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  هاي مقابله با اثرات خشكسالي د ر مراتعاستراتژي
  

  3و اورنگ خادمي 2، فرزانه نوبخت1نظر رضائي راد
  دانشجوي كارشناسي ارشد بيابانزدايي دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهران -1
  رشناسي ارشد مرتعداري دانشكده منابع طبيعي دانشگاه تهراندانشجوي كا -2

  دانشجوي دكتري علوم باغباني دانشكده كشاورزي دانشگاه تهران -3
  چكيده

ها انسان. باشد  يمردم به منابع آب م ازيو ن يعيرخداد طب كي بين برهمكنشماحصل  ،در جامعه خشكسالي راتيتأث
هايشان از مراتع مناطق خشك و نيمه خشك استفاده  برداراني كه دام بخصوص بهره ننديب يلطمه م يشكسالخ راتيمعموالً از تأث

نياز به استراتژي و برنامه . شود برداران منتقل مي بديهي است هرگونه خساراتي كه به مراتع وارد شود ناگزير به اين بهره. كنندمي
. شود رات آن بويژه در بخش منابع طبيعي و مراتع احساس ميعملي مناسب به منظور آمادگي مقابله با خشكسالي و كاهش اث

بدون استراتژي و برنامه عملي هيچگونه شيوه راهبردي جهت از بين بردن اثرات خشكسالي در روستاها و بخش منابع طبيعي 
برداران ات به بهرههدف ما در اين تحقيق ارائه راهكارهايي در جهت مقابله با خشكسالي در مراتع و كاهش خسار. وجود ندارد

با توجه . باشد ها در سالهاي مختلف و در مناطق مختلف با شرايط اقليمي متفاوت يكسال نميالبته اين استراتژي. از مراتع است
حفظ تنوع : باشندبه تحقيق صورت گرفته راهكارهاي پيشنهادي براي مقابله با اثرات خشكسالي در مراتع به صورت زير مي

مختلف، تعيين شدت و زمان چرا، باقي گذاشتن بقاياي گياهي روي زمين، كوچ، فروش دام، كاهش نرخ  گياهي در سطوح
ريزي براي خشكسالي در سالهاي مرطوب، تغيير منبع درآمد، به  دامگذاري، تغيير تركيب گله، مديريت گياهان سمي، برنامه

  .تأخير انداختن چرا
  

 استراتژيمراتع، خشكسالي و : كلمات كليدي

 
  مقدمه
 فـا يآن در جامعـه ماحصـل ا   راتيتـأث . درنظر گرفـت   يعيطب اي يكيزيكامالً ف يا دهيصرفاً بعنوان پد ستيرا نبا يخشكسال

 يآب مـ  نيمـردم بـه منـابع تـأم     ازيـ و ن)  يمياقل راتييتغ ليبارش كمتر از حد مورد انتظار به دل(  يعيرخداد طب كي نيماب ينقش
و در  افتـه يتوسـعه   يدر هـر دو گـروه كشـورها    رياخ يها يخشكسال ننديب يلطمه م يشكسالخ راتيأثانسانها معموالً از ت. باشد 

 بيباعث شده انـد كـه آسـ    يبه بار آورده كه جملگ يشخص يهايو دشوار يطيمح ستيز راتي، تأث ياقتصاد جيحال توسعه نتا
  . رديمدنظر قرار گ يعيطب انبخشيز دهيپد نيجوامع به ا يتمام يريپذ
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 Email: nazar175@gmail.com  
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ارزش . ارزشـمند هسـتند   اريبس يندارند، ول يا قابل مالحظه تيفي، ك رانيكشورمان اگر چه در قسمت اعظم خاك ا تعمرا
اسـت كـه    ديـ پوشش مف كيآنها از لحاظ  تيبلكه اهم ست،ين يو لبن يدام يها فرآورده ديدام و تول هيتغذ دگاهيمراتع تنها از د

  . ديمان يعمل م شياز فرسا يريخاك و جلوگ تيدر تثب
خشكي و خشكسالي ممكن است سالهاي سال زمينهاي زراعي و مراتع را تحت تأثير قـرار داده و ضـمن تغييـر در تركيـب     

در اصـل تغييـرات غيرمنتظـره در تركيـب     ) 1995و همكـاران   Milton. (گياهي اين زمينها، حاصلخيزي آنها را نيز كاهش دهـد 
هـاي طـوالني    ند در پاسخ به حـوادث غيرمترقبـه اقليمـي بـه وجـود آينـد و دوره      توان هاي غير زراعي مي هاي گياهي عرصه گونه

  )1380ميرزايي ندوشن (خشكي و يا بارندگيهاي غيرمعمول از جمله اين حوادث غيرمترقبه هستند 
ميليون هكتار عمدتاً در مناطق خشك و نيمه خشك قرار دارند و بخـش قابـل تـوجهي از     86مراتع كشور با وسعتي حدود 

نمايند كه بديهي است هرگونه خساراتي كه به مراتع وارد شود نـاگزير بـه    برداري مي هايشان از اين مراتع بهره برداران و دام بهره
  .شود برداران منتقل مي اين بهره

 نياز به استراتژي و برنامه عملي مناسب به منظور آمادگي مقابله بـا خشكسـالي و كـاهش اثـرات آن بـويژه دو بخـش منـابع       
بدون استراتژي و برنامه عملي هيچگونه شيوه راهبردي جهت از بين بردن اثرات خشكسـالي در  . شود طبيعي و مراتع احساس مي

تجربه نشان داده است كه كشورهايي كه داراي استراتژي و برنامه هستند بهتر قادر به . روستاها و بخش منابع طبيعي وجود ندارد
  )1386دفتر امور مراتع (باشند  اند تا كشورهايي كه فاقد يك برنامه مدون مي كسالي بودهگيري در مقابل خش مقابله و جهت

  
  هامواد و روش

شود كـه شـامل تغييـر در تعـداد دام، مـديريت چـرا، اقتصـاد و         استراتژيهاي متفاوتي در موقع خشكسالي بر مراتع اعمال مي
لي در سالهاي مختلف و در مراتـع مختلـف در شـرايط اقليمـي متفـاوت      استراتژي مقابله با خشكسا. باشد مي... معاش خانواده و 

كنـد و بايـد از چنـان تغييرپـذيري برخـوردار باشـد كـه         بنابراين استراتژي براي هر منطقه جغرافيايي فـرق مـي  . باشد يكسال نمي
  .جوابگوي نيازها باشد

  
 حفظ تنوع گياهي در سطوح مختلف

اي  تواند به كل جامعه گياهي موجود در يك عرصه صـدمه  يك فصل خشكي نمي در يك مرتع با تنوع گونه هاي گياهي،
اگر چه يك فصل خشك ممكن است صدماتي را به يك يا چند گونـه وارد نمـوده و مـانع رشـد و     . جدي و اساسي وارد نمايد

ه و ضمن توليـد علوفـه،   هاي گياهي رشد كرد زادآوري آنها شود، ولي با فراهم شدن شرايط مناسب در فصول بعدي ساير گونه
اي  هـاي مختلـف گيـاهي داراي سيسـتم ريشـه      از طرفـي گونـه  . گردند موجب حفاظت از خاك و جلوگيري از فرسايش نيز مي

هـاي   از اين رو در صورتي كه گياهـاني كـه داراي ريشـه   . توانند آب را از اعماق متفاوت جذب نمايند باشند كه مي متفاوت مي
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تـري را در مقابـل تـنش خشـكي رخ      هاي طـوالني  توانند دوره تر مي هاي عميق هاي داراي ريشه گونهسطحي هستند صدمه ببينند 
  . داده دوام بياورند

  
  تعيين شدت و زمان چرا

بديهي است كه شدت خسارت خشكي و اثرات آن در وضعيت آينده مراتع در توليد علوفه به شدت و زمان چـرا و تعـدد   
مراتعـي كـه   . باشـد  تنظيم هر يك از عوامل فوق به عهده مرتعداران مـي . ز ارتباطي مستقيم داردهاي چراي دام در عرصه ني دوره

دهنـد تـا    هاي خشكي بعدي كاهش بيشـتري در توليـد علوفـه از خـود نشـان مـي       اند در دوره به طور شديد مورد چرا قرار گرفته
ديگر برداشت شديد سطح سبز پوشـش گيـاهي در دوره    به عبارت. اند مراتعي كه به طور متوسط يا سبك مورد چرا قرار گرفته

هاي از دست رفته شده و نيز قابليت گياهان را در استفاده از انـرژي   موجب كاهش رشد ريشه و جايگزيني ريشه  رويش گياهان،
ير به عنوان مثـال گراسـهايي كـه تحـت تـأث     . دهد خورشيدي و استفاده از رطوبت و عناصر غذايي خاك جهت رشد كاهش مي

درصد برسد نيز قـادر خواهنـد بـود رطوبـت مـورد نيـاز        2تا  1حتي زماني كه رطوبت خاك به . اند چرايي با شدت متوسط بوده
اند حتي زماني كه رطوبت خـاك در   در حالي كه گياهاني كه به طور شديد مورد چرا قرار گرفته. خود را از خاك جذب كنند

  ) White ،1986و  Haselka(قطه پژمردگي دائم برسند درصد است نيز ممكن است به ن 8تا  6سطح 
هـاي   شود زماني ايـن چـرا صـورت گيـرد كـه گونـه       اگر الزامي در چراي مراتع بعد از دوره خشكي وجود دارد توصيه مي

در چنـين  . بيننـد  برنـد كمتـر از چـراي دام صـدمه مـي      گياهاني كه در خواب بسر مي. كليدي موجود در عرصه در خواب هستند
تـر   گياهاني كه خوشخوراكي كمتري دارند را به دليل سبزي و شادابي بر گياهاني كـه خوشـخوراك    رايطي ممكن است دام،ش

  .هستند، ولي سبزي كافي ندارند ترجيح داده و فشار چراي دام بر گياهان خوشخوراك زياد نباشد
 باقي گذاشتن بقاياي گياهي روي زمين

بر روي زمين در طي خشكسالي، خاك را در برابر فرسايش حفظ نموده و گياهان را نگهداري بقاياي گياهي تا حد ممك 
در مراتعي كه از گراسها و گياهان علفي پوشـيده  . نمايد گردد حمايت مي از گرماي شديد كه در نتيجه فقدان رطوبت ايجاد مي

فصل رويش به مقدار كافي بقاياي گيـاهي در سـطح   اند بايد تعداد دام را به نوعي تنظيم نمود كه در پايان دوره چرا و آخر  شده
اين مواد موجب نفوذ بهتر آب به خاك شده و گرماي سطح خاك را نيز كاهش داده و ميكروكليماي مناسبي . مرتع باقي بماند

 .كنند جهت جوانه زدن بذرها و رويش گياهان جديد ايجاد مي

 كوچ

خشكسـالي در منـاطق گرمسـيري باعـث حركـت زود      . باشد دام مي يكي از واكنشهاي اساسي در مقابله با خشكسالي كوچ
در ميان بند عامل اصلي در سرعت كوچ روي است كه ) ها و رودخانه چشمه(كاهش منابع آبي . شود هنگام عشاير از قشالق مي

. شـود  يـيالق مـي  اين امر باعث كم شدن مدت زمان كوچ از قشالق به يـيالق شـده و نهايتـاً باعـث ورود زود هنگـام عشـاير بـه        
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شـود كـه نتيجـه آن كمبـود شـديد       خشكسالي در مناطق ييالقي باعث كاهش رشد گياهان مرتعي و كاهش پوشش گياهـان مـي  
  .شود علوفه در ييالق و در نهايت حركت قبل ازموعد از ييالق مي

  فروش دام
وش دام بايد با برنامه مشخص انجام فر. شود فروش دام يكي از استراتژيهاي سازگاري است كه توسط مرتعداران اعمال مي

رونـد و اگـر شـدت و مـدت خشكسـالي       به طور معمول در موقع خشكسالي دامهاي نر اضافي و دامهاي پير به فـروش مـي  . شود
. زمـان فـروش دام بـه وضـعيت دام و فصـل و شـرايط بـازار بسـتگي دارد        . رسـند  افزايش يابد، دامهاي ماده گله نيز به فروش مي

  .دهند يابد و در صورت عدم فروش دامها به سرعت وزن خود را از دست مي موقع خشكسالي قيمت دام كاهش مي متاسفانه در
  گذاري جهت كم كردن شدت خشكسالي كاهش نرخ دام

گذاري و كاهش و كوچك كردن گله، علوفه به نسبت بيشـتري در دسـترس خواهـد بـود و ايـن امـر        با كم كردن نرخ دام
هـر انـدازه كـه    . تضميني و حمايتي براي سال بعد كه علوفه كمتري در مرتع وجود دارد نيز بحسـاب آيـد  تواند يك سياست  مي

  .يابد شرايط مرتع در شروع دوره خشكسالي بهتر باشد، پوشش گياهي و خاك سريعتر بهبود مي
  )پذيري تركيب گله انعطاف(تغيير تركيب گله 

شـتر نسـبت بـه گـاو بـه      . شـود  زين گـاو، و بـز جـايگزين گوسـفند مـي     به طور معمول در خشكساليها گوسفند و شتر جايگ
شـتر و بـز معمـوالً    . تواند از گياهاني استفاده كند كه گـاو امكـان اسـتفاده از آنهـا را نـدارد      خشكسالي تحمل بيشتري دارد و مي

. دهنـد  ي را تـرجيح مـي  هـاي خشـب   هـا و علوفـه   كنند در صورتي كه گـاو و گوسـفند گـراس    ها را براي چرا انتخاب مي سرشاخه
. سازد كه پس از پايان خشكسالي مرتع زودتر به حالت اوليه بـاز گـردد   نگهداري تركيبهاي مختلف گله اين امكان را فراهم مي

  .تغيير تركيب گله محدوديتهايي دارد چون بازار خريد شتر كمتر از گاو و گوسفند رواج دارد
  اليبه تأخير انداختن چرا جهت كاهش اثرات خشكس

به تأخير انـداختن چـراي مرتـع    . باشند گياهان نيازمند استراحت تناوبي ناشي از چرا بدون در نظر گرفتن شرايط محيطي مي
تر و با بنيه بهتـر سـريعتر    گياهان قوي. كند تري را ايجاد مي سال، گياهان با بنيه قوي 5تا  3در طي فصل رشد، بمدت يكسال، هر 

  .آورند ناشي از چراي بيش از حد، بهبودي و قدرت بازيابي خود را از خشكسالي بدست ميتر از گياهان ضعيف  و آسان
  ريزي براي خشكسالي در طي سالهاي مرطوب برنامه

گيري بـراي زمـان آغـاز     تصميم. بايد قبل از وقوع اين پديده اتخاذ گردد استراتژيهاي الزم براي بقا در زمان خشكسالي مي
توانيد از  ريزي براي مشخص كردن مراتعي كه مي برنامه. بايد بسرعت مورد بررسي قرار گيرد آنها مي تغذيه دامها و زمان فروش

گـذاري   بايد در ارتباط با تغيير تركيب گله و يـا دام  همچنين مي. باشد آنها طي دوران خشكسالي استفاده نمائيد از ضروريات مي
  .باشد يريت ريسك بهتر از مديريت بحران ميتمرين مد. متوسط نيز تدابير مناسب را اتخاذ نماييد

  تغيير منبع درآمد
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تواند يك وسـيله پايـدار در درآمـد     شكار مي. گردد تنوع بخشي در درآمد موجب كاهش بار مالي ناشي از خشكسالي مي
برخـي از  . دتواند راهكار جـايگزين ديگـري در درآمـد باشـ     استفاده از ساير مواهب طبيعي و مديريت منابع مي. محسوب گردد

. پردازنـد  آوري محصـوالت فرعـي گياهـان مرتعـي مـي      آوري چوب، تهيه ذغال و جمـع  مرتعداران در موقع خشكسالي به جمع
نشين شده و در گوشه و كنار شهرها بـه كارهـاي ديگـر مشـغول      متأسفانه در اثر خشكسالي، چوپانان و دامداران كوچك حاشيه

  .شوند مي
  مديريت گياهان سمي

در اثـر بـروز خشكسـالي ميـزان علوفـه مطلـوب و خـوش        . گيرد عادي، گياهان سمي مورد استفاده دام قرار نمي در شرايط
شـناخت گياهـان سـمي در منطقـه و تشـخيص عاليـم       . شـوند  خوراك كاهش يافته و دامها مجبور به تغذيه از گياهان سمي مـي 

تسـريع   Aاين مشكل در اثر كمبود فسفر و يـا ويتـامين   . ر باشدتواند قبل از بروز فاجعه و مسموميت دامها مؤث مسموميت آنها مي
  .گردد گرديده و باعث تغيير رفتار چرايي دامها گشته و منجر به استفاده آنها از گياهان سمي مي

  
  نتايج و بحث

ت هـاي زيـر در مواجهـه بـا خشكسـالي داراي اهميـ       تـوان گفـت كـه اسـتراتژي     بطور كلي با توجه به مطالب گفته شد، مي
  . باشند مي

  .علوفه كافي تا حد ممكن در سطح مرتع نگه داشته شود -
  .تركيب گله تغيير داده شود -
  .هاي استراحت كافي براي مراتع فراهم كند  طراحي سيستم چرايي كه دوره -
  . كاهش تعداد دام تا حد امكان، قبل از اين كه مرتع يا دامها دچار آسيب شوند -
  و مصرف علوفه قبل از خشكسالي، در طول خشكسالي و بعد از آن هماهنگ نمودن توليد  -
  داشتن حداقل مقدار علوفه در سطح مرتع حفاظت از خاك با نگه -
  .اي به طور كامل تجديد حيات نمايند خودداري از افزايش مجدد دامها بعد از خشكسالي تا زماني كه گياهان علوفه -

مـدت بـا    بـه طـور معمـول در خشكسـاليهاي كوتـاه     . مدت خشكسالي بستگي دارداستراتژي مقابله با خشكسالي به شدت و 
  .باشد شود با خشكساليهاي بلندمدت و شدت زياد متفاوت مي شدت كم تصميماتي كه گرفته مي
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Abstract 
The effects of drought in society are the results of interaction between natural occurrences and people 

needs of water resources. Humans  whose animals graze from ranges of dry and semi-dry areas, usually 
saffer from drought effects. Therefore any damage to ranges transmits to their beneficiaries. The need for 
suitable practical programs and strategy has been felt  to encounter with drought and for the reduction of 
drought effects especially in natural resources and ranges. There isn’t any guideline method to abolish the 
drought effects in natural resources and villages without strategy and practical programs. My purpose in 
this study was to offer solution manners to encounter with drought in ranges and to reduce loss of their 
beneficiaries. However these strategies differ according to different years and different areas with 
different climates.Our suggestion to oppose drought effects in ranges include: preservation plant diversity 
at different levels, determining the severity and time of grazing, leave the leftover of harvested plants on 
the field, management of poisons plants, migration, sale animals, altering the herd arrangement, 
schematization for drought in humid years, altering the income resources and retardation of grazing. 

 
Keyword: Ranges, Droughts, strategies.  
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