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 چکیده

 یزد استان مراتع. نددار قرار هاآن نوسانات و هوایی و آب عوامل یرتحت تأث شدت به خشکنیمه و خشک مرتعی هایاکوسیستم

 دامداران معیشت جوابگوی دیگر سنتی دامداری. اندشده تخریب گسترده طور به اراضی کاربری تغییر و خشکسالی یرتحت تأث هموار

 قرق طرح البق در وحش حیات پرورش به سنتی دامداری از معیشت تغییر امکان بررسی به حاضر تحقیق در رو این از. نیست

 جلب با همراه اختصاصی قرق یهاطرح که مناطقی در که دهدیم نشان تحقیق نتایج. شودیم پرداخته یستز محیط اختصاصی

 عرفی حقوق احبانص و دامداران توسط یزد استان سطح در که اختصاصی هایقرق همچنین و بوده منطقه بومیان و مردمی مشارکت

 سازگاری برای روشی توانیم را روش این. است بوده زیست محیط و طبیعی منابع حفظ و موفقیت با همراه ؛شودیم ااجر مراتع

 .دانست آبی تنش و خشکسالی شرایط به نسبت یزد استان مراتع دامداران

 .معیشت، مراتع، قرق حیات وحش، مناطق خشککلیدی:  هایواژه

 

 مقدمه

 عرفی استان یزد یهاسامانمرتعداری و 

 زدیهکتار از مراتع  850هزار و  383است. حدود  افتهی شیسال گذشته افزا 10بت به استان، نس نیدر مراتع ا یشدت خشکسال

 یهاهکتار از عرصه ونیلیم 2 .شودیرا شامل م زیبافق، تفت و مهر یهااز شهرستان ییهاهستند که بخش فیضع یدر حد خشکسال

 یخشکسال یهزار هکتار هم دارا 826و  دیشد یهزار هکتار دچار خشکسال 188و  ونیلیم کیمتوسط و  یخشکسال یمراتع دارا
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اما اکنون شدت  ؛متوسط بود به صورتدر استان  یسال گذشته شدت خشکسال 10 یاست که ط یدر حال نیا ؛اندشده دیشد اریبس

 .(1396زارع چاهوکی، ت )اس افتهی شیفزاا اریبس یخشکسال

  در استان یخشک دهیدهه پد نیو در ا ر استان به حد نرمال نبودهد یها بارندگسال کیاز  چیتاکنون در ه 85-86 یاز سال زراع

 .شودیم رین، تبخدرصد آ 90است و  دیاستان موثر و مف یهایدرصد بارندگ 10 حدوداین موضوع در حالی است که حاکم است. 

، خاک شیفرسا ها،یماریت، برمهاجاما  ؛داشته است نفعانیذبر طبیعت و زندگی خشکسالی در استان یزد آثار مستقیم فراوانی 

ا توجه به ب .است نآ میرمستقیغ یذرات معلق از اثرها شیو افزا ییغذا یهارهیاز هم گسستن زنج ،یاهیرفتن پوشش گ نیاز ب

کننده معیشت ینتأمنه تنها  هاستمدتهای اخیر دامداری به سبک سنتی در استان یزد در حال نابودی کامل است و خشکسالی

 دامدار تنزل پیدا کرده است.  یهاخانوادهبلکه جایگاه شبانی و فرهنگ آن نیز در  ؛یستدامدار ن

 های اختصاصی حیات وحشقرق

 وکوهستان  ب بندان وآاز جنگل و مرتع و آب و  یامحدودهبه  یقرق اختصاص د،یقانون شکار و ص یینامه اجرا نییبر اساس آ

 ووط به حفظ ص و مقررات مربحقوق اشخا تیبا رعا ،در آن محدوده دیشکار و ص ازیمتکه ا شودیماطالق  ریدا ای ریبا هایینزم

 رف سازمانط ز، ایزدار وزارت جهاد کشاورتیپس از موافقت مقامات صالح دیشکار و ص قابل واناتیاز ح یو بهره بردار ریتکث

 .(سازمان حفاظت محیط زیستد )شویمواگذار  یقیحق ای یبه اشخاص حقوق نیمدت مع یبرا ستیز طیحفاظت مح

ز در جهت حفاظت ا یو مشارکت بخش خصوص یمردم هاییتظرفدر جهت استفاده از  گذارقانوننشانگر عزم  ف،یتعر نیا

 شرویپ سته از تفکراتبرخا دیترد یکه ب هاستآناز  یو اصول داریپا یوحش به منظور بهره برداراتیو ح یعیطب یهاعرصه

 داتیاز تهد یاریبس هاسالآنکه در آن  رغمیاست که عل 1340در دهه  دیقانون شکار و ص نیزمان تدودر  یو تخصص یکارشناس

 یز ابزارهاا یکی را به عنوان یاختصاص یهاقرق نده،یو نگاه به آ یشیبا دوراند کنیل ؛وحش کشور نبود اتیمتوجه ح ،یکنون

مورد  ن و ضوابطقانو بیاد از تصویز انیگذشت سال رغمیمتعدد عل یلبه دالوحش مد نظر قرار داده است که البته  اتیحفاظت از ح

کشور، در حال  سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی امور مربوط به حیات وحش .دیآن فراهم نگرد یبحث، فرصت اجرا

بر این  ارد و عالوهد دوریت خحفاظت شده تحت مدی یهاعرصهمیلیون هکتار از پهنه طبیعی کشور را به عنوان  18حاضر حدود 

 مساحت، وظیفه حفاظت از حیات وحش در کلیه پهنه طبیعی کشور را نیز عهده دار است. 
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ییر رسی امکان تغآمده برای پرورش حیات وحش بر به وجودمدیریتی  هاییتظرفهدف از انجام تحقیق حاضر با توجه به 

داد تع ،زدیتصاصی است. چرا که در برخی از مناطق استان معیشت دامداران سنتی به پرورش حیات وحش به صورت قرق اخ

 .رسدیمسامان عرفی  15عرفی در مناطق متقاضی قرق حیات وحش گاهی به بیش از  یهاسامان

 هاروشمواد و 

منطقه تحت  14د (. همچنین در استان یز1شکل د )تیپ گیاهی وجود دار 172سامان عرفی ممیزی شده و  820در استان یزد 

کاهش  ،عرفی یهاسامان(. با وجود گستردگی 2شکل ت )و شکار ممنوع( اس چهارگانهشامل مناطق ت )ریت حفاظت محیط زیسمدی

  اخت گردد.ر آن پردبایستی حقوق عرفی و سنتی بهره بردا ،هر گونه تغییری در آندر شدید تعداد دام و خالی شدن سکنه آن، 

 

 

ع، سازمان ه پوشش گیاهی و طبقه بندی مراتسازی نقش به هنگاممنبع: طرح د )ی مراتع استان یزعرف یهاسامانگیاهی و  هاییپت -1شکل 

 .(1396) یمراتع و آبخیزداری کشور(، نقشه: اصغر زارع چاهوک هاجنگل
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 منبع: سازمان حفاظت محیط زیست استان یزد(ت )قشه جانمایی مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیسن -2شکل 
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 جنتای

 امی در آن حضورد یباًتقردر یکی از مراتع شهرستان تفت که  ،در استان یزد 1389اولین قرق اختصاصی حیات وحش از سال 

 اتفاق افتاد.  ؛نداشت و حقوق عرفی مرتع متعلق به متقاضی قرق اختصاصی بود

ای طرح تی در اجرمشکال ،عرفی یهاسامانبه علت همپوشانی محدوده پیشنهادی قرق اختصاصی با  هایواگذاردر مورد سایر 

 ذیل است: تان یزد به شرحهای اختصاصی در مراتع اسی اجرایی طرح قرقهاچالش ینترمهمقرق اختصاصی به وجود آمده است. از 

 .* عدم وجود روش اجرایی شفاف و علمی در مناطق پیشنهادی قرق

 .عرفی همپوشانی دارد یهاسامانبینی راهکار مدیریتی در مناطق پیشنهادی که با * عدم پیش

 .در آینده هاآنغذا و رقابت  ینتأماهلی سبک با وحشی در  یهادامچرایی مشترک میان  یازهاین* وجود 

 .آبی مشترک در مراتع شتری استان با حیات وحش ینتأم* همپوشانی چراگاهی و منابع 

 .توسط آن* عدم شناخت نیاز غذایی و واحد دامی حیات وحش و ظرفیت چرا 

 * عدم وجود ظرفیت چرایی هر واحد دامی حیات وحش و حداقل سطح مورد نیاز برای چرا.

 توانیم هاآن ینترمهم از جمله ؛نیز برای گسترش این حرفه به صورت محلی نیز در استان یزد وجود دارد ییهافرصتاز طرفی 

 به موارد ذیل اشاره کرد:

 .معیشتی خانوارهای روستایی به آنسامان عرفی و وابستگی  820* وجود 

 .* وجود سابقه دامداری و آشنایی با آن

 یهاانساممتناسب با روحیات نسل جوان ساکنین  ؛* جذابیت پرورش حیات وحش و ایجاد قرق محیط زیست شغلی است

 .عرفی استان یزد

ان سط سازمش و پرورش در قفس توهای حیات وحبرای پرورش حیات وحش شامل قرق * وجود سازوکار مدیریتی و قانونی

 .حفاظت محیط زیست

مردمی و  یهامشارکتخوبی در زمینه جلب  هایتیفعالهای اختصاصی استان های صورت گرفته در برخی از قرقیبررسبا 

 رفتنبر کمک گ مردمی عالوه یهامشارکتتغییر معیشت از دامداری سنتی به سمت پرورش حیات وحش صورت گرفته است. جلب 

 شغل برای مردم است.  به عنوانهای حیات وحش بومی به نوعی آموزش و ترویج قرق از نیروهای
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در  هایییتموفقنیز  ؛اندکردهاقدام به پرورش حیات وحش  ،دامداری سنتی با قابلیتدر مرتعی  ،در قرقی که جوانان روستا

 3. شکل اندداشته ،آب یهاچشمه یهامحل و ز منطقهداری حیات وحش در شرایط خشکسالی با توجه به شناخت اپرورش و نگه

سالی را اقع خشکهای اندک و فراهم آوردن آب برای حیات وحش در مونمایی از آبشخور ساده و کاربردی برای جمع آوری آب

اکن و سفتهر و اقدامات صورت گرفته توسط دامداران بومی ه -این تصاویر مربوط به حیات وحش منطقه سورک. دهدیمنشان 

 منطقه است. 

 

 
 

رداری بآب حیات وحش. تاریخ عکس  ینتأممایی از آبشخور برای جمع آوری سنگ آب در یکی از مراتع شهرستان میبد برای ن -3شکل 

 1397بهار 
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 بحث

ی حفاظتخود ه نوعیب، بلکه ت شدهسسازی اشتغال مربوط به قرق اختصاصی نه تنها باعث اقتصادی کردن مراتع و محیط زیبومی

ات وحش به حی کاهش تنش و استرس ،های محیط زیستچرا که یکی از ملزومات قرق ؛و بکر بودن منطقه نیز تضمین خواهد شد

بدون استثنا  وهای اختصاصی وجود دارد تقاضی جدی در استان یزد برای قرقم 20موجود در آن منطقه است. تاکنون حدود 

 ست. ی مواجه انظر قانون بوده و یا هست با مشکالتی کمتری چه از نظر اجتماعی و چه ازکه متقاضی دامدار منطقه  ییهاپرونده

دام  الی خوراکیمت بااز طرفی ارزش افزوده اندک دامداری سنتی، تخریب مراتع در اثر تغییر کاربری و خشکسالی و همچنین ق

عنایی مستان یزد ی در ادر حالی مرتعدار ؛قتصادی نیستو هزینه نگهداری و شبانی دامداری به سبک سنتی و حاضر در استان یزد ا

بدون  یات وحشحدر همین شرایط و همین اینک پرورش  ،دهی و هزینه باال استتغذیه دام از مرتع به سمت خوراک ندارد و

 ست.  ازایی در حیات وحش استان به طور کامل مشهود و سه قلو دوقلودهی دستی همراه است و خوراک ینترکوچک

رورش ی به پجذابیت شغل پرورش حیات وحش برای نسل جوان از دیگر مواردی است که به تغییر معیشت از دامداری سنت

 .کندیمحیات وحش کمک 

جاد عیشت و ایمتغییر  به ،اهداف محیط زیستی ینتأمعالوه بر  ،های حیات وحش به مرتعداربا اولویت قرار دادن واگذاری قرق

 هاچالش توانندیمنه تنها  ،با هماهنگی اندرکاردستحاکمیتی و مدیریتی  یهاارگانز کمک شایانی خواهد شد. اشتغال در روستاها نی

موجود  جود شرایطوتع با بلکه با همکاری یکدیگر اقدامی مهم در راستای اقتصادی کردن مرا ؛و تنگناهای را به فرصت تبدیل کنند

 انجام دهند.
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Abstract 

Dry and semi-arid rangeland ecosystems are heavily influenced by climatic factors and their fluctuations. 

Rangelands of Yazd province have been extensively degraded due to drought and land use change. The 

traditional livestock does not meet the livelihood of the stakeholders. Therefore, the present study examines the 

possibility of livelihood change from traditional livestock to wildlife breeding in the form of a specific 

environmental conservation scheme. The results of the research show that in areas where special exclosure 

projects are attracted by popular and indigenous participation of the region, as well as special shelters, which are 

located in Yazd province, by livestock breeders and owners of customary rangelands, along with the success and 

conservation of resources Natural and environmental. This method can be considered as a method for adaptation 

of rangelands of Yazd province to drought and water stress conditions.  

Keywords: Livelihoods, Rangeland, Special Shelter, Arid Areas. 

 
 


