول 
  دوم گروه  گروه اول  متغيرها

  160  430  )رأس(تعداد دام زايا 
  0  20  )رأس(فروش دام زايا 
  145  310  )ميليون ريال(درآمد ناخالص 

  60  215  )ميليون ريال(هزينه خريد علوفه 
  5/1  25  )ميليون ريال(سود خالص 

  4  20  اوايل پاييز  )تن(مقدار خريد جو 
  2  4  زمستان

  6  24  اوايل پاييز  )تن(مقدار خريد يونجه 
  3  6  زمستان

  هاي تحقيق يافته: مأخذ       
  

هـاي   با توجه به مشخص شدن ميزان علوفه در دسترس در سـال 
تعـداد  خشك، نرمال و مرطـوب و بـه منظـور حفـظ پايـداري مراتـع،       

هـا   بايد متناسب با ميزان علوفه در دسترس در ايـن سـال  هاي زايا  دام
امگـذاري در مراتـع   به عبارت ديگر بر اسـاس پتانسـيل مرتـع د   . شود

بدين منظور مدل تصادفي پويا براي دو گروه عشـاير بـا   . صورت گيرد
حل شد كه جـدول  ) گروه دوم(و كوچك ) گروه اول(اندازه گله بزرگ 

و دامهـاي زايـاي مـازاد     هاي زايا تعداد دامنتايج الگوي بهينه براي  2
سـاله   15بلندمـدت   در دو گروه براي يك دوره نسـبتاً  رافروش براي 

هـاي   براي سـال ) دام زايا(در گروه اول اندازه اوليه گله  .دهد نشان مي
الگوي (است راس  430در ابتدا در سال اول  خشك، نرمال و مرطوب

اما با توجـه بـه شـرايط متفـاوت بارنـدگي و ميـزان علوفـه در        ). فعلي
. هاي خشك، نرمال و مرطوب، در سال دوم تعديل صورت گرفت سال

هاي  ، در سالراس 120هاي خشك به  اد دام زايا در سالبطوريكه تعد
راس  150رأس و در سال مرطوب بـه   130و سپس به  140نرمال به 
از . فته و تا پايان دوره در همين وضعيت ثابـت مانـده اسـت   كاهش يا

طرفي ميانگين تعداد دام زايا در سالهاي خشك، نرمال و مرطـوب بـه   
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 7/74و  80، 1/83راف اسـتاندارد  رأس و انح 171و  152، 141ترتيب 
با دقت در ميزان انحراف استاندارد مالحظه مي شـود  . رأس شده است

. نوسان بيشتر تعداد دام در سالهاي خشك و نرمال قابل مشاهده است
هـاي خشـك، نرمـال و     در سال) دام زايا(در گروه دوم اندازه اوليه گله 

اما الگوي ). گوي فعليال(است س أر 160در ابتدا در سال اول  مرطوب
هاي خشك، نرمال و مرطوب، در  بهينه اندازه گله در اين گروه در سال

فته است و تـا  كاهش يارأس  150و  130، 120سال دوم به ترتيب به 
ميانگين تعداد دام زايا در . پايان دوره با تغييرات جزئي روبرو بوده است

و  132، 121تيب هاي خشك، نرمال و مرطوب به تر اين گروه در سال
. رأس اســـت 52/8و  02/8، 7/11رأس و انحـــراف اســـتاندارد  154

اختالف ميانگين اين گروه با گروه اول مربوط بـه تعـداد دام در سـال    
اول است كه در گروه اول بسيار باال بوده و موجب افـزايش ميـانگين   

  .  آن نسبت به گروه دوم شده است
گروه نشـان داد، انـدازه اوليـه     همانطور كه اندازه بهينه گله در دو

بـراي تـأمين   لـذا  . بيش از ظرفيت و پتانسيل مراتع در دسترس اسـت 
هـاي   بخشي از دامنقدينگي جهت خريد علوفه به منظور تعليف دستي 

 2جـدول  . زايا در الگوي بهينه براي فروش به بازار عرضه شده اسـت 
ه اول و دوم بـراي گـرو  را طي دوره مورد بررسي دام زايا تعداد فروش 

در هر سه سـال خشـك،   شود  همانطور كه مالحظه مي. دهد نشان مي

بيشترين مقدار تعـديل يـا فـروش دام در سـال دوم      نرمال و مرطوب
هاي خشـك، نرمـال و مرطـوب در     سالدر به ترتيب و صورت گرفته 

ــروه اول  ــروه دوم  سأر 278و  284 ،295گ رأس  9و  30، 38و در گ
در بقيـه دوره ميـزان   . به بازار عرضه شـده اسـت  دام زايا براي فروش 

ها كه تعداد اندكي به بازار عرضه  فروش دام زايا به بجز در برخي سال
هـاي   ميـانگين فـروش دام در سـال   . ها صفر اسـت  شده، در اكثر سال

رأس و  20و  21، 22خشك، نرمال و مرطوب در گروه اول به ترتيـب  
در صــورتيكه در . اســت رأس 2/1و  9/2، 4/3بترتيــب در گــروه دوم 

و  17توسـط گـروه اول     )دام مـازاد (الگوي فعلي تعداد فروش دام زايا 
  . گروه دوم صفر رأس است

هاي خشك، نرمـال و   مقايسه تعداد دام زاياي عرضه شده در سال
هـاي   سـال در مرطوب در گروه اول از عشاير نماينـده نشـان داد كـه    

هـاي مرطـوب بـوده و     ن سـال ميزان علوفه مرتع، ميـانگي مرطوب كه 
بـه  هاي خشـك و نرمـال    لتعداد دام مانند سا ،بيشترين مقدار را دارد

  .تعداد زيادي در سال دوم تعديل شده است
توان باال بودن تعداد دام موجود در مراتع  مهمترين دليل آن را مي

نامناسب بودن وضعيت مراتع حتي و  و وجود دام مازاد بر ظرفيت مراتع
  .اي مرطوب ذكر كرده در سال

  
  داشته شده و فروخته شده در الگوي بهينه دامداران عشايري نماينده هاي زاياي نگه تعداد دام -2جدول 

  گروه اول  گروه دوم

  زايا دام زايا دام فروش زايا دام زايا دام فروش

 سال خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب

0 0 0 160 160 160 0 0 0 430 430 430  1 

9 30 38 150 130 120 278 284 295 150 140 120 2 

4 1 1 150 130 120 0 9 10 150 130 120 3 

1 0 3 150 130 120 0 0 1 150 130 120 4 

0 0 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 5 

2 1 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 6 

0 0 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 7 

1 1 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 8 

0 4 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 9 

0 0 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 10 

0 0 0 160 130 120 0 0 0 150 130 120 11 

0 1 5 160 130 120 0 0 0 150 130 120 12 

0 0 0 150 130 120 0 0 0 150 130 120 13 

0 3 0 180 130 110 0 0 0 160 130 110 14 

4/15  2/13  1/12  154 132 121 9/19 9/20 9/21 171 152  ميانگين 141

18 16 16 180 160 160 278 284 295 430 430  حداكثر 430

15 13 11 150 130 110 0 0 0 150 130  حداقل 110

85/0  8/0  17/1  52/8  02/8  7/11 3/74 8/75 7/78 7/74 80 1/83  انحراف استاندارد 

  هاي تحقيق يافته: مأخذ
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هـا مرطـوب    بعبارت ديگر حتي اگر خشكسالي نباشد و تمام سـال 

باشد، باز هم بطور ميانگين تعداد دام زاياي قابل نگهـداري طـي دوره   
 .س اسـت أر 171هاي مرطـوب،   سالطبق در گروه اول مورد بررسي 

ذشـته شـايد يكـي از    كاهش شديد انـدازه گلـه عشـاير نسـبت بـه گ     
بطوركلي عرضه دام زايا براي فروش در . پيامدهاي وضعيت فوق است

سال مرطوب و نرمال ناشي از سير قهقرايي مراتع است و از آنجـا كـه   
فروش دام زايا در حقيقت فروش سرمايه است اين امر نشـان دهنـده   

هاي مرطوب و نرمال نيز، حيـات اقتصـادي    آن است كه حتي در سال
  .ر كوچرو از وضعيت مناسبي برخوردار نيستعشاي

نتايج نشان داد، پيامد خشكسالي بصورت عرضه دام زايا بـه بـازار   
در جهت تأمين نقدينگي و افزايش هزينه خريد علوفه كامالً محسوس 

برداري نماينده گروه اول يعني عشايري با  اي كه در بهره به گونه. است
ه در سـال خشـك و در سـال اول    اندازه گله بزرگ، هزينه خريد علوف

هاي نرمال و مرطوب به ترتيب در  ميليون ريال و در سال 663/2دوره 
شـود كـه    مالحظـه مـي  . ميليون ريال است 4/544و  619/7سال اول 

به عبارت ديگر هزينه خريد . اختالف زيادي بين اين سالها وجود ندارد
درصد  22 درصد از سال نرمال و حدود 7علوفه در سال خشك حدود 
هـاي   ميزان هزينه خريد علوفـه در سـال  . از سال مرطوب بيشتر است

نرمال و مرطوب نشان از وضعيت ضعيف مراتع و باال بودن تعـداد دام  
هاي خشك، نرمـال و   روند هزينه خريد علوفه در سال. گروه اول دارد

مرطوب طي دوره مورد بررسي در گروه اول نشان مي دهد كه هزينـه  
ه در هر سه شرايط در سال اول بيشترين بوده از همان سال خريد علوف

اول روند كاهشي خود را آغاز كرده، در سال دوم كمتر كاهش يافتـه و  
هـاي بعـدي    از سال سوم به بعد بشدت كاهش يافته اسـت و در سـال  

هاي مرطوب بـه حـدي    شدت كاهش در سال. ثابت مانده است تقريباً
علت ايـن كـاهش، كـاهش    . است است كه در برخي سالها صفر شده

اندازه گله به دليل نقد شدن گله در سال دوم و بيشتر بـودن عملكـرد   
بطـور كلـي در   . هاي خشك و نرمال اسـت  علوفه مرتع نسبت به سال

هـاي   سـاله در سـال   15طـي دوره  هزينه خريـد علوفـه در   گروه اول 
، 7/117 سـاالنه  خشك، نرمال و مرطوب بـه ترتيـب داراي ميـانگين   

و  8/195، 9/205ميليون ريال و انحـراف اسـتاندارد    82/70و  9/103
شـود كـه ميـانگين     بنابراين مالحظـه مـي  . ميليون ريال است 4/179

هـاي نرمـال و    هزينه خريد علوفه در سال خشك خيلي بيشتر از سـال 
ايـن مسـاله   . مرطوب بوده و ميزان پراكندگي آن هم نيز بيشتر اسـت 

اين در حالي است . آن در سال خشك استبيانگر وجود ريسكي بودن 
ميليون ريـال   215كه در الگوي فعلي هزينه خريد علوفه در گروه اول 

  . است
در گروه دوم هزينه خريـد علوفـه در سـالهاي خشـك، نرمـال و      

. و صــفر ميليــون ريــال اســت 86/55، 33/99مرطــوب در ســال اول 
 77د شود كه هزينه خريـد علوفـه در سـال خشـك حـدو      مالحظه مي

در سـال  . درصد از هزينه خريد علوفـه در سـال نرمـال بيشـتر اسـت     
مرطوب هزينه خريد علوفه صفر است كه بيانگر متناسب شدن انـدازه  

بطور كلـي در  . ها نسبت به پتانسيل علوفه مرتع است گله در اين سال
هـاي   سـاله در سـال   15طـي دوره  هزينه خريـد علوفـه در   گروه دوم 

 9/31، 7/48 ساالنه به ترتيب داراي ميانگين خشك، نرمال و مرطوب
ــتاندارد   6/6و  ــال و انحــراف اس ــون ري  05/10و  23/13، 26/22ميلي

رغم تعـديل   در اينجا نيز مالحظه مي شود كه علي. ميليون ريال است
هاي مختلـف، هزينـه خريـد علوفـه در      بر اساس پتانسيل شرايط سال

درصد نسبت  700ل و درصد از هزينه سال نرما 52سال خشك حدود 
اين در حالي است كه در گـروه دوم  . هاي مرطوب بيشتر است به سال

  . ميليون ريال است 60در الگوي فعلي هزينه خريد علوفه 
شود كه  مالحظه مي 3با نگاهي به نتايج درآمد ناخالص در جدول 

درآمد فروش در گروه اول در سال دوم به حـداكثر خـود رسـيده و در    
به . ثابت مانده است "هاي بعد تقريبا هش يافته و در سالسال سوم كا

عبارت ديگـر حـداكثر درآمـد ناخـالص در سـال دوم دوره در شـرايط       
 4/984و  3/992،  7/995خشك، نرمال و مرطوب به ترتيب به ميزان 

هـاي   از طرفي درآمد ناخالص در سـال . ميليون ريال اتفاق افتاده است
 5/314، 7/293ب داراي ميـانگين  خشك، نرمال و مرطـوب بـه ترتيـ   

 6/231و  4/254، 7/257ميليون ريـال و انحـراف اسـتاندارد     3/339و
شود  با دقت در ميزان انحراف استاندارد مالحظه مي. ميليون ريال است

كه پراكندگي درآمد ناخالص در شرايط خشك نسبت به شرايط نرمال 
د فـروش در  در گـروه دوم در سـال دوم درآمـ   . و مرطوب بيشتر است

هاي خشك و نرمال به حداكثر خود رسيده و در سال سوم كاهش  سال
بـه عبـارت ديگـر    . ثابـت مانـده اسـت    هاي بعد تقريباً يافته و در سال

حداكثر درآمد ناخالص در سال دوم دوره در شرايط خشك و نرمال بـه  
در . ميليون ريال اتفاق افتـاده اسـت   1/292و  2/300ترتيب به ميزان 

ميليـون ريـال در سـال     8/295اي مرطوب حـداكثر درآمـد بـا    ه سال
هـاي   از طرفـي درآمـد ناخـالص در سـال    . دوازدهم اتفاق افتاده اسـت 

و  224، 209/9خشك، نرمـال و مرطـوب بـه ترتيـب داراي ميـانگين      
 34/16و  97/24، 39/34 ميليــون ريــال و انحــراف اســتاندارد 2/254

شود  حراف استاندارد مالحظه ميبا دقت در ميزان ان. ميليون ريال است
كه پراكندگي درآمد ناخالص در شرايط خشك نسبت به شرايط نرمال 

در الگوي فعلي درآمد ناخالص در گـروه اول و  . و مرطوب بيشتر است
  . ميليون ريال است 145و  310دوم به ترتيب 

تنزيل مورد انتظار آماري سود خالص هاي  روند و شاخص 3جدول 
هـاي   مـدل  تنزيـل شـده  مورد انتظار سود خالص في و مدل تصاد شده

طـي  را در نرمال و مرطـوب   هاي خشك، در شرايط سال قطعي  برنامه
  . دهد نشان ميساله  15دوره 

خريداري شـده و نيـز   و جو روند مقدار بهينه يونجه  5و  4جداول 
بررسـي بـراي دامـداران    را در طي دوره مورد آنها هاي آماري  شاخص

خريد د شو ميمالحظه همانطور كه . دهد نشان ميدو گروه  نماينده هر
  .يونجه تنها در فصل سوم وارد برنامه شده است
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شايد قرار گرفتن فصول اول و دوم در منطقـه ييالقـي و فـراوان    

مـزارع در فصـل    اچـر   بودن علوفه مرتعي و همچنين استفاده از پـس 
مهمتـرين دليـل آن   تابستان كه جايگزين مناسبي براي يونجه اسـت  

نشان داد كه متناسب با تعديل اندازه گله ميـزان   4نتايج جدول . باشد
هـاي بعـدي    هـاي اول و دوم بـاال و در سـال    خريد علوفه نيز در سال

بطوريكـه مقـدار   . كاهش و حتي در برخي موارد نيز صفر شـده اسـت  
هـاي   در سال اول دوره در گروه اول براي سـال  يونجه خريداري شده

تن، در سـال   9/42و  5/46، 5/49به ترتيب  ك، نرمال و مرطوبخش
تن كاهش يافته و از سال سوم به بعد نيز  25و  28، 30دوم به ميزان 

كاهشي قابل مالحظه يافته بطوريكه در بقيه سالها، در شرايط نرمال و 
از آنجا كه الگوي فعلـي  . مرطوب مقدار خريد آن به صفر رسيده است

ول موجود است لذا مقدار خريد يونجه و جو در الگوي فقط براي سال ا
. فعلي با الگوي بهينه بلندمدت تنها براي سال اول قابل مقايسه اسـت 

شود در گروه اول در الگوي فعلي خريد يونجه در اوايل  لذا مالحظه مي
تن خريـداري شـده كـه خيلـي كمتـر از       6تن و در زمستان  24پاييز 

هم از نظر زمان خريـد  . هاي مرطوب استالگوي بهينه و حتي در سال
  . هم از نظر مقدار خريد الگوي فعلي بهينه نيست

در گروه دوم نيز روند مشابهي با روند گروه اول ديده مي شود اما 
هاي اول و دوم خيلي كمتر از  با اين تفاوت كه خريد عمده آن در سال

ه در گروه در سال اول دور يونجه خريداري شدهمقدار . گروه اول است
و  1/2، 9/5بـه ترتيـب    هاي خشك، نرمال و مرطـوب  دوم براي سال

تن كاهش يافته  63/0و  17/2، 39/4تن، در سال دوم به ميزان  صفر
در گـروه  . و از سال سوم به بعد نيز كاهشي قابل مالحظه يافته اسـت 

 3تن و در زمسـتان   6دوم در الگوي فعلي خريد يونجه در اوايل پاييز 
در الگـوي  . داري شده كه خيلي بيشتر از  الگوي بهينـه اسـت  تن خري

بهينه تنها در فصل سوم خريد يونجه صورت گرفته اما در الگوي فعلي 
خريـد يونجـه صـورت    ) زمستان(و فصل چهارم ) پاييز(در فصل سوم 

بنابراين مالحظه مي شود كه در الگوي فعلي هم زمان و . گرفته است
در الگوي بهينـه ميـانگين خريـد    . ه نيستهم مقدار خريد يونجه بهين
هاي خشك، نرمـال و مرطـوب در گـروه     يونجه نيز به ترتيب در سال

. اسـت  45/0و  31/0، 03/1تن و در گـروه دوم   9/4و  3/5، 8/5اول 
بطوركلي وارد شدن خريد يونجـه در فصـل سـوم را مـي تـوان كـوچ       

اي مرتعـي  هـ  عشاير به مناطق قشالقي و مواجه شدن با كمبود علوفه
  .جايگزين يونجه نسبت به فصول ييالقي دانست

نشان داد كه مقدار جو خريداري شـده بـر خـالف     5نتايج جدول 
شود كه در  مالحظه مي. يونجه در هر سه فصل وارده برنامه شده است

هر دو گروه مقدار خريد جو در فصول اول و دوم بسيار چشمگير است 
مـه نشـدن يونجـه در ايـن دو فصـل      توان وارد برنا كه دليل آن را مي

در گـروه اول در  . دانست كه كمبود آن با خريد جو جبران شـده اسـت  
تـن در   2/37و  38فصل اول و دوم مقدار خريد جو به ترتيب از حدود 

سال خشـك در ابتـداي دوره شـروع شـده و در سـال سـوم كـاهش        
ي بعد ها تن در سال 4به حدود  چشمگير يافته و در هر دو فصل تقريباً

ثابتي را از سال دوم به بعـد بـه خـود گرفتـه      رسيده و يك روند نسبتاً
هاي نرمال با كمي اختالف در مقدار خريـد جـو، چنـين     در سال. است

هـاي مرطـوب بـه جـز      امـا در سـال  . روندي نيز قابل مالحظه اسـت 
مقدار خريد جو صـفر   ها تقريباً هاي اول و دوم دوره، در بقيه سال سال

هـاي   در گروه اول در فصل سوم مقدار خريد جـو در سـال  . شده است
به ترتيـب حـدود   ) سال اول(بتداي دوره در اخشك، نرمال و مرطوب 

تن رسـيده   15و  17، 18تن است و در سال دوم نيز به  26و  28، 30
از سال سوم، مقدار جو خريداري شده نيـز كـاهش چشـمگيري    . است

هاي  ي خشك و به صفر در سالها تن در سال 5/0يافته و به كمتر از 
در گـروه اول  جو  مقدار خريدبطور كلي . نرمال و مرطوب رسيده است

در فصل اول در شرايط خشـك، نرمـال و مرطـوب بـه ترتيـب داراي      
و  2/8، 5/9تن، در فصل دوم داراي ميانگين  2/4و  5/7، 8/8ميانگن 

در . تتن اس 9/2و  2/3، 5/3تن و در فصل سوم داراي ميانگين  5/4
گروه دوم روند مشابهي با گروه اول طي شده اما مقدار خريد جو خيلي 

بطوريكه مقدار خريد جـو در شـرايط خشـك،    . كمتر از گروه اول است
و  25/3، 67/4نرمال و مرطوب در فصل اول به ترتيب داراي ميانگن 

ــانگين  25/0 ــن، در فصــل دوم داراي مي ــن و  56/0، 81/3، 18/5ت ت
مقايسـه  . تـن اسـت   27/0و  18/0، 62/0ميـانگين   فصل سوم داراي

الگوي فعلي با الگوي بهينه در گروه اول نشـان مـي دهـد در الگـوي     
بهينه در سه فصل اول، دوم و سوم مقدار خريد جو چشمگير است امـا  

تن خريداري  4تن و در زمستان  20در الگوي فعلي جو در اوايل پاييز 
در . حتي در فصـول مشـابه اسـت   شده كه خيلي كمتر از الگوي بهينه 

تن و در  4گروه دوم در الگوي فعلي نيز مقدار خريد جو در اوايل پاييز 
تن است كه در مقايسه با الگوي بهينه، خريد جو در الگوي  2زمستان 

اما در فصل سوم خريـد جـو در   . فعلي خيلي كمتر بوده و بهينه نيست
  . الگوي بهينه كمتر از الگوي فعلي است

و يونجه انباري تنها جو مقدار  دهد نشان مي 6جدول ور كه همانط
. در فصل سوم و براي مصرف در فصل چهارم وارد برنامه شـده اسـت  

هـاي اول و دوم دوره بـوده    مقدار عمده انبار يونجه مربـوط بـه سـال   
هـاي خشـك، نرمـال و     بطوريكه مقدار انبار يونجـه در شـرايط سـال   

تن و  21و  41، 44به ترتيب حدود مرطوب در سال اول در گروه اول 
هـاي بعـد    تن كاهش يافته و در سال 2/3و  8/7، 6/8در سال دوم به 

اين كاهش بسيار چشمگيرتر بوده بطوريكه در اكثر سالها صـفر شـده   
در گروه دوم به دليل كوچك بودن انـدازه گلـه انبـار يونجـه در     . است

و  8/1، 5/4يـب  نرمال و مرطوب به ترت  هاي خشك، سال اول در سال
ــال دوم   78/0 ــن و در س ــه و در    07/0، 5/1ت ــاهش يافت ــفر ك و ص
بطور كلي . تن شده است 5/0هاي بعد نيز با كمي نوسان كمتر از  سال

هاي خشـك، نرمـال و مرطـوب بـه      ميانگين يونجه انبار شده در سال
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، 77/0تـن، در گـروه دوم،    88/1و  77/3، 88/3ترتيب در گروه اول ، 
مقدار انبـار جـو بـر خـالف يونجـه تنهـا در       .  تن است 34/0و  45/0
هـاي   مقدار انبار آن در سـال . هاي مرطوب وارد برنامه شده است سال

 9/12هاي مرطوب در گروه اول به ترتيـب   اول و دوم دوره براي سال
تن  3/0هاي بعد خيلي كم شده حتي كمتر از  تن شده و در سال 9/1و 

هاي مرطوب در  دار جو انبار شده در سالدر گروه دوم مق. رسيده است
ها  ها خيلي كاهش يافته و در اكثر سال و در ساير سال 47/0سال اول 
هـاي   ميـانگين جـو انبـار شـده بـراي سـال      . رسيده است 2/0كمتر از 

  .تن شده است 2/0و در گروه دوم  13/1مرطوب در گروه اول 
  

  نتيجه گيري و پيشنهادها
بينـي   پيش روبروي دامداران عشايري تتصميما ترين مهم از يكي

گيري بر اساس آن در مورد  تصميمشرايط آب و هوايي فصول آينده و 
ميزان خريد علوفه و استفاده از مرتع و همچنين تعيين اندازه بهينه گله 

در دامداري وابسته به مرتع، . و تعداد دام زاياي مازاد براي فروش است
أس دام و هـم منـابع غـذايي در    ي هـر ر  هم ميـزان نيازهـاي تغذيـه   

بـه  . دسترس، ممكن است تحت تاثير تغييرات آب و هوايي قرار گيرند

عنوان مثال عشاير در ابتداي فصل پاييز يـا در پايـان دوره يـيالق در    
خريـد و فـروش دام روبـرو      مقابل تصميماتي از قبيـل خريـد علوفـه،   

الق و ميزان هستند، در صورتي كه هنوز شرايط آب و هوايي دوره قش
 ريـزي  هـاي برنامـه   مدلبنابراين . دسترسي به علوفه مشخص نيست

 هـا  فعاليـت  سراسـر  در را ريسكي تصميمات توالي با ارجاع، تصادفي
بـا توجـه بـه     .گيرنـد  مي نظر در آن وقوع احتمال و شرايط با متناسب

گيري توسـط عشـاير، هـدف از     ماهيت شرايط حاكم بر شرايط تصميم
ي دامـداران عشـايري در قالـب     العه تعيين الگوي بهينهانجام اين مط
بنابراين در ايـن مطالعـه   . اي است ريزي تصادفي دو مرحله مدل برنامه

و بـا اسـتفاده از    شـبيه سـازي رونـد عملكـرد پويـاي دام و علوفـه      با 
ي بلندمـدتي بـراي دامـداران     ريزي تصادفي پويا الگـوي بهينـه   برنامه

  . يدعشايري نماينده تدوين گرد
دام (در گروه اول و دوم به ترتيب اندازه اوليه گلـه  نتايج نشان داد 

 430در ابتدا در سال اول  هاي خشك، نرمال و مرطوب براي سال) زايا
اما در مـدل تصـادفي بـا توجـه بـه      ). الگوي فعلي(است س أر 160و 

هاي خشـك، نرمـال و    شرايط متفاوت بارندگي و ميزان علوفه در سال
  .سال دوم اندازه گله به تعداد زيادي تعديل شده است مرطوب، در

  
  در الگوي بهينه دامداران طي دوره مورد بررسي 3مقدار و زمان يونجه خريداري شده در فصل  -4جدول 

  گروه اول  گروه دوم
  3فصل  3  فصل

 سال خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب

0 10/2 09/5 9/42 5/46 5/49 1 
63/0 17/2 39/4 8/25 7/28 3/30 2 
0 0 18/0 0 23/0 47/0 3 
0 0 12/0 0 0 32/0 4 
0 0 0 0 0 46/0 5 
0 0 8/0 0 0 04/0 6 
0 0 73/0 0 0 18/0 7 
0 0 56/0 0 0 18/0 8 
0 0 35/0 0 0 14/0 9 
0 01/0 46/0 0 0 11/0 10 
08/0 0 98/0 0 0 18/0 11 
13/2 0 05/0 0 0 18/0 12 
82/1 0 67/0 0 0 18/0 13 
68/1 0 0 0 0 0 14 
45/0  31/0  03/1 9/4 39/5 87/5  ميانگين
13/2  17/2  09/5 9/42 5/46 5/49  حداكثر
0 0 0 0 0 0  حداقل
79/0  77/0  61/1 9/12 1/14 9/14  استاندارد انحراف

  هاي تحقيق يافته: مأخذ                         
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  ه انبار شده در فصول مختلف در الگوي بهينه دامداران طي دوره مورد بررسيمقدار و زمان جو و يونج -6جدول 
  )3فصل(گروه اول  )3فصل ( گروه دوم

  جو يونجه  جو  يونجه
 سال خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب خشك نرمال مرطوب

78/0  85/1  48/4  47/0  0 0 4/21  9/40  6/43  9/12  0 0 1 

0 07/0  54/1  0 0 0 19/3  8/7  56/8  91/1  0 0 2 

24/0  05/0  09/0  14/0  0 0 01/0  0 0 01/0  0 0 3 

07/0  42/0  0 04/0  0 0 03/0  21/0  22/0  02/0  0 0 4 

08/0  67/0  06/0  05/0  0 0 26/0  33/0  40/0  16/0  0 0 5 

17/0  54/0  71/0  1/0  0 0 03/0  33/0  03/0  02/0  0 0 6 

08/0  67/0  65/0  05/0  0 0 26/0  33/0  16/0  16/0  0 0 7 

31/0  21/0  49/0  19/0  0 0 03/0  33/0  16/0  02/0  0 0 8 

08/0  02/0  31/0  05/0  0 0 26/0  33/0  13/0  16/0  0 0 9 

05/0  01/0  4/0  03/0  0 0 03/0  33/0  09/0  02/0  0 0 10 

04/0  45/0  86/0  02/0  0 0 26/0  33/0  16/0  16/0  0 0 11 

07/1  45/0  0 64/0  0 0 03/0  58/0  16/0  02/0  0 0 12 

91/0  02/0  59/0  55/0  0 0 26/0  45/0  16/0  16/0  0 0 13 

84/0  82/0  55/0  5/0  0 0 21/0  45/0  55/0  12/0  0 0 14 

34/0  45/0  77/0  2/0  0 0 88/1  77/3  88/3  13/1  ميانگين 0 0 
07/1  85/1  48/4  64/0  0 0 4/21  9/40  6/43  9/12  حداكثر 0 0 

0 01/0  0 0 0 0 01/0  0 0 01/0  حداقل 0 0 

38/0  49/0  14/1  23/0  0 0 69/5  9/10  6/11  41/3  استاندارد انحراف 0 0 
  هاي تحقيق يافته: مأخذ  
  

  )دام مـازاد (در صورتيكه در الگوي فعلـي تعـداد فـروش دام زايـا     
همچنـين در گـروه   . و گروه دوم صفر رأس است 17توسط گروه اول 

خريد علوفه در سال اول  زرگ، هزينهاول يعني عشايري با اندازه گله ب
هاي خشك، نرمال و مرطوب خيلي بيشـتر از هزينـه خريـد     طي سال

دهد كه در الگـوي موجـود    اين نشان مي. علوفه در الگوي فعلي است
براي نگهداري گله موجود، كمتر از اندازه بهينه هزينه شـده و علوفـه   

ه و جو خيلـي  مقدار خريد يونجبطوريكه . كمتري خريداري شده است
. هاي مرطوب است كمتر از الگوي بهينه و حتي كمتر از خريد در سال

بنابراين در الگوي فعلي يا بايد علوفه بيشـتري بـراي جبـران كمبـود     
در گـروه دوم هزينـه   . علوفه خريداري شود و يا تعداد دام تعديل گردد

ي هـا  خريد علوفه در الگوي فعلي كمتر از هزينه خريد علوفه در سـال 
هـاي نرمـال و مرطـوب     خشك و بيشتر از هزينه خريد علوفه در سال

اي كـه توسـط    هاي خشك علوفـه  بنابراين در گروه دوم در سال. است
امـا در  . هـاي موجـود نيسـت    دامدار خريداري شده پاسخگوي نياز دام

هاي نرمال و مرطوب بيش از اندازه بهينه علوفه خريداري شده و  سال
سود انتظاري بلندمدت حاصل از مدل بنابراين . تبيشتر هزينه شده اس

هـاي   تصادفي در هر دو گروه و همينطور سود قطعي مربوط بـه سـال  
خشك، نرمال و مرطوب در الگوي بهينه نشان داد كه در تمامي موارد 

سازي بـر پايـه مـدل     بنابراين تصميم. از سود الگوي فعلي بيشتر است

دامداران مورد مطالعه اين امكان  ريزي تصادفي بسط يافته براي برنامه
كند كه در بلندمدت الگوي بهينه دامداران همواره در كليه  را ايجاد مي

شرايط آب و هوايي قادر به تامين نياز دامدار و ايجاد سود بـراي آنهـا   
  . گردد

شود كـه عشـاير نماينـده در وضـعيت فعلـي       بنابراين مالحظه مي
آنها به رغم دلبستگي كه بـه دام   كنند به عبارت ديگر بهينه عمل نمي

خود به عنوان يك دارايي و وابستگي فراوان زندگي آنها بـه دامشـان،   
امـا نتـايج الگـوي    . سعي در حفظ گله خود تحت هر شرايطي را دارند

ريزي تصادفي پويا نشـان داد كـه    بهينه بلندمدت براساس مدل برنامه
هاي مرطوب تعـديل   العشاير بايد اندازه گله خود را حتي در شرايط س

و تعداد دام خود را متناسب بـا ظرفيـت مراتـع موجـود و در دسـترس      
بطـور ميـانگين تعـداد دام زايـاي قابـل      به عنوان مثـال  . تعيين نمايند

هاي مرطوب،  سالطبق در گروه اول نگهداري طي دوره مورد بررسي 
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بنابراين اين نتايج انتخـاب  . شايد يكي از پيامدهاي وضعيت فوق است
استراتژي فروش يا تعديل جزئي دام عشـاير را بـه عنـوان اسـتراتژي     
بهينه در مقابل استراتژي نگهداري گله اوليه و تامين علوفه از طريـق  

هـاي زايـاي مـازاد     از طرفي فروش دام. نمايد خريد علوفه پيشنهاد مي
جـب كـاهش سـرمايه دامـي عشـاير شـده و تـداوم حيـات         هرچند مو
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انـدازد، امـا كـاهش تعـداد دام      اقتصادي آنها را به مخاطره جدي مـي 
عشاير، فشار وارد بر مراتع را كاهش و موجب ايجاد تعادل دام و مرتع 
خواهد شـد و فرصـت كـافي بـراي تجديـد و احيـاء مراتـع را فـراهم         

هـاي مرطـوب    د در شـرايط سـال  همانطور كه نتايج نشان دا. نمايد مي
علوفه مراتع موجود پاسخگوي نياز دام عشاير نيست و بـه عبـارتي در   
اين سالها هم تعداد دام مازاد بر ظرفيت و پتانسيل مراتع است، كه اين 
مسأله بيانگر سير قهقرايي مراتع و ضعيف شـدن آنهـا هـم بـه دليـل      

. حد از آنهـا اسـت  رويه و بيش از  خشكسالي و هم به دليل استفاده بي

كاهش شديد انـدازه گلـه عشـاير نسـبت بـه گذشـته شـايد يكـي از         
لـذا پيشـنهاد مـي گـردد، سياسـتهاي      . پيامدهاي وضعيت فوق اسـت 

بـه  ) سالهاي مرطوب(اصالحي مراتع حتي در شرايط بدون خشكسالي 
منظــور بهبــود و احيــاء مراتــع بطــور جــدي در دســتور كــار و        

 –اندازه بهينه گله كه منجر به تعادل دام  ها قرار گيرد و گذاري سياست
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