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استان فارس با  ریعشا شتیمع یطیمح ستیو ز یاقتصاد یداریپا یبررس

 یاستفاده از منطق فاز
 

 2زیبایی منصور ،*1غزالی سمانه
 

 چكيده
آب  راتيياز آنجاکه تغ .های اخير، معيشت عشایر با اختالالت بيرونی نظير خشكسالی، تغيير اقليم و تخریب مراتع مواجه شده استدر سال

جهت حفظ  ریکمک به عشا یبرا نیبنابرا دهند،یبه آن وابسته هستند تحت فشار قرار م ریرا که عشا یستميت اکوسخدما ،ییو هوا
 یامدهايو پ هایاستراتژ نه،يزمبررسی در  تواندیممعيشت پایدار راستا، چارچوب  نیر ا. داست ازين یکارآمد یخود به ابزارها شتيمع
مختلف در معيشتی  هاییاستراتژ محيطی ناشی از اتخاذپایداری اقتصادی و زیست حاضر بررسیهدف مطالعه  .دیمساعدت نما ،یشتيمع

، که از ییقشقا یریخانوار عشا 393از  ینظرسنجبر اساس  است. (FISبا استفاده از سيستم استنتاج فازی ) استان فارس یریجوامع عشا
باشد و ارتباط عنوان الگوی معيشت پایه برای عشایر میدامداری سنتی بهد، انانتخاب شده یاچند مرحله یاخوشه یريگروش نمونه قیطر

ی معيشت مبتنی بر دامداری سنتی منجر های مطالعه حاضر نشان داد که شيوهاقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافته
 یدامداردرآمد سهم که کاهش شود. درحالیرای مراتع طبيعی میمحيطی ناپایدار ببه وضعيت اقتصادی فقير برای خانوارها و شرایط زیست

آورد. نتایج مدل فازی طراحی شده حاکی از این است که کاهش فقر و بهبود کيفيت مراتع را بدست می ،سرانه یعلوفه مصرف افزایش و
 . های معيشتی استمحيطی مشروط به ترکيب صحيح داراییدستيابی به پایداری اقتصادی و زیست

 
 عشایر قشقایی. ،یمنطق فاز شت،يمع یاستراتژ ،یطيمح ستیز ،یاقتصاد یداریمراتع، پا بیتخرهای کليدی: واژه
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 مقدمه

باشد معیشت اصلی عشایر مبتنی بر فعالیت دامداری سنتی در خاورمیانه و مناطق شمالی آفریقا می

(Githu, 2020; Yang et al., 2019; Zhang et al., 2020که ،) کل اراضی در آن نواحی را مراتع طبیعی  %43

مراتع در خاورمیانه و شمال آفریقا دارای  %11(. با این حال، حدود World Bank, 2019دهند )تشکیل می

(. درحالیکه فعالیت دامداری سنتی دارای تاثیرات World Bank, 2019کیفیت متوسط و پایین هستند )

ی معیشت متکی بر منابع طبیعی است، اما مراتع طبیعی و شیوهمثبت بر معیشت عشایر و پرورش دام 

(. افزایش دما، کاهش Boero et al., 2015دلیل اختالالت بیرونی نظیر تغییر اقلیم تحت فشار قرار دارند )به

پذیری بارندگی، و افزایش دفعات و شدت خشکسالی منجر به کاهش تولید علوفه، تخریب مرتع، و آسیب

 ,.Karimi et al., 2018; Safaei et alشود )معیشت سنتی در مناطق خشک و نیمه خشک میی این شیوه

های مکرر ناشی از تغییر اقلیم شدت یابد. (. انتظار بر این است که اثرات مخرب خشکسالی2018

شود که تغییر اقلیم باعث کاهش دسترسی به آب و تغییر پوشش گیاهی در بینی میهمچنین، پیش

( و در نتیجه تغییرات قابل IPCC, 2014شک و نیمه خشک خاورمیانه و شمال آفریقا شود )مناطق خ

توجهی در سیستم پرورش دام مرتعی رخ دهد. عالوه بر این، تغییر کیفیت منابع مرتعی ممکن است 

 ;Karimi et al., 2018نشینی و کاربری زمین را تحت تاثیر قرار دهد )سبک زندگی عشایر از جمله کوچ

Tsegaye et al., 2013 .) 

های بشری افزایش واسطه فعالیتهای دامداری سنتی نسبت به تنوع و تغییر اقلیم بهحساسیت سیستم

(. وابستگی زیاد خانوارهای عشایر به مراتع طبیعی Cao et al., 2019; Jamsranjav et al., 2018یافته است )

ش از حد منجر به تخریب قابل توجه این منابع طبیعی و صورت چرای بیبرداری ناپایدار آنها بهو بهره

عنوان مثال، (. بهFarimani et al., 2017زایی در مناطق خشک و نیمه خشک شده است )گسترش بیابان

 ,FRWبرابر بیشتر از ظرفیت تحمل مراتع طبیعی است ) 2/2برداری مراتع در ایران تقریبا نرخ بهره

زیادی در بسیاری مناطق عشایری شده است. وجود خطرات اقلیمی و  های(، که منجر یه چالش2016

دهد. برخی عشایر سعی های دامداری را نشان میپذیر از سیستمغیراقلیمی نیاز به استفاده انعطاف

پذیری خود را از طریق معیشت مبتنی بر تنوع فعالیتی حفظ کنند. ترکیب فعالیت اند انعطافکرده

تواند هم از عنوان یک استراتژی معیشتی میهای کشاورزی و غیرکشاورزی بهلیتدامداری سنتی با فعا

 Farimaniی زندگی جوامع عشایر در کشورهای در حال توسعه حفاظت نماید )مراتع طبیعی و هم از شیوه

et al., 2017; Tsegaye et al., 2013; Yan et al., 2010; Yang et al., 2019 .) 
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های معیشتی وجود دارد. مختلف برای بررسی تصمیم خانوار برای تنوع استراتژیهای تحلیلی چارچوب

های معیشتی عشایر، چارچوب معیشت پایدار در مطالعه حاضر منظور افزایش دانش در زمینه گزینهبه

 ,Ellisباشد )استفاده شده است. این چارچوب مفهومی شامل سه جزء دارایی، استراتژی، و پیامد می

ها متشکل از ییدارا تحت تاثیر یریعشا یخانوارها یشتیمع یچارچوب، استراتژ نیبر اساس ا(. 2000

تعداد زیادی از مطالعات در  (.Carr, 2014) داردقرار  یو اجتماع ی،، انسانی، مالیکیزی، فیعیطب یهاییدارا

 Karimi etختند )ها بر انتخاب استراتژی معیشتی پرداکشورهای در حال توسعه به بررسی نقش دارایی

al., 2018; Keshavarz et al., 2017; Porro et al., 2015; Soltani et al., 2012; Tilahun et al., 2016; Tuyen et 

al., 2014; Zhang et al., 2020اند که خانوارها اساسا برای تامین معاش خود به (. برخی مطالعات نشان داده

(. Keshavarz et al., 2014; Martin et al., 2014; Shah et al., 2013های طبیعی وابسته هستند )دارایی

گیری معیشت خانوار اشاره های مالی و انسانی در شکلدرحالیکه برخی مطالعات دیگر به نقش دارایی

(. عالوه بر این، انتخاب استراتژی معیشتی توسط Davis & Lopez-Carr, 2014; Hua et al., 2017اند )کرده

 ای داریاستفاده پامنجر به پیامدهای معیشتی مانند افزایش یا کاهش درآمد و رفاه خانوار، و  عشایر

 (.  Ellis, 2000شود )می مراتع داریناپا

پذیری عشایر که در معرض خطرات اقلیمی و غیراقلیمی قرار دارند، الزم است برای افزایش انعطاف

اهیم دارایی، استراتژی، و پیامد معیشتی تنظیم گردند. های هدفمند با بکاگیری مفها و سیاستبرنامه

پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلیم و چارچوب معیشت رغم مطالعات زیادی که در زمینه آسیبعلی

 ;e.g., Hua et al., 2017; Keshavarz et al., 2014پایدار در کشورهای در حال توسعه انجام شده است )

Tilahun et al., 2016; Zhang et al., 2020اند و (، اما بیشتر مطالعات بر خانوارهای کشاورز تمرکز کرده

اطالعات در مورد معیشت عشایر در کشورهای در حال توسعه کافی نیستند. عالوه بر این، مطالعه در 

های معیشتی عشایر تحت خطرات اقلیمی و غیراقلیمی کم یا ناکافی است. بدون ی استراتژیزمینه

پذیری آنها در برابر خطرات اقلیمی و غیراقلیمی بسیار دشوار دقیق، بهبود رفاه عشایر و انعطاف اطالعات

پذیری خانوار های معیشتی و تاثیرات آن بر انعطافاست. از سوی دیگر، مطالعاتی به بررسی استراتژی

 یطمحیستیو ز یصاداقت یداریانتظارات از پاپرداختند. با این حال، هنوز این موضوع مشخص نیست که 

شود. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف تعیین می نیتام یشتیمع هاییاستراتژ قیتا چه اندازه از طر

محیطی مراتع انجام ها و استراتژی معیشتی بر وضعیت اقتصادی عشایر و شرایط زیستتاثیرات دارایی

 گردید. 
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 روش تحقیق

ابتدا با های معیشتی ها و استراتژییطی بر اساس داراییمحبررسی پایداری اقتصادی و زیست یبرا

 دیگرد سازییقواعد فاز نای ادامه، درقواعد مناسب استخراج شدند.  م،یدرخت تصم تمیاستفاده از الگور

 یو خروج یورود یرهای( استفاده شد. الزم به ذکر است، که متغ1FIS) یاستنتاج فاز ستمیو در س

 یباشند که دارا ایوستهیناپ یرهایمتغ ایباشند،  وستهیپ دیبا یبر ممدان یمبتن یاستنتاج فاز ستمیس

به  توانندیم وستهیو ناپ وستهیپ یرهایمتغ نیا یبیترت هایارزش ب،یترت نیهستند. بد یبیترت هایارزش

 ری(. در مطالعه حاضر، متغAgresti, 2002; Jodoin et al., 2006شوند ) لیتبد یفاز یزبان هایارزش

. باشدی( میاسم ری)متغ یبیترت ریغ هایارزش یاست که دارا وستهیناپ ریمتغ کی یشتیمع یاستراتژ

 وستهیپ ریاز دو متغ یاستنتاج فاز ستمیدر س یشتیمع هاییاستراتژ ریدر نظر گرفتن متغ یبرا نیبنابرا

 سرانه استفاده شد. یاز درآمد کل و علوفه مصرف یمشتمل بر سهم دامدار ن،یگزیجا

 (FISسیستم استنتاج فازی )

-خروجی   عنوانمراتع آنها را به محیطیستیز شرایطو  ریعشا یاقتصاد تیوضع تواندیم یمنطق فاز

 ینبیشیپ ،یشتیمع یخانوار و استراتژ هایییمشخص، مشتمل بر دارا هاییمدل بر اساس ورود های

 دارایی(. از آنجاکه Porro et al., 2015; Soltani et al., 2012; Tilahun et al., 2016; Tuyen et al., 2014کند )

سه  نیهستند، بنابرا نییپا یرپذیتنوع یدارا یمال دارایی هایاست و ارزش ییدوتا ریمتغ یاجتماع

انتخاب  یاستنتاج فاز ستمیورود به س ی( برایکیزیف داراییو  یعیطب دارایی ،یانسان دارایی) ییدارا

( لیست متغیرهای در نظر 1همچنین، جدول ). باشندیم ییباال یرپذینوعت با ستهویرها، پیمتغ نیشدند ا

 دهد. گرفته شده در سیستم فازی و توضیحات مربوط به آنها را نشان می

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Fuzzy Inference System 
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 ( متغیرهای لحاظ شده در سیستم فازی1جدول )

 توضیحات متغیر فاکتور معیشتی

استراتژی 

 معیشتی

 نسبت درآمد دامداری به کل درآمد سالیانه خانوار از درآمد کل  یسهم دامدار

 میزان علوفه مکمل تهیه شده توسط خانوار سرانه یعلوفه مصرف 

 تحصیالت سرپرست خانوار دارایی انسانی †دارایی معیشتی

 تعداد اعضای خانوار در سن کار  

 های آموزشی و ترویجیشرکت در کالس  

 مالکیت زمین زراعی دارایی طبیعی 

 مالکیت باغ  

 برداری از مرتع )انفرادی یا مشاع(مجوز بهره  

 تعداد ماشین آالت خانوار  دارایی فیزیکی 

 تعداد کل دام خانوار  

 درصدی از درآمد خانوار باالی خط فقر  وضعیت اقتصادی ††پیامد معیشتی

 های خانوار بیش از پروانه چرادرصدی از دام محیطیشرایط زیست 

های معیشتی با بکارگیری تحلیل فاکتور مشترک محاسبه شدند. درواقع دارایی انسانی از سه مولفه اصلی ارایید †

های آموزشی و ترویجی، دارایی طبیعی از سه مولفه تحصیالت سرپرست خانوار، تعداد اعضای خانوار، و شرکت در کالس

آالت، ی از مرتع، و دارایی فیزیکی از دو مولفه اصلی تعداد ماشینبرداراصلی مالکیت زمین زراعی، مالکیت باغ، و مجوز بهره

 و تعداد دام محاسبه شدند.

نشانگر شرایط موجود  Xمحاسبه شدند که در آن  [sX ⁄ sX-(X) × 111] پیامدهای معیشتی با استفاده از شاخص تعادل ††

ر نسبی در نمونه و تعداد مجاز دام خانوار بر اساس پروانه نشانگر شرایط مبنا )خط فق sX)درآمد خانوار و تعداد دام خانوار( و 

 باشند.چرا( می

 های پژوهشماخذ: یافته

( 1) شکل صورترا توسط چهار واحد، به مدل هاییو خروج هایمعموال ورود یاستنتاج فاز ستمیس

 .(Jodoin et al., 2006; Van den Berg, 2004)کند یم اجرایی
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 یاستنتاج فاز ستمیس شینما (1)شکل 

 . کندیم لیتبد یزبان هایرا به ارزش یو خروج یورود یرهاش متغی: ارزسازییواحد اول( فاز

 .ردگییرا در بر م "اگر ... آنگاه": مجموعه قواعد یدوم( قواعد فاز واحد

د شده با قواع سازییفاز هاییمجموعه ورود ،یاستدالل فاز یاجرا یسوم( موتور استنتاج: برا واحد

 .کندیم بیرا ترک یفاز

 کند. یم لیتبد یقیحق ریمدل را به مقاد هاییخروج یبرا یزبان های: ارزشسازییفازریچهارم( غ واحد

 

استفاده شده  یزبان هایاز ارزش یاستنتاج فاز ستمیس یو خروج یورود یرهایمتغ سازییفاز یبرا

( آورده شده 2در جدول ) ستمیس هاییروجو خ هایاز ورود کیهر  یبرا یزبان هایارزش نیاست. ا

 است.
 یو خروج یورود یرهایمتغ یبرا یزبان هایارزش فیتعر( 2جدول )

 های زبانیارزش متغیر 

 های مدلورودی

 

 )کم، متوسط، زیاد( دارایی انسانی

 )کم، متوسط، زیاد( دارایی طبیعی

 )کم، متوسط، زیاد( دارایی فیزیکی

 )کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( آمد کلسهم دامداری از در

 )کم، متوسط، زیاد، خیلی زیاد( علوفه مصرفی سرانه

 )غیر فقیر، نسبتا فقیر، فقیر، خیلی فقیر( وضعیت اقتصادی خانوار های مدلخروجی

 محیطی مراتعشرایط زیست
)پایدار، نسبتا ناپایدار، ناپایدار، خیلی 

 ناپایدار(
 قیتحق هایافتهیماخذ: 

 ن،یاستفاده شده است. همچن ایو ذوزنقه یمثلث تیابع عضوواز هر دو نوع ت تیساخت توابع عضو یبرا

 تمیالگور بکارگیریبا  ی و خروجیورود یرهایدر متغ یزبان هایاز ارزش کیهر  یانتخاب محدوده برا
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 ناسبمت بایلف تقرمخت هایمحدوده در هاداده یفراوان کهایگونهانجام شده است. به درخت تصمیم

  .دهدیرا نشان م یاستنتاج فاز ستمیس یورود یرهایمتغ یبرا تی( توابع عضو2هستند. شکل )
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از درآمد کل و  ی( سهم دامدار3) ،یکیزیف دارایی( 4) ،یعیطب دارایی( 2) ،یانسان دارایی( 1) یبرا تیتوابع عضو (2)شکل 

 سرانه ی( علوفه مصرف5)

مشتمل بر  ،یخروج یرهایمتغ در یزبان هایاز ارزش کیهر  یانتخاب محدوده برا( 4جدول )همچنین، 

  .دهدرا نشان می محیطیشرایط زیستو ی اقتصاد تیوضع
 های زبانی در متغیرهای خروجی( انتخاب محدوده برای ارزش4جدول )

 تعداد خانوار محدوده ارزش زبانی متغیر
درصد 

 فراوانی

     وضعیت اقتصادی

 33/42 155 22/1 >یاقتصاد تیوضع≥ 1 غیر فقیر 

 11/21 92 52/1 >وضعیت اقتصادی≥ 22/1 نسبتا فقیر 

 34/13 93 99/1 >وضعیت اقتصادی≥ 52/1 فقیر 

 14/21 35 1 >وضعیت اقتصادی≥ 99/1 خیلی فقیر 

-شرایط زیست

 محیطی

    

 21/31 153 14/1 >محیطیشرایط زیست≥ 1 پایدار 

 
 ناپایدار نسبتا

 >محیطیشرایط زیست≥ 14/1

11/1 
92 

11/21 

 
 ناپایدار

 >محیطیشرایط زیست≥ 11/1

21/1 
99 

11/12 

 11/21 92 1 >محیطیشرایط زیست≥ 21/1 خیلی ناپایدار 

 قیتحق هایافتهیماخذ: 

 کیمثال،  یکند. برا بندیرا فرمول یمدل فاز یبرا هیاول شناسیقادر است تمام قواعد زبان یمنطق فاز

 داده شده است:  شینما ریز یبه فرم کل یفاز یقاعده زبان

و  ادیاز درآمد کل ز یکم، سهم دامدار یکیزیف داراییکم،  یعیطب داراییمتوسط،  یانسان داراییاگر "

مرتع  محیطیستیز شرایطو  ریفق ریخانوار غ یاقتصاد تیسرانه متوسط باشد، آنگاه وضع یعلوفه مصرف

 "است داریپا

 محاسبه شده است: رزی رابطه صورتمطالعه حاضر تعداد کل قواعد، به در

 یزبان هایتعداد ارزش×  یعیطب دارایی یزبان هایتعداد ارزش×  یانسان دارایی یزبان هایتعداد ارزش"

علوفه  یزبان هایتعداد ارزش× از درآمد کل  یسهم دامدار یزبان هایتعداد ارزش×  یکیزیف دارایی

 "سرانه یمصرف
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 یبرا میدرخت تصم الگوریتماست، از  رگیوقت اریدر مطالعه حاضر بس یقواعد فاز یآنجاکه لحاظ تمام از

درخت  تمیالگور یرکارگیاستخراج قواعد مناسب با ب یبرا استخراج قواعد مناسب استفاده شده است.

( در FIS) یاستنتاج فاز ستمیس نیاستفاده شد. همچن SPSS Modeler 18.0 افزایاز بسته نرم م،یتصم

 اجرا شد.  MATLAB افزاریبسته نرم

 اهداده آوریو منابع جمع یرگیروش نمونه
از  یا( است و هر واحد مجموعهرهیت فه،یطا ل،ی)ا ییشامل واحدها یریعشا یجامعه نکهیبا توجه به ا

ه استفاده شد. بر اساس حجم نمون نییتع یبرا  ایچند مرحله یاخوشه یرگیخانوارهاست، روش نمونه

نمونه انتخاب شد.  یهاخانوار تینمونه و در نها هایرهینمونه، ت فینمونه، طوا لیا بترتیروش، به نیا

 کاربه( 1ساده با توجه به رابطه ) یروش تصادف ،یرگیحجم نمونه در هر مرحله نمونه نییتع یبرا ن،یهمچن

 (:Scheaffer et al., 2012) است رفته

(1    )                                                              

 q ،یرگیحجم جامعه در مراحل مختلف نمونه N ،یرگیحجم نمونه در مراحل مختلف نمونه nکه در آن 

 میاقل رییسازگار با تغ هایتیفعال یکه دارا یرگیدر مراحل مختلف نمونه یریعشا یاز خانوارها یدرصد

 در( آمد دستبه  آن اساس بر که) درصد 11 ، خطا( هستند و دامنه یرکشاورزیغ هایتی)فعال

 .است شده گرفته نظر

 نتایج و بحث

مناسب استخراج شده  قواعد استفاده شد. میدرخت تصم تمیاستخراج قواعد مناسب از الگور یابتدا برا

 یقواعد استخراج شده برا جی. نتاشده است برده کاربه یازاستنتاج ف ستمیدر س میاز مدل درخت تصم

در جدول  درخت تصمیم تمیمراتع با استفاده از الگور محیطیشرایط زیستخانوار و  یاقتصاد تیوضع

و  یاقتصاد توضعی به مربوط قاعده 13 تعداد آمده، دستقاعده به 25( آورده شده است. از مجموع 3)

 یبانیو پشت نانیاطم اریاست. در مقابل هر قاعده دو مع محیطیستیز شرایطقاعده مربوط به  11تعداد 

بوده و توسط شش خانوار  نانیدرصد اطم 111 یدارا کی شماره قاعده نمونه، عنوانآورده شده است. به

برابر با  بترتیقواعد استخراج شده به یبرا نانیاطم اریمع نیو کمتر نیشتریشده است. ب یبانینمونه پشت

و  125برابر با  بترتیآنها به یبانیپشت اریمع نیو کمتر نیشتریب ن،یاست. همچن دهدرصد بو 45و  111

 شش خانوار بوده است. 



 

9191 

 

 و 12/1 ≥یعیطبو دارایی  21/1 ≥یدارایی انسان> 13/1اگر  دهدینشان م کیمثال، قاعده شماره  طوربه

 ریخانوار، غ یاقتصاد تیرآمد کل آنگاه وضعاز د دامداری سهم> 21/1 و 55/1 ≥یکیزیفدارایی > 12/1

 است. ریفق



  

9191 

 

 محیطی بر اساس الگوریتم درخت تصمیمشرایط زیستو  وضعیت اقتصادی ( قواعد حاصل برای3جدول )
 معیار ارزیابی قواعد استخراج شده شماره
 (1, %111) سهم دامداری از درآمد آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر  > 21/1و  55/1 ≥دارایی فیزیکی  > 12/1و  12/1 ≥و دارایی طبیعی  21/1 ≥دارایی انسانی  > 13/1اگر  1

غیر  آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: 55/21 ≥علوفه مصرفی سرانه سهم دامداری از درآمد و  > 21/1و  55/1 ≥دارایی فیزیکی  > 12/1و  12/1 ≥و دارایی طبیعی  31/1 ≥دارایی انسانی  > 21/1اگر  2
 (22, %13) فقیر

 (24, %93)  آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر 33/115 ≥علوفه مصرفی سرانه دارایی فیزیکی و  > 12/1و  42/1 ≥دارایی طبیعی  > 19/1و  54/1 ≥اگر دارایی انسانی  4
 (9, %91)  فیزیکی آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر دارایی > 12/1و  32/1 ≥دارایی طبیعی  > 42/1و  33/1 ≥دارایی انسانی  > 31/1اگر  3
 (3, %12)  آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر 32/33 ≥علوفه مصرفی سرانه و  22/1 ≥و سهم دامداری از درآمد  دارایی طبیعی > 13/1و  55/1 ≥دارایی انسانی  > 54/1اگر  5
 (13, %93) آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر 34/93 ≥علوفه مصرفی سرانه م دامداری از درآمد و سه > 22/1و دارایی انسانی  > 54/1اگر  1
 (11, %21)  آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر علوفه مصرفی سرانه > 35/23و  13/1 ≥ دارایی انسانی و دارایی طبیعی > 54/1اگر  9
 (1, %19)  آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: نسبتا فقیر 49/1 ≥دارایی فیزیکی  > 21/1دارایی طبیعی و  > 42/1و  21/1 ≥اگر دارایی انسانی  3
 (9, %31) ر: نسبتا فقیرآنگاه وضعیت اقتصادی خانوا 32/33 ≥علوفه مصرفی سرانه و  22/1 ≥و سهم دامداری از درآمد  51/1 ≥دارایی فیزیکی و  32/1 ≥و دارایی طبیعی  19/1 ≥دارایی انسانی  > 55/1اگر  2

آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: نسبتا  32/33 ≥علوفه مصرفی سرانه  > 51/12و  22/1 ≥و سهم دامداری از درآمد  51/1 ≥دارایی فیزیکی و  32/1 ≥دارایی انسانی و دارایی طبیعی  > 55/1اگر  11
 (9, %91)  فقیر

 (23, %49)  آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: نسبتا فقیر 32/33 ≥علوفه مصرفی سرانه و  21/1 ≥و سهم دامداری از درآمد طبیعی  دارایی > 32/1دارایی انسانی و  > 55/1اگر  11
 (34, %45) فقیرآنگاه وضعیت اقتصادی خانوار:  21/1 ≥و سهم دامداری از درآمد  12/1 ≥دارایی فیزیکی و  دارایی طبیعی > 39/1و  54/1 ≥اگر دارایی انسانی  12
 (13, %51) دارایی فیزیکی آنگاه وضعیت اقتصادی خانوار: فقیر > 12/1و  32/1 ≥دارایی طبیعی  > 42/1و  54/1 ≥دارایی انسانی  > 33/1اگر  14
 (14, %31) عیت اقتصادی خانوار: خیلی فقیرسهم دامداری از درآمد آنگاه وض > 21/1و  51/1 ≥دارایی فیزیکی  > 22/1و  12/1 ≥و دارایی طبیعی  13/1 ≥اگر دارایی انسانی  13
 (125, %35) پایدارآنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  51/1 ≥دارایی فیزیکی و  41/1 ≥اگر دارایی انسانی  15

آنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  11/31 ≥علوفه مصرفی سرانه و  51/1 ≥ و سهم دامداری از درآمد 12/1 ≥دارایی فیزیکی و  32/1 ≥دارایی طبیعی  > 19/1و  51/1 ≥دارایی انسانی  > 49/1اگر  11
 (3, %12) پایدار

 (3,  %111) پایدارآنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  11/91 ≥علوفه مصرفی سرانه  > 11/31و  51/1 ≥ سهم دامداری از درآمد > 32/1دارایی فیزیکی و  > 11/1و  11/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  19
 (12, %95) پایدارآنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع: علوفه مصرفی سرانه  > 95/34و  95/1 ≥ سهم دامداری از درآمد > 11/1و  51/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  13
 (12, %95) پایدارآنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  22/222 ≥فی سرانه علوفه مصر > 42/42و  سهم دامداری از درآمد > 31/1و  19/1 ≥و دارایی طبیعی  31/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  12

آنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  22/222 ≥علوفه مصرفی سرانه سهم دامداری از درآمد و  > 31/1و  41/1 ≥دارایی فیزیکی و  42/1 ≥دارایی طبیعی  > 19/1و  11/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  21
 (13, %24) پایدار
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 (14, %22) پایدارآنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  91/145 ≥علوفه مصرفی سرانه  > 42/53و  22/1 ≥ سهم دامداری از درآمد > 31/1دارایی طبیعی و  > 42/1و  11/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  21
 (3, %12) نسبتا ناپایدار آنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  42/53 ≥علوفه مصرفی سرانه و  22/1 ≥ ی از درآمدسهم دامدار > 31/1دارایی طبیعی و  > 42/1و  11/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  22

 (9,  %91) ناپایدارآنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  11/31 ≥علوفه مصرفی سرانه و  51/1 ≥ سهم دامداری از درآمددارایی طبیعی و  > 19/1و  49/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  24

آنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  11/31 ≥علوفه مصرفی سرانه و  51/1 ≥ و سهم دامداری از درآمد 12/1 ≥دارایی فیزیکی و  92/1 ≥دارایی طبیعی  > 32/1و  51/1 ≥دارایی انسانی  > 49/1اگر  23
 (21,  %33) ناپایدارخیلی 

 (1, %34) ناپایدار آنگاه وضعیت محیط زیستی مرتع: خیلی علوفه مصرفی سرانه   > 11/91و  51/1 ≥ و سهم دامداری از درآمد 41/1 ≥ایی فیزیکی دار > 11/1و  11/1 ≥دارایی انسانی  > 41/1اگر  25
 قیتحق هایافتهیماخذ: 
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 ( FIS) یاستنتاج فاز ستمیس یاجرا
 یدارایی انسان که،یینجااست. از آ یخروج ریمتغدو و  یورود ریپنج متغ نیروابط ب انگریب یفاز قواعد

سهم  ،یسه ارزش زبان یدارا یکیزیدارایی ف ،یسه ارزش زبان یدارا یعیدارایی طب ،یسه ارزش زبان یدارا

است،  یارزش زبان چهار یسرانه دارا یو علوفه مصرف یچهار ارزش زبان یاز درآمد کل دارا یدامدار

وجود داشته باشد. چون در نظر گرفتن تمام  واندتی( قاعده م4×  4×  4×  3×  3) 342تعداد  نیبنابرا

کردن  دایپ یبرا متصمی الگوریتم درختآورد، از یم نییرا پا یابیاست و دقت ارز رگیوقت اریقواعد بس

 ستمیقاعده در نظر گرفته شده در س 99تعداد  یدهنده( نشان5) قواعد مناسب استفاده شد. جدول

 است.   یاستنتاج فاز
 ی استنتاج فاز ستمیاعد مورد استفاده در سقو( 5جدول )

 های مدلخروجی  های مدلورودی شماره

 
دارایی 

 انسانی

دارایی 

 طبیعی

دارایی 

 فیزیکی

سهم 

دامداری از 

 درآمد

علوفه مصرفی 

 سرانه

 
وضعیت 

 اقتصادی

 شرایط

 محیطیزیست

 پایدار خیلی فقیر  متوسط زیاد کم کم کم 1

 پایدار خیلی فقیر  متوسط زیاد متوسط کم کم 2

 پایدار خیلی فقیر  متوسط زیاد زیاد کم کم 4

 پایدار خیلی فقیر  متوسط خیلی زیاد کم کم کم 3

 پایدار خیلی فقیر  متوسط خیلی زیاد متوسط کم کم 5

 پایدار خیلی فقیر  متوسط خیلی زیاد زیاد کم کم 1

 پایدار غیر فقیر  متوسط زیاد کم کم متوسط 9

 پایدار غیر فقیر  متوسط زیاد متوسط کم متوسط 3

 پایدار غیر فقیر  متوسط زیاد زیاد کم متوسط 2

 پایدار غیر فقیر  متوسط خیلی زیاد کم کم متوسط 11

 پایدار غیر فقیر  متوسط خیلی زیاد متوسط کم متوسط 11

 پایدار غیر فقیر  متوسط خیلی زیاد زیاد کم متوسط 12

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط کم کم کم 14

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم کم 13

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم کم 15

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم کم 11

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم کم 19

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم کم 13
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 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم کم 12

 قیتحق هایافتهیماخذ: 
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 ی استنتاج فاز ستمیقواعد مورد استفاده در س( 5ی جدول )ادامه
 های مدلخروجی  های مدلورودی شماره

 
دارایی 

 انسانی

دارایی 

 طبیعی

دارایی 

 فیزیکی

سهم 

دامداری از 

 درآمد

علوفه مصرفی 

 سرانه

 
 وضعیت

 اقتصادی

 شرایط

 محیطیزیست

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم کم 21

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم کم 21

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم کم 22

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم کم 24

 ایدارپ غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم کم 23

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط کم کم کم 25

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم کم 21

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم کم 29

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم کم 23

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم کم 22

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط طمتوس متوسط کم کم 41

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم کم 41

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم کم 42

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم کم 44

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم کم 43

 پایدار یرغیر فق  زیاد متوسط زیاد کم کم 45

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم کم 41

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط کم کم متوسط 49

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم متوسط 43

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم متوسط 42

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم متوسط 31

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم متوسط 31

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم متوسط 32

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم متوسط 34

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم متوسط 33

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم متوسط 35

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم متوسط 31

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم متوسط 39

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم متوسط 33
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 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط کم کم متوسط 32

 قیتحق هایافتهیماخذ: 
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 ی استنتاج فاز تمسیقواعد مورد استفاده در س( 5ی جدول )ادامه
 های مدلخروجی  های مدلورودی شماره

 
دارایی 

 انسانی

دارایی 

 طبیعی

دارایی 

 فیزیکی

سهم 

دامداری از 

 درآمد

علوفه مصرفی 

 سرانه

 
وضعیت 

 اقتصادی

 شرایط

 محیطیزیست

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم متوسط 51

 اپایدارخیلی ن غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم متوسط 51

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم متوسط 52

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم متوسط 54

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم متوسط 53

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم متوسط 55

 خیلی ناپایدار قیرغیر ف  خیلی زیاد متوسط متوسط کم متوسط 51

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم متوسط 59

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم متوسط 53

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم متوسط 52

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم متوسط 11

 ناپایدار نسبتا نسبتا فقیر  کم متوسط متوسط زیاد زیاد 11

 نسبتا ناپایدار نسبتا فقیر  کم زیاد متوسط زیاد زیاد 12

 پایدار نسبتا فقیر  متوسط کم متوسط زیاد زیاد 14

 نسبتا ناپایدار فقیر  متوسط متوسط متوسط زیاد زیاد 13

 نسبتا ناپایدار نسبتا فقیر  متوسط زیاد متوسط زیاد زیاد 15

 خیلی ناپایدار تا فقیرنسب  زیاد کم متوسط زیاد زیاد 11

 خیلی ناپایدار نسبتا فقیر  زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد 19

 پایدار نسبتا فقیر  زیاد زیاد متوسط زیاد زیاد 13

 خیلی ناپایدار نسبتا فقیر  خیلی زیاد کم متوسط زیاد زیاد 12

 خیلی ناپایدار نسبتا فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد 91

 پایدار نسبتا فقیر  خیلی زیاد زیاد متوسط زیاد دزیا 91

 نسبتا ناپایدار نسبتا فقیر  متوسط متوسط متوسط متوسط کم 92

 نسبتا ناپایدار نسبتا فقیر  متوسط متوسط زیاد متوسط کم 94

 نسبتا ناپایدار نسبتا فقیر  متوسط متوسط متوسط زیاد کم 93

 نسبتا ناپایدار قیرنسبتا ف  متوسط متوسط زیاد زیاد کم 95

 ناپایدار فقیر  متوسط کم کم متوسط کم 91

 ناپایدار فقیر  متوسط کم کم متوسط متوسط 99
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 شرایطو  یاقتصاد تیمدل شامل وضع هاییخروج سازییفاز ریغ ت،ینها درقیتحق هایافتهیماخذ: 

دارایی  ،یانساندارایی  اگر مثال، طوربا استفاده از روش مرکز ثقل  انجام شده است. به محیطیستیز

، 11/1، 31/1برابر با  بترتیسرانه، به یاز درآمد کل و علوفه مصرف یسهم دامدار ،یکیزیدارایی ف ،یعیطب

 شرایطخانوار و  یاقتصاد تیوضع یبرا یاستنتاج فاز ستمیس یباشد، آنگاه خروج 53و  11/1، 19/1

 ریغ (4( است. شکل )داریپامرتع  و ریرفقیغخانوار ) 119/1و  113/1برابر با  بترتیمراتع، به محیطیستیز

 مثال موجود را نشان داده است. هاییخروج سازییفاز

 
از درآمد  یسهم دامدار ،یکیزیدارایی ف ،یعیدارایی طب ،یاگر دارایی انسان ستم،یس هاییخروج سازییرفازیغ( 4شکل )

 باشد 53، 11/1، 19/1، 11/1 ،31/1برابر با  بترتیسرانه، به یکل، علوفه مصرف

درصد مشاهدات ساخته شده  91با استفاده از  یاستنتاج فاز ستمیس ابتدا، ستمیعملکرد س یابیارز برای

 است، نرفته کاربه مدل ساخت در که هادرصد داده 41از  ستمیعملکرد س یاعتبارسنج یاست. سپس برا

 یاقتصاد تیوضع ینبیشیپ یبرا ینتاج فازاست ستمسی دقت واقع در( 1) جدول. است شده استفاده

 .دهدیمراتع را نشان م محیطیستیز شرایطخانوار و 
 خارج از نمونه هایدرصد داده 41 یبرا یاستنتاج فاز ستمیعملکرد س یابیارز( 1)جدول 

 بینی صحیح )درصد(دقت سیستم در پیش خروجی مدل

 25/12 وضعیت اقتصادی خانوار

 33/15 راتعوضعیت محیط زیستی م

 قیتحق هایافتهیماخذ: 



 

9111 

 

 شرایطو  خانوار یاقتصاد تیوضع ینبیشیپ یبرا یاستنتاج فاز ستمی(، دقت س1جدول ) جیبر اساس نتا

 33/15و  25/12برابر با  بترتیبه ،یشتیمع هاییو استراتژ هاییمراتع بر اساس دارا محیطیستیز

آنها را با  مراتع محیطیستیز تیو وضع ریعشا یتصاداق تیقادر است، وضع ستمیس نی. اباشدیدرصد م

 یسرپرست خانوار، تعداد اعضا التی)شامل تحص یدارایی انسان رینظ هیداشتن اطالعات پا اریدر اخت

 نیزم تمالکی صورت)به یعی(، دارایی طبیجیو ترو یآموزش هایخانوار در سن کار و شرکت در کالس

سرانه،   یاز درآمد کل و علوفه مصرف یداد دام خانوار(، سهم دامدار)تع یکیزیو باغ(، دارایی ف یزراع

 .دینما ینبیشیپ

 گیری و پیشنهادهانتیجه

هر کدام در چهار رده  عیشتیم یاتخاذ استراتژ ها ودارایی از یناش محیطیستیو ز اقتصادی یامدهاپی

 یلیخ دار،یناپا دار،ینسبتا ناپا ر،دای)پاو  (ریفق یلیخ ر،یفق ر،ینسبتا فق ر،یفق ری)غترتیب شامل به

مراتع آنها بر  محیطیستیزشرایط خانوار و  یاقتصاد تیوضع ینبیشیپاند. برای ارزیابی شده (داریناپا

قواعد مناسب استخراج  میدرخت تصم الگوریتم ابتدا با استفاده ازی معیشتی و استراتژ هاییاساس دارا

استفاده  یفاز اجاستنت ستمیدر سبا دقت مناسب  تمیالگور نیاقواعد استخراج شده از  نیشد. بنابرا

 ستم؛یس یو خروج یورود یرهایمتغ نییمرحله، مشتمل بر تع ششدر  یشده است. مدل منطق فاز

 ستم؛یس هاییخروج سازییفاز ریغ ؛یقواعد فاز فیتعر ت؛یساخت توابع عضو ؛یزبان هایارزش فیتعر

 یبرا یشیآزما هایدرصد داده 41دقت مدل بر اساس  تیو در نهاانجام شد  ستمیعملکرد س یابیارز

-درصد به 33/15و  25/12برابر با  بترتیمراتع به محیطیستیخانوار و ز یاقتصاد تیوضع ینبیشیپ

 محیطیستیز شرایطو  ریعشا یاقتصاد تیقادر است وضع ستمیس نیا کهطوریبه. است آمده دست

 .دینما ینبیشیپ یبا دقت مناسب یشتیمع یو استراتژ هاییبر اساس دارا رامراتع آنها 

و  ایهیسرما   هایییدارا حیصح بیاست، که چگونه با ترک نیاز ا یحاک یاستنتاج فاز ستمیس جینتا

 و خانوار فقر عدم صورتبه ،محیطیستیو ز یمناسب به اهداف اقتصاد یشتیمع یانتخاب استراتژ

 یاست، دارا ارائهقابل  اپوی صورتکه به ستم،یس نیا جیتوجه به نتا ن،یبرا. بنامیابیمراتع دست  یدارپای
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