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 بررسی راهکارهای مدیریتی در دوران خشکسالی برای دامداران مناطق استپی
  )مطالعه موردی مراتع تنگ چنار استان یزد(

 2،صدیقه زارع کیا1*علی بمان میرجلیلی

 کشاورزی، ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان یزد، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز ، طبیعی منابع گروه محقق پژوهشی،*-1

 ایران یزد،

 ترویج و آموزش تحقیقات، سازمان یزد، استان طبیعی منابع و کشاورزی آموزش و تحقیقات مرکز مرتع، و جنگل تحقیقات بخش پژوهشی، استادیار -2 

 ایران یزد، کشاورزی،

 چکیده

ساله پوشش گیاهی و تعداد دام  6این تحقیق در مراتع تنگ چنار استان یزد به مرحله اجرا درآمد. در پژوهش حاضر با بررسی آمار 

تک نمونه با میزان پوشش گیاهی سال نرمال مورد  T-testمنطقه مورد مطالعه در دوران خشکسالی و مقایسه از طریق آزمون آماری 

این تحقیق ارائه راهکارهای مدیریتی برای دامداران منطقه در دوران خشکسالی بود. نتایج نشان داد که با تحلیل قرار گرفت. هدف از 

و همچنین کاهش میزان درصد پوشش گیاهی از حد متوسط نرمال منطقه خشکسالی باعث  1396تا  1390کاهش تعداد دام از سال 

دامهای خود و مراتع بناچار اقدام به فروش دامهای خود کرده و این حرفه  کاهش شدید علوفه شده و دامداران به علت فشار مازاد بر

جلوگیری از چرای زودرس تداوم گله داری و خروج از بحران خشکسالی در این مناطق روبه نابودی خواهد بود، بنابراین جهت 

ستفاده از تمامی پتانسیل های عرصه جهت بررسی امکان کاهش فشار بر مراتع از طریق اعمال سیستمهای چرایی، ا درمناطق ییالقی،

 پیشنهاد می گردد. به بهره برداران زنبورداری(، بیمه مراتع و دامها ،افزایش توان اقتصادی مرتعداران )گیاهان دارویی و صنعتی

 کلمات کلیدی:

 ، مدیریتی، مناطق ییالقی، مرتعداران،زنبورداری، گله داریخشکسالی
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 مقدمه

 در جوامع، اجتماعی –توسعه اقتصادی به نیز و نفر هامیلیون به ساله هر که است طبیعی بالیای بزرگترین از یکی خشکسالی پدیده

 خشکسالی نگر جامع مدیریتی سیستم خشکسالی، مدیریت روش بهترین که می دهد نشان بررسی ها رساند. می آسیب جهان سراسر

 را آن گسترش و وقوع از پیش خشکسالی، با سازگاری برای آمادگی باشد،می  هنگام به و هزینه کم که مدیریتی شیوه باشد. این می

 و ها واکنش است، تا مطالعاتی منطقه پذیری آسیب میزان از کافی اطالعات داشتن مدیریتی سیستم این الزمه  اما. دارد قرار نظر مورد

 هواییو آب  رژیم هر در بعمل آید. خشکسالی خشکسالی از ناشی های آسیب و خطرات کاهش راستای در مناسبی گیری های تصمیم

 فعالیت های تمامی بر کلی به طور است. پدیده خشکسالی عادی یا متوسط شرایط از بیفتد و نشان دهنده انحراف اتفاق است ممکن

 توریسم فرهنگی، هاینابهنجاری خدماتی، امور مهاجرت، اجتماعی، طبیعی، صنعتی، منابع کشاورزی، اقتصادی، امور جمله از بشری

 خشکسالی فراوانی پدیده اند، داده قرار تأثیر تحت را انسانی هایجمعیت که طبیعی حوادث بین در اخیر دهه های در .گذارد می تأثیر

 جامعه، بر درازمدت اجتماعی اثرات و اقتصادی جانی، خسارات تلفات پوشش، تحت فضای مجموع مدت، طول شدت، درجه نظر از

پدیده  این بالها، سایر برخالف که است این در طبیعی بالیای سایر پدیده خشکسالی با تمایز .است بوده طبیعی بالیای سایر از بیشتر

 سایر به نسبت بیشتری تأخیر و با سال چند از پس است ممکن آن اثرات و کرده عمل طوالنی نسبتاً زمانی دوره یک در و به تدریج

 قریب جان خشکسالی ملل، سازمان ارزیابی اساس بر. دانندمی بلیه خزنده و پدیده یک را خشکسالی لذا،. شود ظاهر طبیعی حوادث

 (. خشکسالی1389 ابراهیمی، بروجنی و  کند)صمدیمی تهدید جیبوتی و سومالی اریتره، اتیوپی، کنیا، در کشورهای را نفر میلیون 11 به

 میان، این در. است شده موجب طبیعی دیگر بالیای به نسبت گذشته قرن در را میر و مرگ میزان بیشترین که است پیچیده پدیده یک

 به شده وارد آسیب مورد میزان بررسی های بعمل آمده در. اند خشکسالی داشته از پذیری تاثیر میزان در را نخست مقام آفریقا و آسیا

 حاکی از آن است که، زمین کره مختلف مناطق به طبیعی بالیای اثر در شده وارد خسارت میزان و خشکسالی اثر در های جهان قاره

 که جایی یعنی خاورمیانه و آسیا به مربوط خسارات درصد این 80 از بیش که شده موجب را خسارات درصد 50 از بیش خشکسالی

خشکسالی در مراتع ایران بشدت بر روی کشاورزی و دام تاثیر داشته  (.FAO,2008است) بوده دارد، قرار آن در ایران کشورمان

( طی مطالعه ای در استان سیستان و بلوچستان در مورد اثرات خشکسالی بر پوشش گیاهی مراتع 1385دلخوش) است. در این راستا

( 1380میرامینی) افزایش داشته اند. از طریق نمونه گیری نشان داد که پوشش گیاهی بشدت کاهش یافته ضمن آن که گونه های مهاجم

درصد از دامداران سیستان و بلوچستان فقر مالی و نداشتن نقدینگی را علت  4/92طی مطالعه ای در مورد بیمه دام اعالم داشت که 

 بارش کمبود و خشکسالی هنگام که نمودند گیری نتیجه تحقیقی در( 2013)همکاران و مورکی بیمه نکردن دامهای خود بیان کرده اند.
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 گاوهای شود می دامی علوفه و کشاورزی محصوالت کاهش و بارندگی کاهش موجب که بوتسوانا  درمنطقه باال حرارت درجه و

 از ناشی گرم هوای و آب شرایط به آنها تحمل و کمتری غذایی نیاز و تر کوچک جثه که شوند نگهداری خارجی جای به بومی شیری

 .باشند داشته را خشکسالی

 هدف از این مطالعه بررسی راهکارهای مدیریتی برای دامداران در شرایط خشکسالی می باشد.

 مواد و روشها

 موقعیت جغرافیایی منطقه مورد مطالعه

ای روستای تنگ چنار ایجاد منطقه اجرای طرح در حوزه آبخیز آبخوانداری میانکوه و زیر حوزه تنگ الیبیدی بر روی اراضی دامنه

 مراتع موجود به مراتع تنگ چنار مشهور است.شده است. 
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 (: نقشه منطقه مورد مطالعه1شکل)
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 (: مشخصات کلی مراتع تنگ چنار1جدول )

 آبرفتی نوع خاك 2050 ارتفاع ازسطح دریا)متر(

 لومی رسی شنیتا  شنی لومی بافت خاك 54-32-52 طول جغرافیایی

 31-22-28 عرض جغرافیایی

 پوشش گیاهی

Artemisia oucheri Hertia 

angustifolia- (متوسط بارندگی سالیانهmm) 214 

 35 حداکثر درجه حرارت)سانتی گراد(
 کرقیچ -درمنه

 -15 حداقل درجه حرارت)سانتی گراد(

 نیمه خشک شرایط اقلیمی

 

)اداره آمار و اطالعات منابع گوسفند بلوچی و بز می باشد رأس بوده که عمدتاً از نوع 1240 تنگ چنارموجود در مراتع تعداد دام 

 .(1396طبیعی مهریز،

راس کاهش یافته است. اکثر دامداران منطقه اقدام به فروش  550طی آماربرداری توسط اداره منابع طبیعی تعداد دام در حال حاضر به 

د یکی از علل مهم آنها نبود علوفه مرتعی جهت چرای نمودن 1390-1396دامهای خود به علت خشکسالی شدید در طی دوره زمانی 

از طرفی به علت خشکسالی خرید علوفه دستی نیز گران شده بطوری که درآمد یک دامدار نسبت به هزینه های آنها کفاف  ،دامها بود

 زندگی روستایی را نخواهد نمود.

 روش بررسی

میانگین پوشش در سال  ( و مقایسه آن با1396-1390سال ) 6طی دام  در این مطالعه با داشتن آمار میزان پوشش گیاهی و تعداد

 گرفت.انجام تجزیه و تحلیل تک نمونه  T-testاز طریق آزمون آماری درصد  15نرمال 

 و بحثنتایج 

  ( می باشد.2و3ساله پوشش گیاهی و تعداد دام در سالهای مختلف نتایج طبق جدول) 6با داشتن آمار 

 و انحراف معیار داده های مورد مطالعه(: میانگین 2جدول)

 اشتباه معیار انحراف معیار میانگین تعداد 

83/10 6 پوشش گیاهی  6/5  28/2  
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 ماخذ: یافته های تحقیق

 (: تجزیه داده های مورد مطالعه3جدول)

   Test Value 

= 15 

فاصله اطمینان   

درصد 95  

 t پایینیحد  اختالف میانگین سطح معناداری درجه آزادی  حد باالیی 

- پوشش گیاهی 510/0  5 003/0  1/1-  04/7-  7/4  

 ماخذ: یافته های تحقیق

میزان پوشش  و (p<0.05)درصد دارای اختالف معنادار است 95در سطح اطمینان  پوشش گیاهیمیزان  نشان داد که (3جدول) نتایج

 پس خشکسالی وجود داشته است. ،کمتر است در سال نرمال گیاهی از متوسط پوشش منطقه

است که دلیل اصلی کاهش تعداد دام خشکسالی و  کاهش داشته رأس 550به میزان  1396تا سال  1390از طرفی تعداد دام از سال 

 کمبود علوفه بوده است.

مخربی بر اکوسیستم  شناخت و بررسی پدیده های اقلیمی از جمله پدیده خشکسالی که نقش با توجه به خشکسالیهای اخیر در کشور

محیطی داشته و اثرات مستقیمی بر محیط زیست گیاهان، جانوران و جوامع انسانی دارد، ضروری بنظر می رسد . لذا با توجه به ماهیت 

در اختیار یافت های مناسب را هوقوع این پدیده فقط با مطالعه و برنامه ریزی دقیق می توان از آثار زیانبار این بلیّه کاست و متعاقباٌ ر

 سیاست گذاران و برنامه ریزان قرار داد.

دامداران منطقه مورد مطالعه از آثار زیانبار خشکسالی در تلفات دام و فروش دامهای خود خسارات جبران ناپذیری متحمل شدند به 

و نه تنها باعث  نبوده و علوفه ای جهت چرا موجود طوری که دامها فقط در مرتع انرژی بیهوده جهت صرف چرا از دست داده اند

تخریب بیشتر مرتع بلکه باعث ایجاد فرسایش خاك شده اند. در این راستا بایستی جهت جبران خشکسالی برای دامداران سیاستهای 

گیری جلوکلی توسط دولتمردان اندیشیده شده تا در این دوران دامداران با حفظ تعداد دام خود به معیشت ساده ادامه دهند. در این راستا 

بررسی امکان کاهش فشار بر مراتع از طریق  اعمال سیستمهای چرایی، استفاده از تمامی پتانسیل  از چرای زودرس درمناطق ییالقی،

زنبورداری( جهت کاهش فشار برمرتع و ایجاد معیشت  ،های عرصه جهت افزایش توان اقتصادی مرتعداران )گیاهان دارویی و صنعتی

گیری از سایر استعدادهای موجود در مراتع، بیمه کردن طرحهای مرتعداری واگذار شده جهت دریافت خسارت جایگزین از طریق بهره 

جهت جلوگیری از خسارت بیشتر به منابع طبیعی و دام ضروری عالوه بر موارد فوق لذا  خشکسالی از راهکارهای مناسب می باشد.
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دام مازاد را تعیین نمود. جهت انجام این مهم آگاهی از نیاز غذایی دام سبک در است، تعادل دام در مرتع صورت پذیرد، پس باید بتوان 

مرتع و نیز تعیین ظرفیت موجود در شرایط بحران از اقدامات ضروری در زمان خشکسالی است. با توجه به محاسبات انجام شده بازاء 

  همراهان ترکیب گله از مرتع خارج گردند.بایستی یک درصد از دام مولد با  کاهش هر یک درصد از نزوالت می
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 Investigation of Drought Management Solutions for Ranchers in Steppe Areas (A case study of 

Tang Chenar rangelands of Yazd province) 
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Abstract 

This research was carried out in the Tang Chenar rangelands of Yazd province. In the present study, six years of 

vegetation cover and livestock numbers in the drought and comparison period were analyzed by T-test of a single 

sample with normal vegetation cover. The aim of this research was to provide management solutions for Ranchers 

in the drought period. The results showed that by decreasing the number of livestock from 2011 to 2018, as well 

as decreasing the percentage of vegetation, the average normal level of drought area caused a sharp decrease in 

forage and the livestock breeders were forced to sell their livestock due to excessive pressure on their livestock 

and rangelands. And this profession will be destroyed, Therefore, to maintain flock and to exit from the drought 

crisis in these areas, prevention of early grazing in the area, studying the possibility of reducing the pressure on 

the rangelands through the application of grazing systems, using all the potential of the arena to increase the 

economic power of rangers (medicinal plants and industrial plants, beekeeping ), Pastures and livestock insurance 

are recommended to the operators. 

Key words: Drought, management, Cool area, ranchers, beekeeping, Herding 

 


