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  چكيده
شده  رو به رو اهخشکسالی، تغییر اقلیم و تخریب مرتع مانندبیرونی  هایبا اختاللهای اخیر، معیشت عشایر در سال

ار به آن وابسته هستند تحت فشار قر ریرا که عشا ایبوم سامانهخدمات  ،اقلیمی هایپذیریرییاز آنجاکه تغ .است
تا، راس نیر ا. داست ازین یکارآمد یخود به ابزارها شتیحفظ مع برای ریکمک به عشا یبرا نیبنابرا دهند،یم

 وهشاین پژهدف  .کندمساعدت  ،یشتیمع یامدهایو پ هاراهبرد نه،یزمبررسی در  تواندیممعیشت پایدار چارچوب 
استان  یریعشا هایجامعهمختلف در معیشتی  هایراهبرد محیطی ناشی از اتخاذپایداری اقتصادی و زیست بررسی
، که ییقشقا یریخانوار عشا 393از  ینظرسنج مبنایبر  است. (FISفازی ) گیریسامانه نتیجهبا استفاده از  فارس
عنوان الگوی معیشت پایه دامداری سنتی بهاند، شده گزینش یاچند مرحله یاخوشه یریگروش نمونه قیاز طر

شان داد ن پژوهشهای باشد و ارتباط اقتصادی و فرهنگی خود را با عشایر حفظ کرده است. یافتهبرای عشایر می
حیطی می معیشت مبتنی بر دامداری سنتی منجر به وضعیت اقتصادی فقیر برای خانوارها و شرایط زیستکه شیوه

 ،سرانه یعلوفه مصرف افزایش و یدامداردرآمد سهم که کاهش شود. درحالیطبیعی می هایناپایدار برای مرتع
تیابی این است که دس گویایایج مدل فازی طراحی شده آورد. نتدست میه را ب هاکاهش فقر و بهبود کیفیت مرتع

 های معیشتی است.دارایی درست و بهینهمحیطی مشروط به ترکیب به پایداری اقتصادی و زیست
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 دمهمق

ریقا شمالی آف هایمنطقهمعیشت اصلی عشایر مبتنی بر فعالیت دامداری سنتی در خاورمیانه و 

کل اراضی در آن  %43(، که Githu, 2020; Yang et al., 2019; Zhang et al., 2020باشد )می

 %11(. با این حال، حدود World Bank, 2019دهند )طبیعی تشکیل می هایرا مرتع هاناحیه

 ,World Bankدر خاورمیانه و شمال آفریقا دارای کیفیت متوسط و پایین هستند ) هاتعمر

مثبت بر معیشت عشایر و پرورش دام  هایکه فعالیت دامداری سنتی دارای تاثیر(. درحالی2019

یرونی ب هایلدلیل اختالی معیشت متکی بر منابع طبیعی بهطبیعی و شیوه هایاست، اما مرتع

(. افزایش دما، کاهش بارندگی، و Boero et al., 2015یر اقلیم تحت فشار قرار دارند )تغی مانند

این  پذیریو شدت خشکسالی منجر به کاهش تولید علوفه، تخریب مرتع، و آسیب بارهاافزایش 

 ;Karimi et al., 2018شود )خشک و نیمه خشک می هایمنطقهی معیشت سنتی در شیوه

Safaei et al., 2018) ی از ناش پیاپیهای خشکسالی زیانبار هایاثرگذاری. انتظار بر این است که

ب شود که تغییر اقلیم باعث کاهش دسترسی به آبینی میتغییر اقلیم شدت یابد. همچنین، پیش

خشک و نیمه خشک خاورمیانه و شمال آفریقا شود  هایمنطقهو تغییر پوشش گیاهی در 

(IPCC, 2014و در نتیجه تغی )پرورش دام مرتعی رخ  هایسامانهتوجهی در  شایان هایپذیرییر

مرتعی ممکن است سبک زندگی عشایر از جمله  هایمنبعبر این، تغییر کیفیت  افزوندهد. 

 ,.Karimi et al., 2018; Tsegaye et alنشینی و کاربری زمین را تحت تاثیر قرار دهد )کوچ

2013 .) 

بشری  هایواسطه فعالیتتی نسبت به تنوع و تغییر اقلیم بههای دامداری سنسامانهحساسیت 

(. وابستگی زیاد خانوارهای Cao et al., 2019; Jamsranjav et al., 2018افزایش یافته است )

صورت چرای بیش از حد منجر به تخریب برداری ناپایدار آنها بهطبیعی و بهره هایعشایر به مرتع

خشک و نیمه خشک شده  هایمنطقهزایی در و گسترش بیابانتوجه این منابع طبیعی  شایان

 2/2 در حدوددر ایران  هامرتعبرداری عنوان مثال، نرخ بهره(. بهFarimani et al., 2017است )

های (، که منجر یه چالشFRW, 2016طبیعی است ) هایبرابر بیشتر از ظرفیت تحمل مرتع

اقلیمی نیاز به نااقلیمی و  هایاست. وجود خطرعشایری شده  هایمنطقهزیادی در بسیاری 

-اند انعطافدهد. برخی عشایر سعی کردههای دامداری را نشان میسامانهپذیر از استفاده انعطاف

پذیری خود را از طریق معیشت مبتنی بر تنوع فعالیتی حفظ کنند. ترکیب فعالیت دامداری 
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-رتعتواند هم از ممعیشتی می راهبردنوان یک عهای کشاورزی و غیرکشاورزی بهسنتی با فعالیت

 کندعشایر در کشورهای در حال توسعه حفاظت  هایهی زندگی جامعطبیعی و هم از شیوه های

(Farimani et al., 2017; Tsegaye et al., 2013; Yan et al., 2010; Yang et al., 2019 .) 

های معیشتی وجود راهبردبرای تنوع های تحلیلی مختلف برای بررسی تصمیم خانوار چارچوب

ین اهای معیشتی عشایر، چارچوب معیشت پایدار در منظور افزایش دانش در زمینه گزینهدارد. به

د باش، و پیامد میراهبرداستفاده شده است. این چارچوب مفهومی شامل سه جزء دارایی، بررسی 

(Ellis, 2000 .) ا هییدارا تحت تاثیر یریعشا یانوارهاخ یشتیمع راهبردچارچوب،  نیا مبنایبر

 شمار (.Carr, 2014) داردقرار  یو اجتماع ،ی، انسانی، مالیکیزی، فیعیطب یهاییمتشکل از دارا

 راهبرد گزینشها بر در کشورهای در حال توسعه به بررسی نقش دارایی هابررسیزیادی از 

 ;Karimi et al., 2018; Keshavarz et al., 2017; Porro et al., 2015معیشتی پرداختند )

Soltani et al., 2012; Tilahun et al., 2016; Tuyen et al., 2014; Zhang et al., 2020 برخی .)

های طبیعی وابسته برای تامین معاش خود به دارایی بذاتهاند که خانوارها نشان داده هابررسی

که برخی (. درحالیKeshavarz et al., 2014; Martin et al., 2014; Shah et al., 2013هستند )

ند اگیری معیشت خانوار اشاره کردههای مالی و انسانی در شکلدیگر به نقش دارایی یهابررسی

(Davis & Lopez-Carr, 2014; Hua et al., 2017 .)معیشتی  راهبرد گزینشبر این،  افزون

فاده استا کاهش درآمد و رفاه خانوار، و توسط عشایر منجر به پیامدهای معیشتی مانند افزایش ی

 (.  Ellis, 2000شود )می هامرتع داریناپا ای داریپا

اقلیمی قرار دارند، الزم نااقلیمی و  هایپذیری عشایر که در معرض خطربرای افزایش انعطاف

ی یشت، و پیامد معراهبرددارایی،  هایمفهومگیری رکا ههای هدفمند با بها و سیاستاست برنامه

یم پذیری معیشتی نسبت به تغییر اقلرغم مطالعات زیادی که در زمینه آسیبتنظیم گردند. علی

 ,.e.g., Hua et alاست )و چارچوب معیشت پایدار در کشورهای در حال توسعه انجام شده 

2017; Keshavarz et al., 2014; Tilahun et al., 2016; Zhang et al., 2020 اما بیشتر ،)

اند و اطالعات در مورد معیشت عشایر در کشورهای بر خانوارهای کشاورز تمرکز کرده هایبررس

ت های معیشتی عشایر تحراهبردی در زمینه بررسیبر این،  افزوندر حال توسعه کافی نیستند. 

-اقلیمی کم یا ناکافی است. بدون اطالعات دقیق، بهبود رفاه عشایر و انعطافنااقلیمی و  هایخطر

 اییهپژوهشاقلیمی بسیار دشوار است. از سوی دیگر، نااقلیمی و  هایدر برابر خطر آنانری پذی

پذیری خانوار پرداختند. با این حال، هنوز معیشتی و تاثیرات آن بر انعطاف راهبردهایبه بررسی 

 قیتا چه اندازه از طر یطمحیستیو ز یاقتصاد یداریاز پا هاظارانتاین موضوع مشخص نیست که 



 

 

 

 

 

 
 2/1099/شماره 11اقتصاد کشاورزی/جلد  02

ها ییدارا هایبا هدف تعیین تاثیر این بررسیشود. در این راستا، می نیتام یشتیمع هایراهبرد

 . شدانجام  هامحیطی مرتعمعیشتی بر وضعیت اقتصادی عشایر و شرایط زیست راهبردهایو 

 روش تحقیق
 ر آغازدی های معیشتراهبردها و دارایی مبنایمحیطی بر بررسی پایداری اقتصادی و زیست یبرا

-دهقاع نای ادامه، درمناسب استخراج شدند.  هایقاعده م،یتصم واره درخت تمیبا استفاده از الگور

است، که  یادآوری( استفاده شد. الزم به 1FIS) یفاز گیرینتیجه سامانهو در  شد سازییفاز ها

 ایند، باش وستهیپ دیبا یبر ممدان یمبتن یفاز گیرینتیجه سامانه یو خروج یورود یرهایمتغ

 یبیترت هایارزش ب،یترت نیهستند. بد یبیترت هایارزش یباشند که دارا ایوستهیناپ یرهایمتغ

 ,Agrestiشوند ) لیتبد یفاز یزبان هایبه ارزش توانندیم وستهیو ناپ وستهیپ یرهایمتغ نیا

2002; Jodoin et al., 2006 ت اس وستهیناپ ریمتغ کی یشتیمع راهبرد ری، متغاین بررسی(. در

 ریدر نظر گرفتن متغ یبرا نی. بنابراباشدی( میاسم ری)متغ یبیترت ریغ هایارزش یکه دارا

ر سهم مشتمل ب ن،یگزیجا وستهیپ ریاز دو متغ یفاز گیرینتیجه سامانهدر  یشتیمع هایراهبرد

 سرانه استفاده شد. یاز درآمد کل و علوفه مصرف یدامدار

 (FISی )فاز گیرینتیجه سامانه

   وانعنآنها را به یهامرتع یمحیطستیز شرایطو  ریعشا یاقتصاد تیوضع تواندیم یمنطق فاز

 هایراهبردخانوار و  هایییمشخص، مشتمل بر دارا هاییمدل بر اساس ورود هایخروجی

 ;Porro et al., 2015; Soltani et al., 2012; Tilahun et al., 2016کند ) ینبیشیپ ،یشتیمع

Tuyen et al., 2014 یمال دارایی هایاست و ارزش ییدوتا ریمتغ یاجتماع دارایی(. از آنجاکه 

 اراییدو  یعیطب دارایی ،یانسان دارایی) ییسه دارا نیهستند، بنابرا نییپا یرپذیتنوع یدارا

 یرپذیعنوت اب وستهیرها، پیمتغ نیانتخاب شدند ا یفاز گیریسامانه نتیجهورود به  ی( برایکیزیف

فازی و  سامانهمتغیرهای در نظر گرفته شده در  صورت( 1همچنین، جدول ). باشندیم ییباال

 دهد. مربوط به آنها را نشان می هایتوضیح

 

 
  

                                           
1 Fuzzy Inference System 
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 فازی سامانهمتغیرهای لحاظ شده در ( 5جدول )

Table (1) Variables included in the fuzzy system 
 معیشتی عامل

Livelihood factor 

 غیرمت
Variable  

 هاتوضیح
Explanation  

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

 تهیه شده توسط خانوار مکملمیزان علوفه  سرانه یعلوفه مصرف 

 تحصیالت سرپرست خانوار دارایی انسانی †تیشدارایی معی

 سن کاراعضای خانوار در  شمار  

 های آموزشی و ترویجیشرکت در کالس  

 مالکیت زمین زراعی دارایی طبیعی 

 مالکیت باغ  

 برداری از مرتع )انفرادی یا مشاع(مجوز بهره  

 خانوار های ماشین شمار دارایی فیزیکی 

 کل دام خانوار شمار  

 ط فقر درصدی از درآمد خانوار باالی خ وضعیت اقتصادی ††پیامد معیشتی

 های خانوار بیش از پروانه چرادرصدی از دام محیطیشرایط زیست 

مشترک محاسبه شدند. درواقع دارایی انسانی از سه مولفه اصلی تحصیالت  عاملکارگیری تحلیل ه های معیشتی با بدارایی †

طبیعی از سه مولفه اصلی مالکیت های آموزشی و ترویجی، دارایی اعضای خانوار، و شرکت در کالس شمارسرپرست خانوار، 

به دام محاس شمار، و هاماشین شماربرداری از مرتع، و دارایی فیزیکی از دو مولفه اصلی زمین زراعی، مالکیت باغ، و مجوز بهره

 شدند.

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

ه پروان مبنایمجاز دام خانوار بر  شمارنشانگر شرایط مبنا )خط فقر نسبی در نمونه و  sXدام خانوار( و  شمار)درآمد خانوار و 

 باشند.چرا( می

 های پژوهش: یافتهمنبع

 شکل صورترا توسط چهار واحد، به مدل هایستاندهو  هانهاده اغلب یفاز گیرینتیجه سامانه

  .(Jodoin et al., 2006; Van den Berg, 2004) کندیم اجرایی( 1)

 
 یفاز گیرینتیجه سامانه شینما (5)شکل 

Figure (1) The fuzzy inference system 
 . کندیم لیتبد یزبان هایرا به ارزش یو خروج یورود یرهامتغیش : ارزسازییواحد اول( فاز

 .ردگییرا در بر م "گاه .. آناگر .": مجموعه قواعد یفاز هایقاعدهدوم(  واحد
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شده  سازییفاز هاییمجموعه ورود ،یاستدالل فاز یاجرا ی: براگیرینتیجهسوم( موتور  واحد

 .کندیم بیرا ترک یبا قواعد فاز

 یقیحق هایمیزانمدل را به  هاییخروج یبرا یزبان های: ارزشسازییفازریچهارم( غ واحد

 . کندیم لیتبد

اده استف یزبان هایاز ارزش یفاز گیرینتیجه سامانه یو خروج یورود یرهایمتغ سازییفاز یبرا

( 2در جدول ) سامانه هاییو خروج هایاز ورود کیهر  یبرا یزبان هایارزش نیشده است. ا

 آورده شده است.
 دهنستاو  نهاده یرهایمتغ یبرا یزبان هایارزش فیتعر( 2جدول )

Table (2) Definition of linguistic values for input and output variables 

 متغیر 
Variable  

 های زبانیارزش
Linguistic value 

 های مدلنهاده

 

 )کم، متوسط، زیاد( دارایی انسانی

 )کم، متوسط، زیاد( دارایی طبیعی

 )کم، متوسط، زیاد( دارایی فیزیکی

 ی زیاد()کم، متوسط، زیاد، خیل سهم دامداری از درآمد کل

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

 فقیر، فقیر، خیلی فقیر( به نسبت)غیر فقیر،  وضعیت اقتصادی خانوار های مدلستانده

 ناپایدار، ناپایدار، خیلی ناپایدار( به نسبت)پایدار،  محیطی مراتعشرایط زیست
 Source: Research Findings                                                                             قیتحق هایافتهی: منبع

استفاده شده  ایو ذوزنقه یمثلث تیعضو هایتابعاز هر دو نوع  تیضوع هایتابعساخت  یبرا

 و خروجی یورود یرهایدر متغ یزبان هایاز ارزش کیهر  یمحدوده برا گزینش ن،یاست. همچن

 در هاداده یفراوان کهایگونهانجام شده است. به تصمیم واره درخت تمیالگور کارگیریه ببا 

 یرهایمتغ یبرا تیعضو هایتابع( 2هستند. شکل ) ناسبمت تا حدودیمختلف  هایمحدوده

  .دهدیرا نشان م یفاز گیرینتیجه سامانه یورود
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( سهم 4) ،یکیزیف دارایی( 3) ،یعیطب دارایی( 2) ،یانسان دارایی( 5) یبرا تیعضو هایتابع (2)شکل 

 سرانه ی( علوفه مصرف1از درآمد کل و ) یدامدار

Figure (2) Membership functions for (1) human assets, (2) natural assets, (3) physical 

assets, (4) livestock share of total income, and (5) per capita forage consumption 
 ،یخروج یرهایمتغ در یزبان هایاز ارزش کیهر  یمحدوده برا گزینش( 4همچنین، جدول )

  .دهدرا نشان می محیطیشرایط زیستو  یاقتصاد تیوضعمشتمل بر 
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 های زبانی در متغیرهای خروجیمحدوده برای ارزش گزینش( 3جدول )

Table (3) Select the range for linguistic values in the output variables 
 متغیر

Variable  

 ارزش زبانی

Linguistic 
value 

 محدوده

Range  

 خانوار شمار

Household 
number 

 درصد فراوانی

Frequency 
percentage 

     وضعیت اقتصادی

 39.44 155 0.29 >وضعیت اقتصادی≥ 0 غیر فقیر 

 20.10 79 0.59 >وضعیت اقتصادی≥ 0.29 فقیر به نسبت 

 18.83 74 0.77 >وضعیت اقتصادی≥ 0.59 فقیر 

 21.63 85 1 >وضعیت اقتصادی≥ 0.77 خیلی فقیر 

 شرایط 

 محیطیزیست

    

 40.20 158 0.03 >محیطیشرایط زیست≥ 0 پایدار 

 20.10 79 0.11 >محیطیشرایط زیست≥ 0.03 ارناپاید به نسبت 

 19.60 77 0.20 >محیطیشرایط زیست≥ 0.11 ناپایدار 

 20.10 79 1 >محیطیشرایط زیست≥ 0.20 خیلی ناپایدار 

 Source: Research Findings                                                                             قیتحق هایافتهی: منبع

 یراکند. ب بندیترکیبرا  یمدل فاز یبرا هیاول شناسیزبان هایقاعده ههم تواندمی یمنطق فاز

 داده شده است:  شینما ریز یکل صورتبه  یفاز یقاعده زبان کیمثال، 

ل از درآمد ک یکم، سهم دامدار یکیزیف داراییکم،  یعیطب داراییمتوسط،  یانسان داراییاگر "

 ایطشرو  ریفق ریخانوار غ یاقتصاد تیاه وضعگ سرانه متوسط باشد، آن یو علوفه مصرف ادیز

 "است داریمرتع پا یمحیطستیز

 محاسبه شده است: رزی رابطه صورتکل قواعد، به این بررسی شمار در

 هایارزش شمار×  یعیطب دارایی یزبان هایارزش شمار×  یانسان دارایی یزبان هایارزش شمار"

 یزبان هایارزش شمار× از درآمد کل  یسهم دامدار ینزبا هایارزش شمار×  یکیزیف دارایی یزبان

 "سرانه یعلوفه مصرف

درخت  الگوریتماست، از  رگیوقت اریبس این بررسیدر  یفاز هایی قاعدههمهآنجاکه لحاظ  از

ا مناسب ب هایقاعدهاستخراج  یبرا استخراج قواعد مناسب استفاده شده است. یبرا میتصمواره 

استفاده شد.  SPSS Modeler 18.0 افزایاز بسته نرم م،یتصمواره درخت  متیالگور یرکارگیه ب

 اجرا شد.  MATLAB افزاری( در بسته نرمFIS) یفاز گیرینتیجه سامانه نیهمچن
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 اهداده آوریگرد هایو منبع یرگیروش نمونه

 یاواحد مجموعه ( است و هررهیت فه،یطا ل،ی)ا ییشامل واحدها یریعشا یجامعه نکهیبا توجه به ا

حجم نمونه استفاده شد.  نییتع یبرا  ایچند مرحله یاخوشه یرگیاز خانوارهاست، روش نمونه

 یهاخانوار تینمونه و در نها هایرهینمونه، ت هایطایفهنمونه،  لیا بترتیروش، به نیا مبنایبر 

 یروش تصادف ،یریگحجم نمونه در هر مرحله نمونه نییتع یبرا ن،یشد. همچن گزینشنمونه 

 (:Scheaffer et al., 2012) است رفته کاربه( 1ساده با توجه به رابطه )

(1) 
n =

Nq(1 − q)

(N − 1)D + q(1 − q)
 

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

 یکه دارا یرگینهمختلف نمو هایمرحلهدر  یریعشا یاز خانوارها یدرصد q ،یرگینمونه

 درصد 11 ، خطا( هستند و دامنه یرکشاورزیغ هایتی)فعال میاقل رییسازگار با تغ هایتیفعال

D آن مبنای بر که) = B2   .است شده گرفته نظر در( آمد دستبه ⁄4

 نتایج و بحث
 هایاعدهق استفاده شد. میتصم هوار درخت تمیمناسب از الگور هایقاعدهاستخراج  یبرا در آغاز

 هشد برده کاربه یفاز گیرینتیجه سامانهدر  میتصم هوار مناسب استخراج شده از مدل درخت

رتع م محیطیشرایط زیستخانوار و  یاقتصاد تیوضع یاستخراج شده برا هایقاعده جینتا. است

قاعده  22( آورده شده است. از مجموع 3در جدول ) تصمیم واره درخت تمیبا استفاده از الگورها 

 شرایطقاعده مربوط به  11 شمارو  یاقتصاد توضعی به مربوط قاعده 13 شمار آمده، دستبه

 نوانعآورده شده است. به یبانیو پشت نانیاطم اریاست. در مقابل هر قاعده دو مع یمحیطستیز

 یبانیبوده و توسط شش خانوار نمونه پشت نانیدرصد اطم 111 یدارا کی شماره قاعده نمونه،

رابر با ب بترتیاستخراج شده به هایقاعده یبرا نانیاطم اریمع نیو کمتر نیشتریشده است. ب

برابر با  بترتیآنها به یبانیپشت اریمع نیو کمتر نیشتریب ن،یاست. همچن دهدرصد بو 42و  111

 و شش خانوار بوده است.  122

 ≥یعیطبدارایی  و 21/1 ≥یانساندارایی > 13/1اگر  دهدینشان م کیمثال، قاعده شماره  طوربه

 تیگاه وضع از درآمد کل آن دامداری سهم> 01/1 و 22/1 ≥یکیزیفدارایی > 10/1 و 12/1

 است. ریفق ریخانوار، غ یاقتصاد
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 تصمیم واره الگوریتم درخت مبنایمحیطی بر شرایط زیستو  وضعیت اقتصادی برای های به دست آمدهقاعده( 4جدول )
Table (4) The rules for economic status and environmental conditions based on the decision tree algorithm 

 شماره
Number 

 استخراج شده هایقاعده
Extracted rules 

 معیار ارزیابی
Evaluation criteria 

1 
 سهم دامداری از درآمد آن > 0.90و  0.55 ≥دارایی فیزیکی  > 0.09و  0.02 ≥و دارایی طبیعی  0.21 ≥دارایی انسانی  > 0.14اگر 

 گاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر 
(100% ,6) 

2 
سهم دامداری از درآمد و  > 0.90و  0.55 ≥دارایی فیزیکی  > 0.09و  0.02 ≥و دارایی طبیعی  0.40 ≥دارایی انسانی  > 0.21اگر 

 ار: غیر فقیرگاه وضعیت اقتصادی خانو آن 96.55 ≥علوفه مصرفی سرانه 
(68% ,22) 

3 
گاه  آن 105.88 ≥علوفه مصرفی سرانه دارایی فیزیکی و  > 0.09و  0.32 ≥دارایی طبیعی  > 0.17و  0.53 ≥اگر دارایی انسانی 

  وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر
(74% ,23) 

4 
گاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر  رایی فیزیکی آندا > 0.09و  0.49 ≥دارایی طبیعی  > 0.32و  0.48 ≥دارایی انسانی  > 0.46اگر 

  فقیر
(71% ,7) 

5 
گاه  آن 88.89 ≥علوفه مصرفی سرانه و  0.99 ≥و سهم دامداری از درآمد  دارایی طبیعی > 0.64و  0.55 ≥دارایی انسانی  > 0.53اگر 

  وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر
(63% ,8) 

6 
گاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر  آن 74.83 ≥علوفه مصرفی سرانه سهم دامداری از درآمد و  > 0.99و دارایی انسانی  > 0.53اگر 

 فقیر
(78% ,18) 

 (10, %90)  گاه وضعیت اقتصادی خانوار: غیر فقیر آن علوفه مصرفی سرانه > 98.45و  0.64 ≥ دارایی انسانی و دارایی طبیعی > 0.53اگر  7

 (6, %67)  فقیر به نسبتگاه وضعیت اقتصادی خانوار:  آن 0.37 ≥دارایی فیزیکی  > 0.21دارایی طبیعی و  > 0.32و  0.21 ≥اگر دارایی انسانی  8

9 
علوفه و  0.99 ≥و سهم دامداری از درآمد  0.51 ≥دارایی فیزیکی و  0.49 ≥و دارایی طبیعی  0.67 ≥دارایی انسانی  > 0.55اگر 

 فقیر به نسبتقتصادی خانوار: گاه وضعیت ا آن 88.89 ≥مصرفی سرانه 
(86% ,7) 
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 تصمیم واره الگوریتم درخت مبنایمحیطی بر شرایط زیستو  وضعیت اقتصادی برای به دست آمده هایقاعده( 4جدول )ی ادامه

Continius Table (4) The rules for economic status and environmental conditions based on the decision tree algorithm 
 شماره

Number 

 استخراج شده هایقاعده
Extracted rules 

 معیار ارزیابی

Evaluation criteria 

10 
علوفه مصرفی  > 62.50و  0.99 ≥و سهم دامداری از درآمد  0.51 ≥دارایی فیزیکی و  0.49 ≥دارایی انسانی و دارایی طبیعی  > 0.55اگر 

  فقیر به نسبتی خانوار: گاه وضعیت اقتصاد آن 88.89 ≥سرانه 
(71% ,7) 

11 
گاه وضعیت  آن 88.89 ≥علوفه مصرفی سرانه و  0.26 ≥و سهم دامداری از درآمد دارایی طبیعی  > 0.49دارایی انسانی و  > 0.55اگر 

  فقیر به نسبتاقتصادی خانوار: 
(37% ,24) 

12 
اه وضعیت اقتصادی  آنگ 0.21 ≥و سهم دامداری از درآمد  0.09 ≥یزیکی دارایی فو  دارایی طبیعی > 0.47و  0.53 ≥اگر دارایی انسانی 

 فقیرخانوار: 
(35% ,43) 

 (14, %50) گاه وضعیت اقتصادی خانوار: فقیر دارایی فیزیکی آن > 0.09و  0.49 ≥دارایی طبیعی  > 0.32و  0.53 ≥دارایی انسانی  > 0.48اگر  13

14 
گاه وضعیت  سهم دامداری از درآمد آن > 0.90و   0.50≥دارایی فیزیکی  > 0.22و  0.02 ≥طبیعی  و دارایی 0.14 ≥اگر دارایی انسانی 

 اقتصادی خانوار: خیلی فقیر
(46% ,13) 

 (125, %45) پایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  آن 0.56 ≥دارایی فیزیکی و  0.31 ≥اگر دارایی انسانی  15

16 
علوفه و  0.56 ≥ و سهم دامداری از درآمد 0.09 ≥دارایی فیزیکی و  0.49 ≥دارایی طبیعی  > 0.17و  0.56 ≥دارایی انسانی  > 0.37اگر 

 پایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  آن 46 ≥مصرفی سرانه 
(63% ,8) 

17 
 76.6 ≥علوفه مصرفی سرانه  > 46و  0.56 ≥ سهم دامداری از درآمد > 0.42دارایی فیزیکی و  > 0.46و  0.46 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 پایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  آن
(100% ,8) 

18 
گاه وضعیت محیط زیستی  آنعلوفه مصرفی سرانه  > 43.75و  0.75 ≥ سهم دامداری از درآمد > 0.60و  0.56 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 پایدارمرتع: 
(75% ,12) 
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 تصمیم واره الگوریتم درخت مبنایمحیطی بر شرایط زیستو  وضعیت اقتصادی برای به دست آمده هایقاعده( 4جدول )ی ادامه 

Continius Table (4) The rules for economic status and environmental conditions based on the decision tree algorithm 
 شماره

Number 

 استخراج شده هایقاعده
Extracted rules 

 ارزیابی معیار

Evaluation criteria 

19 
 آن 222.22 ≥علوفه مصرفی سرانه  > 39.39و  سهم دامداری از درآمد > 0.80و  0.17 ≥و دارایی طبیعی  0.40 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 پایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع: 
(75% ,12) 

20 
علوفه سهم دامداری از درآمد و  > 0.80و  0.36 ≥دارایی فیزیکی و  0.32 ≥عی دارایی طبی > 0.17و  0.66 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 پایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  آن 222.22 ≥مصرفی سرانه 
(93% ,14) 

21 
 ≥علوفه مصرفی سرانه  > 58.39و  0.92 ≥ سهم دامداری از درآمد > 0.80دارایی طبیعی و  > 0.32و  0.66 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 پایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع:  آن 135.71
(93% ,13) 

22 
 آن 58.39 ≥علوفه مصرفی سرانه و  0.92 ≥ سهم دامداری از درآمد > 0.80دارایی طبیعی و  > 0.32و  0.66 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 ناپایدار  به نسبتگاه وضعیت محیط زیستی مرتع: 
(63% ,8) 

23 
گاه وضعیت  آن 46 ≥علوفه مصرفی سرانه و  0.56 ≥ سهم دامداری از درآمددارایی طبیعی و  > 0.17و  0.37 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 ناپایدارمحیط زیستی مرتع: 
(71%  ,7) 

24 
علوفه و  0.56 ≥ امداری از درآمدو سهم د 0.09 ≥دارایی فیزیکی و  0.79 ≥دارایی طبیعی  > 0.49و  0.56 ≥دارایی انسانی  > 0.37اگر 

 ناپایدارگاه وضعیت محیط زیستی مرتع: خیلی  آن 46 ≥مصرفی سرانه 
(48%  ,21) 

25 
 آنعلوفه مصرفی سرانه   > 76.60و  0.56 ≥ و سهم دامداری از درآمد 0.30 ≥دارایی فیزیکی  > 0.11و  0.46 ≥دارایی انسانی  > 0.31اگر 

 ناپایدار : خیلی گاه وضعیت محیط زیستی مرتع
(83% ,6) 

Source: Research Finding                                                                                                                                                   قیتحق هایافتهی: منبع
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 ( FIS) یفاز گیرینتیجه سامانه یاجرا

-ییاست. از آنجا (یخروج) ستاندهدو و  (یورود) نهادهپنج  نیب هایرابطه انگریب یفاز هایقاعده

 یکیزیفدارایی  ،یسه ارزش زبان یدارا یعیطبدارایی  ،یسه ارزش زبان یدارا یانساندارایی  که،

سرانه  یو علوفه مصرف یچهار ارزش زبان یاز درآمد کل دارا یسهم دامدار ،یسه ارزش زبان یدارا

وجود  تواندی( قاعده م4×  4×  4×  3×  3) 342 شمار نیاست، بنابرا یارزش زبان چهار یدارا

 نییارا پ یابیاست و دقت ارز رگیوقت اریبس هاقاعده همهداشته باشد. چون در نظر گرفتن 

 مناسب استفاده شد. جدول هایقاعدهکردن  دایپ یبرا متصمی واره درختالگوریتم آورد، از یم

 است.   یفاز گیرینتیجه سامانهقاعده در نظر گرفته شده در  77 شمار یدهنده( نشان2)
 یفاز گیرینتیجه سامانهمورد استفاده در  هایقاعده( 1جدول )

Table (5) Rules used in fuzzy inference system  
 شماره

Number 

 های مدلنهاده
Model inputs 

 های مدلستانده 
Model outputs 

دارایی 

 انسانی

Human 
asset 

دارایی 

 طبیعی

Natural 
asset 

دارایی 

 فیزیکی

Physical 
asset 

سهم 

دامداری از 

 درآمد

Livestock 
share of 

total 

income 

علوفه مصرفی 

 سرانه

Per capita 

forage 

consumption 

 

وضعیت 

 اقتصادی

Economic 
status 

 شرایط

 محیطیزیست

Environmental 
condition 

 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 3

 پایدار یرخیلی فق  متوسط خیلی زیاد کم کم کم 4

 پایدار خیلی فقیر  متوسط خیلی زیاد متوسط کم کم 5

 پایدار خیلی فقیر  متوسط خیلی زیاد زیاد کم کم 6

 پایدار غیر فقیر  متوسط زیاد کم کم متوسط 7

 پایدار غیر فقیر  متوسط زیاد متوسط کم متوسط 8

 پایدار غیر فقیر  متوسط زیاد زیاد کم متوسط 9

 پایدار غیر فقیر  متوسط خیلی زیاد کم کم متوسط 10

 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 13
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 یفاز گیرینتیجه سامانهمورد استفاده در  هایقاعده( 1جدول )ی ادامه

Continius Table (5) Rules used in fuzzy inference system  
 شماره

Number 

 های مدلنهاده
Model inputs 

 های مدلستانده 
Model outputs 

دارایی 

 انسانی

Human 

asset 

دارایی 

 طبیعی

Natural 

asset 

دارایی 

 فیزیکی

Physical 

asset 

سهم 

دامداری از 

 درآمد

Livestock 

share of 

total 
income 

علوفه مصرفی 

 سرانه

Per capita 

forage 
consumption 

 

وضعیت 

 اقتصادی

Economic 

status 

 شرایط

 محیطیزیست

Environmental 

condition 

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم کم 14

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم کم 15

 ناپایدار خیلی غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم کم 16

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم کم 17

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم کم 18

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم کم 19

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم کم 20

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم کم 21

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم مک 22

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم کم 23

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم کم 24

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط کم کم کم 25

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم کم 26

 ناپایدارخیلی  غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم کم 27

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم کم 28

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم کم 29

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم کم 30

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم کم 31

 دارخیلی ناپای غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم کم 32

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم کم 33

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم کم 34

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم کم 35

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم کم 36

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط کم کم متوسط 37

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم متوسط 38
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 یفاز گیرینتیجه سامانهمورد استفاده در  هایقاعده( 1جدول )ی ادامه

Continius Table (5) Rules used in fuzzy inference system  
 شماره

Number 

 های مدلنهاده
Model inputs 

 های مدلستانده 
Model outputs 

دارایی 

 انسانی

Human 

asset 

دارایی 

 عیطبی

Natural 

asset 

دارایی 

 فیزیکی

Physical 

asset 

سهم 

دامداری از 

 درآمد

Livestock 

share of 

total 
income 

علوفه مصرفی 

 سرانه

Per capita 

forage 
consumption 

 

وضعیت 

 اقتصادی

Economic 

status 

 شرایط

 محیطیزیست

Environmental 

condition 

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط کم کم متوسط 39

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط کم کم متوسط 40

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط متوسط کم متوسط 41

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم متوسط 42

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم متوسط 43

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم متوسط 44

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم متوسط 45

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم متوسط 46

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم متوسط 47

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم متوسط 48

 دارناپای غیر فقیر  کم متوسط کم کم متوسط 49

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط کم کم متوسط 50

 خیلی ناپایدار 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 53

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط متوسط کم متوسط 54

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  زیاد متوسط متوسط کم متوسط 55

 خیلی ناپایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط متوسط کم متوسط 56

 ناپایدار غیر فقیر  کم متوسط زیاد کم متوسط 57

 ناپایدار غیر فقیر  متوسط متوسط زیاد کم متوسط 58

 پایدار غیر فقیر  زیاد متوسط زیاد کم متوسط 59

 پایدار غیر فقیر  خیلی زیاد متوسط زیاد کم متوسط 60

 ارناپاید به نسبت نسبتا فقیر  کم متوسط متوسط زیاد زیاد 61

 ارناپاید به نسبت نسبتا فقیر  کم زیاد متوسط زیاد زیاد 62

 پایدار نسبتا فقیر  متوسط کم متوسط زیاد زیاد 63
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 یفاز گیرینتیجه سامانهر مورد استفاده د هایقاعده( 1جدول )ی ادامه

Continius Table (5) Rules used in fuzzy inference system  
 شماره

Number 

 های مدلنهاده
Model inputs 

 های مدلستانده 
Model outputs 

دارایی 

 انسانی

Human 

asset 

دارایی 

 طبیعی

Natural 

asset 

دارایی 

 فیزیکی

Physical 

asset 

سهم 

دامداری از 

 مددرآ

Livestock 

share of 

total 
income 

علوفه مصرفی 

 سرانه

Per capita 

forage 
consumption 

 

وضعیت 

 اقتصادی

Economic 

status 

 شرایط

 محیطیزیست

Environmental 

condition 

 ارناپاید به نسبت فقیر  متوسط متوسط متوسط زیاد زیاد 64

 ارناپاید ه نسبتب یرفق به نسبت  متوسط زیاد متوسط زیاد زیاد 65

 خیلی ناپایدار یرفق به نسبت  زیاد کم متوسط زیاد زیاد 66

 خیلی ناپایدار یرفق به نسبت  زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد 67

 پایدار یرفق به نسبت  زیاد زیاد متوسط زیاد زیاد 68

 خیلی ناپایدار یرفق به نسبت  خیلی زیاد کم متوسط زیاد زیاد 69

 خیلی ناپایدار یرفق به نسبت  خیلی زیاد متوسط متوسط زیاد زیاد 70

 پایدار یرفق به نسبت  خیلی زیاد زیاد متوسط زیاد زیاد 71

 ارناپاید به نسبت یرفق به نسبت  متوسط متوسط متوسط متوسط کم 72

 ارناپاید به نسبت یرفق به نسبت  متوسط متوسط زیاد متوسط کم 73

 ارناپاید به نسبت یرفق به نسبت  وسطمت متوسط متوسط زیاد کم 74

 ارناپاید به نسبت یرفق به نسبت  متوسط متوسط زیاد زیاد کم 75

 ناپایدار فقیر  متوسط کم کم متوسط کم 76

 ناپایدار فقیر  متوسط کم کم متوسط متوسط 77

                     Source: Research Findings                                                                           قیتحق هایافتهی: منبع

-ستیز شرایطو  یاقتصاد تیعمدل شامل وض های(یخروج) ستانده سازییفاز ریغ ت،ینها در

ی دارای ،یانساندارایی  اگر مثال، طوربا استفاده از روش مرکز ثقل  انجام شده است. به یمحیط

، 31/1ر با براب بترتیسرانه، به یاز درآمد کل و علوفه مصرف یسهم دامدار ،یکیزیفدارایی  ،یعیطب

 یاداقتص تیوضع یبرا یفاز گیریجهنتی سامانه ستاندهگاه  باشد، آن 23و  11/1، 17/1، 11/1

مرتع  و ریرفقیغخانوار ) 117/1و  113/1برابر با  بترتی، بههامرتع یمحیطستیز شرایطخانوار و 

 مثال موجود را نشان داده است. هایستانده سازییفاز ریغ (4( است. شکل )داریپا
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 ،یکیزیدارایی ف ،یعیدارایی طب ،یاگر دارایی انسان ،سامانه هایستانده سازییرفازیغ( 3شکل )

 باشد 14، 54/4، 76/4، 45/4، 44/4برابر با  بترتیسرانه، به یاز درآمد کل، علوفه مصرف یسهم دامدار

Figure (3) Unfuzzy system outputs, if human, natural, physical, livestock 

share of total income, per capita forage consumption, respectively equal to 

0.40, 0.01, 0.67, 0.10, 54 

 هاهدرصد مشاهد 71با استفاده از  یفاز گیریسامانه نتیجه در آغاز، سامانه کار یابیارز برای

 مدل ساخت در که هادرصد داده 41از  کار سامانه یاعتبارسنج یبراآنگاه  ساخته شده است

 یبرا یفاز گیرینتیجه سامانه دقت واقع در( 1) جدول. است شده استفاده است، نرفته کاربه

 .دهدیرا نشان م هامرتع یمحیطستیز شرایطخانوار و  یاقتصاد تیوضع ینبیشیپ
 خارج از نمونه هایدرصد داده 34 یبرا یفاز گیرینتیجه سامانه کار یابیارز( 7)جدول 

Table (6) Evaluation of fuzzy inference system performance for 30% of out of sample 

data 

 خروجی مدل
Model output 

 بینی صحیح )درصد(دقت سیستم در پیش
System accuracy in correct prediction (percentage) 

 69.95 وضعیت اقتصادی خانوار

 65.88 وضعیت محیط زیستی مراتع

 Source: Research Findings                                                                              قیتحق هایافتهی: منبع

 یاقتصاد تیوضع ینبیشیپ یبرا یفاز گیرییجهنت سامانه(، دقت 1جدول ) جینتا مبنایبر 

رابر با ب بترتیبه ،یشتیمع هایراهبردو  هاییدارا مبنایبر  هامرتع یمحیطستیز شرایطو  خانوار

-تسیز تیو وضع ریعشا یاقتصاد تی، وضعتواندمی سامانه نی. اباشدیدرصد م 88/12و  02/10

 التی)شامل تحص یانساندارایی  مانند هین اطالعات پاداشت اریآنها را با در اخت هایمرتع یمحیط
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(، یجیو ترو یآموزش هایخانوار در سن کار و شرکت در کالس یاعضا مارشسرپرست خانوار، 

دام خانوار(، سهم  شمار) یکیزیفدارایی و باغ(،  یزراع نیزم تمالکی صورت)به یعیطبدارایی 

 .دینما ینبیشیپسرانه،   یاز درآمد کل و علوفه مصرف یدامدار

 گیری و پیشنهادهانتیجه
هر کدام در  عیشتیم راهبردهایاتخاذ  ها ودارایی از یناش یمحیطستیو ز اقتصادی یامدهاپی

 دار،یناپا سبتبه ن دار،ی)پاو  (ریفق یلیخ ر،یفق ر،یفق به نسبت ر،یفق ری)غترتیب شامل چهار رده به

-ستیزایط شرخانوار و  یاقتصاد تیوضع ینبیشیپد. برای انارزیابی شده (داریناپا یلیخ دار،یناپا

 الگوریتم با استفاده از در آغازمعیشتی  راهبردهایو  هاییدارا مبنایآنها بر  هایمرتع یمحیط

 نیاستخراج شده از ا هایقاعده نیمناسب استخراج شد. بنابرا هایقاعده میتصم واره درخت

در  یاستفاده شده است. مدل منطق فاز یفاز گیرییجهنت سامانهدر با دقت مناسب  تمیالگور

 ؛یزبان هایارزش فیتعر ؛سامانه یو خروج یورود یرهایمتغ نییمرحله، مشتمل بر تع شش

 یابیارز ؛سامانه هاییخروج سازییفاز ریغ ؛یفاز هایقاعده فیتعر ت؛یعضو هایتابعساخت 

 ینبیشیپ یبرا یشیآزما هایدرصد داده 41دقت مدل بر اساس  تیانجام شد و در نها کار سامانه

 دستدرصد به 88/12و  02/10برابر با  بترتیبه هامرتع یمحیطستیخانوار و ز یاقتصاد تیوضع

 یمحیطستیز شرایطو  ریعشا یاقتصاد تیقادر است وضع سامانه نیا کهطوریبه. است آمده

 .کند ینبیشیپ یبا دقت مناسب یشتیمع راهبردهایو  هاییدارا مبنایبر  راآنها  هایمرتع

 هایییاراد درست و بهینه بیاست، که چگونه با ترک نیا گویای یفاز گیرینتیجه سامانه جینتا

-به ،یمحیطستیو ز یاقتصاد هایهدفمناسب به  یشتیمع گزینش راهبردهایو  ایهیسرما

که  ،سامانه نیا جیجه به نتاتو ن،ی. بنابرامیابیدست  هامرتع یدارپای و خانوار فقر عدم صورت

 .باشدیمباالیی  تیاهم یاست، دارا ارائه شایان اپوی صورتبه
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Extended Abstract 

Introduction 
The nomads’ main livelihood is based on traditional pastoralism activities in the 

Middle East and North Africa, 34% of the total lands in those areas are natural 

rangelands. However, about 61% of rangelands in the Middle East and North Africa 

are of medium to low quality. While traditional pastoral activities have positive 

effects on nomadic livelihoods and livestock, natural rangelands and natural 

resource-based livelihoods are under pressure due to external disturbances such as 

climate change. Sensitivity of traditional pastoral systems to climate diversity and 

change has increased through human activities. Excessive dependence of nomadic 

households on natural rangelands and their unsustainable exploitation due to 

overgrazing has led to significant destruction of these natural resources and the 

spread of desertification in arid and semi-arid regions. To increase the resilience of 

nomads exposed to climate and non-climate risks, targeted programs and policies 

need to be formulated using the concepts of assets, strategy, and livelihood 

outcomes. Despite several studies on livelihood vulnerability to climate change and 

sustainable livelihood frameworks in developing countries, most studies have 

focused on farming households and information on nomadic livelihoods is not 

enough in developing countries. In addition, studies on the livelihood strategies of 

nomads under climatic and non-climatic risks are low or insufficient. Without 

accurate information, it is very difficult to improve the welfare of nomads and their 

resilience to climatic and non-climatic risks. Some research examines livelihood 

strategies and their effects on household resilience however, it is not yet clear to 

what extent expectations of economic and environmental sustainability are met 

through livelihood strategies. In this regard, this study was aimed to determine the 

effects of assets and livelihood strategies on the economic status of nomads and 

rangeland environmental conditions. 

Materials and Methods  
To evaluate economic and environmental sustainability based on assets and 

livelihood strategies, appropriate rules were initially extracted by using the decision 
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tree algorithm. Subsequently, these rules were fuzzy and used in the fuzzy inference 

system (FIS). It should be noted that the input and output variables of the Mamdani-

based fuzzy inference system must be continuous, or discontinuous variables that 

have sequential values. Thus, the sequential values of these continuous and 

discontinuous variables can be converted to fuzzy linguistic values. In this study, the 

livelihood strategy variable is a discontinuous variable that has non-sequential 

values (nominal variable). Therefore, to consider the variable of livelihood strategies 

in the fuzzy inference system, two alternative continuous variables were used, 

including the share of livestock in total income and per capita forage consumption. 

Other input variables of the FIS include three human, natural, and physical assets. 

Fuzzy logic can predict the economic status of nomads and the environmental 

conditions of their rangelands as model outputs based on specific inputs, including 

household assets and livelihood strategies (replaced by the share of livestock in total 

income and per capita forage consumption). The fuzzy inference system executes 

most of the model inputs and outputs by four units, including fuzzification, fuzzy 

rules, inference engine, and defuzzification. Linguistic values have been used to 

fuzzy the input and output variables of the FIS. Both triangular and trapezoidal 

membership functions have been used to construct membership functions. Fuzzy 

logic can combine all the basic linguistic rules for a fuzzy model.  

Results and discussion 
At the beginning, the appropriate rules extracted from the decision tree model are 

used in the FIS. Out of a total of 25 rules obtained, 14 rules are related to economic 

status and 11 rules are related to environmental conditions. In front of each rule, two 

criteria of confidence and support are given.  As an example, rule number one is 

100% confident and is supported by six sample households. The maximum and 

minimum confidence criteria for the extracted rules were 100% and 35%, 

respectively. Also, their maximum and minimum support criteria were 125 and six 

households, respectively. For example, rule number one indicates that if  

0.14<human assets≤0.21 and natural assets≤0.02 and 0.09<physical assets≤0.55 and 

0.90<livestock share of income then the whole economic situation of the household 

is non-poor. Fuzzy rules represent the relationships between five inputs (inputs) and 

two outputs (outputs). Since human assets have three linguistic values, natural assets 

have three linguistic values, physical assets have three linguistic values, livestock 

share of the total income has four linguistic values and per capita fodder 

consumption has four linguistic values, so the number of 432 rules can exist. As 

considering all the rules is very time consuming and reduces the accuracy of the 

assessment, the decision tree algorithm was used to find the appropriate rules. 

Finally, model defuzzification outputs including economic status and environmental 

conditions have been performed using the center of gravity method. For example, if 

human assets, natural assets, physical assets, livestock share of total income and per 

capita forage consumption are equal to 0.40, 0.01, 0.67, 0.10 and 54, respectively, 



 

then the output of fuzzy inference system for household economic status and 

environmental conditions of rangelands is equal to 0.104 and 0.007, respectively 

(non-poor household and stable rangeland). The accuracy of the FIS for predicting 

the economic situation of the household and the environmental conditions of the 

rangelands based on assets and livelihood strategies is 69.95 and 65.88 percent, 

respectively. This system can predict the economic status of nomads and the 

environmental status of their rangelands by having basic information such as human 

assets (including education of the head of the household, number of family members 

of working age and participation in educational and extension classes), natural assets 

(as ownership of arable land and gardens), physical assets (number of household 

livestock), livestock share of total income and per capita forage consumption. 

Suggestion 
The results of the fuzzy inference system show how, with the correct and optimal 

combination of capital assets and selection of appropriate livelihood strategies to 

economic and environmental goals, in the absence of household poverty and 

rangeland sustainability. Therefore, paying attention to the results of this system, 

which is dynamically worth presenting, is of great importance.  
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