
1384پاييز و زمستان ، پنجمشمارة ، ايجلة جغرافيا و توسعة ناحيهم

دكتر فرامرز بريماني، مهندس محمد حسن صندوقداران، محمود رضا جهانتيغ،جابر تجاري
 بلوچستان، اداره امور عشايري سيستان و بلوچستاندانشگاه سيستان و

 بلوچستانبررسي اثرات خشكسالي در جامعة عشايري استان سيستان و
و راههاي مقابله با آن

:چكيده

اي كه بـه دليـل   خشكسالي عبارت است از كاهش غير منتظرة بارش درفاصلة زماني معين، به گونه         

ـا كـه                           ـابودي قـرار گيـرد، از آنج ـاتي منطقـه در معـرض ن ـازش سيـستمهاي حي اين كاهش نوعي از س

ـيط بـه شـمار مـي          معيشت وابسته به آن، نوعي سازش فرهنگي انـ        نشيني و كوچ ـا مح  پديـدة   ،رودسان ب

خشكسالي به دليل ماهيت بر هم زننده تعادل و سازش سيستمها، معيشت مبتني بر كوچ را به طور جدي         

 متأسفانه بخشهاي وسيعي از ايران، از جمله استان سيستان و بلوچستان      1377از سال   . كشاند مي به چالش 

ـال          اين درحالي    ،اندبا خشكسالي روبرو شده    است كه بر اساس نتايج سرشماري عـشاير كوچنـده در س

هاي عشاير كشور را شامل  درصد خانواده6/9 درصد جمعيت كل استان و 5، عشاير استان حدود 1377

ـتمرار پديـدة          . روداز اين حيث چهارمين استان عشايرنشين كشور بـه شـمار مـي            شده و  ـا توجـه بـه اس ب

 ادامه دارد، نه تنها بخش قابل توجهي از مراتع به عنوان مهمترين خشكسالي در سالهاي بعد، كه هنوز هم

منبع تأمين علوفة دامي از بين رفته است، بلكه دام، كه اساس اقتصاد زندگي عشاير را تشكيل مي دهـد،                    

البته . هاي آن نيز كاهش يافته و يا از بين رفته استنيز خسارت جبران ناپذيري ديده و به تبع آن فرآورده

 اقداماتي صورت ،ربط استان طول اين سالها از سوي اداره كل امور عشايري و ديگر دستگاههاي ذيدر

ـاي  نوشتار حاضر به اثرات خشكسالي در امور دامي و فرآورده         . گرفته كه تا حدودي مؤثر بوده است       ه

.پردازدآن در سطح استان و اقدامات انجام شده از سوي ادارة عشايري مي

.خشكسالي، عشاير، تلفات، دام، سيستان و بلوچستان: هاكليد واژه
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:درآمد

ـايي، كوهـستاني بـودن آن         موقعي ت جغرافيايي ايران دو ويژگي اساسي دارد؛ نخـستين ويژگـي مهـم جغرافي

ـايي،  (است و خصيصة ديگر آن قرار گرفتن در كمربند خشك نيمكرة شمالي اسـت          شـك  بـي .)1370:10رهنم

ـاير اقـوام                    مو و اين دو ويژگي     وجود ـا س ـا همجـواري ب ـاط ب مـواليي هـشجين،   (قعيت نسبي اين سـرزمين در ارتب

 اثــرات بــسيار چــشمگيري در ســيماي طبيعــت و ديــدگاههاي معيــشتي از جملــه معيــشت مبتنــي بــر  ،)1381:1

توان نوعي سازش فرهنگي با محيط زيست       نشيني را مي  در ايران داشته است، زيرا زندگي كوچ      ) كوچندگي(دام

همچون نظامي، پشتيبان استمرار اين زنـدگي، توليـد   ) خدادادي( منابع طبيعي .)35: 1360امان الهي، ( شمار آورد    به

ـتقالل         .)55: 1370پـور، حسين(علوفة مورد نياز و نهايتاً موادغذايي كشور است           بـه طـور اخـص مراتـع پـشتوانة اس

: 1365شـفقي،  (شـود  اساس اقتصاد آنان محسوب مـي ، يا پايه و )61 ـ 87: 1370غفاري، (اقتصادي جامعه عشايري 

ـارتي در    ). 59: 1369قنبري،  (توان مبناي وجود جامعة عشايري را مثلث انسان، دام و مرتع قرار داد               مي .)140 بـه عب

ـارس،         سازمان برنامه (، انسان و دام مورد توجه قرار دارد         فضاآمايش سرزمين مثلث     ـتان ف در ) 25: 1372 و بودجـه اس

)146: 1360بديعي (نشين استه حركت، زمينة زندگي و دامپروري زيربناي معيشت مردم كوچنتيج

ـار،   (دانـد    مي  آنها نشينان و دام را منبع اصلي ثروت       دام، اشتغال كوچ   علوفةهنري رنه دالمان،     ).  45: 1366ديگ

ـام سـعي و     آورد، بلكـ پاپلي نه تنها گله را همه توانگري و ثروت جامعة عشايري به حساب مي             ه معتقـد اسـت تم

 فقط يك هـدف دارد و آن  ،دهدكوششي كه او براي انطباق بهتر با محيط و حل مشكالت ايجاد شده انجام مي 

رو هرگونـه دگرگـوني    از اين.)380: 1371يزدي، پاپلي(است  ) گله(به دست آوردن حداكثر بازده از اين سرمايه         

ـا توجـه بـه وقـوع       . دهـد ا در معـرض متالشـي شـدن قـرار مـي           در نظام اكولوژيك، سرماية جامعه عـشايري ر        ب

ـتخوش تغييـرات                     1378خشكسالي در سال      و ادامة آن تا به حال، چرخـة اكولوژيـك منطقـة مـورد مطالعـه دس

.ري آن بودايدااي در معيشت اين جامعه و ناپگرديده و به تبع آن بايد شاهد آثار شكننده

:طرح مسأله

، كيلـومتر مربـع اسـت      181000 كه بالغ بر     ،ن سيستان و بلوچستان و گسترة وسيع آن       موقعيت جغرافيايي استا  

ـيم       موجب شكل  ،)1: 1380ريزي استان،   سازمان مديريت و برنامه   (  منطقـة مـورد      در گيري انواع مختلفي از خرده اقل

اس روش ايوانـف  اما بر اسـ . بندي آن پرداختتوان به طبقه كه در روشهاي مختلف اقليمي ميشده استمطالعه  
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ـتن منطقـه                تمامر  دتيرانسوا، اقليم صحرايي      مناطق استان حاكميت دارد و روش دومارتون، نيز حاكي از قرار داش

ـ  257: 1379نگارش و خسروي، (است ) 10 كمتر از Ia(در گروه اقليمي خشك  ـاي  ). 255  اين اقليم داراي ويژگيه

كردواني، (كم و تبخير زياد است  ماي نسبتاً باال، رطوبت نسبي    اي است كه مهمترين آنها بارندگي اندك، د       عمده

از اين نوع اقليم متـأثر  ) دامـداري (از نظر دوپالنول، اين معيشت . كه استان تمامي آن را در خود دارد ) 2ـ11: 1269

شيري، مـ ( نيز بر عملكرد عناصر آب و هوايي، بـسيار تأكيـد دارد      1بوده و تابع موقعيت آب وهوايي است فرودين       

).7ـ8: 1372

ـاهش بارنـدگي بـه           از اين  رو با توجه به عنوان مقاله، پيش فرض ما در اين تحقيق عبارت است از ايـن كـه ك

ـاهش وسـعت و   (عنوان يك پارامتر عمدة اكولوژيكي و يك عنـصر آب و هـوايي غالـب در تخريـب مراتـع             ك

ضايعات، افـت توليـد و در نهايـت خـسارت بـه             تأثيرگذار بوده و اين عامل به نوبة خود موجب تلفات،           ) ترفيظ

 در را كـه پنجاه هزار تنبه عبارتي وقوع خشكسالي، خروج ساالنه بيش از . شوداقتصاد جامعة عشايري استان مي    

را تسريع كرده كه بخش قابل توجهي از آن    ) 281: 1378سازمان برنامه و بودجه،     (ه  شدبيني   سوم توسعه پيش   ةبرنام

.اتفاق خواهد افتاددر گسترة استان 

:روش كار

اي  سـهم مطالعـة كتابخانـه   بررسي،با توجه به موضوع تحقيق و گستردگي آن، همچنين وسعت منطقة مورد         

توسـط  پرسـشنامه     تكميـل  گيري از مطالعات ميـداني از طريـق        در عوض تالش محققين، بهره      و ، بوده بسيار كم 

ـاطق              ـين از داده ) 1نقـشة شـماره    (. بـوده اسـت    سرپرستان خانوار بـه تفكيـك طوايـف و در سـطح من ـاي  همچن ه

الزم بـه ذكـر اسـت حجـم     . ايـم بهره نبوده ازتجارت مديران نيز بيه وواحدهاي آماري ادارات شهرستانهاي تابع   

 از اين رو به فراخور ، آنها نبودهمهها نه تنها زياد بود، بلكه به تفكيك مناطقي تهيه شده بود كه امكان ارائه به             داده

ـا             . مقاله آنچه ضروري به نظر رسيد در قالب جدول عرضه شده است            ـتناد بـه آنه ـان اس ، چه بـسا در تحليـل، امك

 در نتيجـه در بعـضي از مواقـع بـراي            ند،دادكردن درصدها را نمي    نبود و جداول نيز اجازه اضافه      ، به اعداد  ويژهبه

 همچنين به دليـل  .كه در جدول جاي آن خالي استايم، از تحليل بوده) درصـد (تبيين علمي ناچار به استناد سهم  

1. Frodin
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اضافه شدن شهرستان نيكشهر و سرباز، نبود اطالعات در يـك دورة طـوالني بـراي ايـن شـهرها، سـعي شـد در            

.بعضي از مواقع از تقسيم استاني قبل از آن بهره گيريم

ت عشاير كوچنده استان جمعي:

ـ   ـال    براساس اطالعات موجود از سرشماري اجتماعي  ـاه س ، 1366اقتصادي عشاير كوچندة كـشور در تيرم

ـالغ بـر      ، قرار داشته اسـت     استان اي كه محل استقرار ييالقي آنها در اين       جمعيت عشاير كوچنده   ـانوار  16533 ب  خ

)  تن86148( خانوار 17509بوده است، اما بر حسب محل استقرار در قشالق، در سال مذكور بالغ بر               )  تن 80704(

ـاس سرشـماري         . شده است  جمعيت برآورد  ـيالق       1377 در حالي كه براس ـتقرار ي ـانوار   14499، در محـل اس  خ

مقايـسة  . جمعيت بـرآورد شـده اسـت    )  تن92964( خانوار 15819قرار قشالقي تجمعيت و محل اس  )  تن 84205(

ـ درصد تغيير در دورة ييالق و  3/12ارقام باال حاكي از  ـ درصد تغيير در دورة قشالق است  5/9  جـدول شـماره   ( 

ـتان و       5با اين وجود جمعيت عشاير استان حدود        ). 1 ـاي عـشاير    6/9 درصد جمعيت كـل اس  درصـد از خانواره

.كشور است

تعداد جمعيت عشاير استان در ييالق و قشالق به خانوار: 1جدول شماره 

تغييرات درصددوره قشالقتغييرات درصددوره ييالق

66776677

1653314499
3/12-

1750915819
5/9-

ـ اقتصادي عشاير كوچنده :  مأخذ 1366 و 1377مركز آمار ايران، سرشماري اجتماعي 

تعداد دام عشايري 

ـال       س بـز و بزغالـه   » ر868730 رأس گوسـفند و بـره و   232172، 1377عشاير استان در دورة ييالقـي در س

ـيالق            به اين ترتيب به طـور متوسـ       . كردندنگهداري مي  ـانوار عـشاير در ي  رأس دام كوچـك  76ط بـراي هـر خ

 467214در مقابل تعداد گوسفند و بره عشاير دورة قشالقي استان . وجود داشته است) گوسفند و بره و بز و بزغاله(

به اين ترتيب متوسط تعداد دام كوچك هر خانوار از عـشاير دورة  .  رأس بوده است   905207رأس و بز و بزغاله      

3383 رأس و در دورة قـشالقي        3064تعداد گاو و گوساله در دورة ييالقي        . گردد رأس برآورد مي   87قشالقي  
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ـتر بـه ترتيـب      جـدول  ( گـزارش شـده اسـت   14841 نفـر و  12671رأس بوده است، اين رقم براي اشتر و بچه اش

).2ةشمار

بلوچستانپراكندگي، نوع و قلمرو زيستي عشاير كوچنده استان سيستان و : 1نقشة شماره 

مطالعات ميداني: مأخذ
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1377تعداد انواع دام كوچك و بزرگ عشاير استان دورة ييالقي و قشالقي : 2جدول شمارة 

دوره 

استقرار

گوسفند و 

بره

بز و 

بزغاله

گاو و 

گوساله

گاوميش و 

گاوميشبچه

اشتر و 

بچه اشتر

اسب و 

اسبكره

قاطر و 

استر

االغ و 

االغكره

23217286873030668151267273312890ييالقي

46721490520733838151484173314333قشالقي

ـ اقتصادي عشاير كوچنده : مأخذ 1377مركز آمار ايران، سرشماري اجتماعي 

ـاله مـورد                و در اين مقاله از دامهاي كوچك گوسفند بره و بز          ـاو و گوس  بزغاله، و از دامهاي بزرگ فقـط گ

ـاو 7/4مطابق جدول، به طور متوسط براي هر خانوار عشاير ييالقي . اندگرفتهتحليل قرار    ـاله و در   و رأس گ گوس

.شود رأس برآورد مي6/4دورة قشالقي 

:مراتع

ـتان را      1342در سال   . در خصوص وسعت و ظرفيت مراتع استان وحدت نظر وجود ندارد            وسعت مراتـع اس

انـد  درصـد ذكـر كـرده   30 كه انواع درجه يـك و دو و سـه را حـدود    اند ميليون هكتار برآورد نموده    12حدود  

 ميليـون  8/11 حدود 70اما بر اساس گزارش توسعه محور شرق، در استان در دهة ). 268: 1365بخشنده نـصرت،   (

8996000 درصد يا 72 هكتار مراتع روستايي، 2360000 درصد يا 20هكتار مراتع وجود داشته كه از اين مقدار      

ـازمان برنامـه و بودجـه،    (آمـد  در زمره مراتع ييالقي به شمار مـي     )  درصد 8حدود  ( نيز مراتع قشالقي و بقيه       هكتار س

 ميليـون   720بر اساس مطالعات انجام شده از سوي كارشناسان منابع طبيعي، ظرفيت بالقوه، مراتع فوق               ) 66: 1372

ـا توجـه بـه وجـود          اي برآورد شده كه در نهايت اين مقدار جوابگوي س         واحد علوفه  ه ميليون رأس دامي است، ب

چهار ميليون رأس، حدود يك ميليون رأس اضافه ظرفيت نهايي و بالقوه مراتع در همان  سالها وجود داشته است 

)65ـ 66: 1370سازمان برنامه و بودجه، (

:كاهش بارندگي و اثرات آن در تخريب مراتع

 درصد آن در فصل 16متر بوده است؛ كه  ميلي4/104 ساله  سيمتوسط بارندگي ساليانة استان در يك دورة

 باالارقام. گيرد درصد نيز در فصل زمستان انجام مي1/57 درصد پاييز و 2/30 درصد در فصل تابستان؛ 7/6بهار، 
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رنـدگي  توزيع با). 1نمودار شماره (دهد كه فصلهاي بهار و تابستان با كمبود ريزشهاي جوي روبرو است  نشان مي 

متـر كمتـرين    ميلـي 5/71 ميلي متر مقام اول و زابل با  9/144اي است كه شهرستان خاش با       از نظر مكاني به گونه    

).3جدول شماره (بارندگي را داراست 

ـ 81 متوسط بارندگي ماهيانة استان به تفكيك مناطق طي سالهاي .3جدول شماره   1378

مناطق
 ساله30متوسط 

ـ 77  1348

ـ 81ليانه متوسط سا  1378

دوره خشكسالي

1/1189/25ايرانشهر

8/1092/23چابهار

9/1445/50خاش

5/711/29زابل

4/832/31زاهدان

4/1043/38نيكشهر

4/1046/39استان

، اداره كل هواشناسي استان1382آمارنامة استان، :  مأخذ

       ي منطقه را به حدـانگين بارنـدگي        كاهش داده است، به گونه     اقلوقوع خشكسالي، ريزشهاي جو اي كـه مي

ـ 81(ساليانه در طول چهار سال خشكسالي  متر  ميلي5/50شهرستان خاش با .  درصد كاهش يافته است62) 1378 

.ندامتر از كمترين بارش دريافتي برخوردار بوده ميلي2/23 بااز بيشترين و شهرستان چابهار

كه سال معمولي )1377(در سال پايه . ت مراتع را تحت تأثير قرار داده استكاهش بارندگي، وسعت و كيفي،

ـته،          8/11آيد،  به شمار مي   3/6، 3درجـه   ) 10750000( درصـد آن     91/ 1 ميليون هكتار مرتع در استان وجود داش

ـا  . دشـو  تلقـي مـي  1به عنوان مراتـع درجـه       )  هكتار 300000( درصد از آن     5/2 و تنها    2درجه  ) 750000(درصد   ب

 درجـه يـك كـالً بـه      مراتـع شود، در واقـع ، مراتع درجه يك حذف مي)1378(شروع خشكسالي، در سال اول    

ايـن  . كاسته شده اسـت )  درصد 12/15( هكتار از مراتع درجه سه معادل        1550در مقابل   . شوددرجه دو تبديل مي   
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ـادل نـسبي دام و مرتـع در      البته مجموعه عمليات اجرايي، ت. روند در سالهاي بعد ثابت باقي ماند  ـات دامـي و تع لف

.تأثير نبوده استبهبود وضعيت مراتع بي

هكتار: واحدروند تغييرات مراتع استان سيستان و بلوچستان،  : 4جدول شماره 

1378مساحت مراتع 1377مساحت مراتع 
مناطق

كل3درجه 2درجه 1درجه كل3درجه 2درجه1درجه

0350002230337226533705000019231631973163ايرانشهر

19275751927575001533131533313-0چابهار

2000003500001513945206394505500013156181865618خاش

01400003850355250350140000334595474595زابل

500001400001849202038920019000016067121796712زاهدان

500007000017265201846520012000014003461620346سراوان

986253986253-015000111766811326680نيكشهر

30000075000010750000118000000105000920000010250000استان

4ادامة جدول شماره 

1380مساحت مراتع 1379مساحت مراتع 
مناطق

كل3درجه 2درجه 1درجه كل3درجه2درجه1درجه

0500001923163197316305000019231631973163ايرانشهر

1533131533313-15331315333130-0چابهار

0550001315618186561805500013156181865618خاش

01400003345954745950140000334595474595زابل

019000016067121796712019000016067121796712زاهدان

012000014003461620346012000014003461620346سراوان

986253986253-9862539862530-0نيكشهر

0105000092000001025000001050000920000010250000استان
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:4ادامة جدول شمارة 

1381مساحت مراتع 
مناطق

كل3درجه 2درجه1درجه

05000019231631973163ايرانشهر

1533131533313-0چابهار

05500013156181865618خاش

0140000334595474595زابل

019000016067121796712زاهدان

012000014003461620346سراوان

986253986253-0نيكشهر

01050000920000010250000استان

اداره كل منابع طبيعي استان سيستان و بلوچستان: مأخذ

مقايسة كاهش بارندگي و خسارت مراتع تا حد نسبتاً زيادي ارتباط بين كاهش بارندگي پاييزان و خـسارت                  

ـ  81( اخير ياي كه در طول خشكساليهادهد؛ به گونهناشي در عرصة مراتع را نشان مي ـتان سيـستان و   )1378  ، اس

ـالها             62وچستان با   بل ـان س ـالي كـه خـسارت مراتـع طـي هم 13 درصد كاهش بارندگي روبرو بوده است، در ح

ـيب             . شوددرصد برآورد مي   پـذيري ناشـي از تـراكم      البته در مناطق مختلف استان، بسته به تعداد دام و ميـزان آس

ـارات تخـصيص د   ساراتپوشش گياهي، شيب زمين و نوع خاك بعضاً خ   ـا اعتب  نبـوده   يكـسان اده شـده  وارده ب

 درصد خـسارت مراتـع روبـرو بـوده اسـت، در      13 درصد كاهش بارندگي با 78 به طوري كه ايرانشهر با  ،است

ـين ميـزان            ـا هم ـار ب ـاهش بارنـدگي  9/78(حالي كه مراتع چابه ـين      20، ) ك ـته اسـت، همچن  درصـد خـسارت داش

 كاهش بارندگي با يكديگر تفاوت دارنـد،   درصد به لحاظ   12كه حدود   رقم اين شهرستانهاي خاش و زابل علي    

.خسارت وارده به مراتع يكسان است
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ـ 81(مقايسة كاهش بارندگي و خسارت وارده به مراتع در طول خشكسالي  : 5جدول شماره  به ) 1378 

تفكيك مناطق

)درصد(خسارت مراتع )درصد(كاهش بارندگي مناطق

7813ايرانشهر

9/7820چابهار

1/6510خاش

7/5210زابل

6/6212زاهدان

3/6312سراوان

ــنيكشهر

6213استان

:هاي داميتخريب مراتع و اثرات آن در دام و فرآورده

ـان الهـي،  (كه معيشت مبتني بر دام و كوچ، نوعي سازش فرهنگي انسان با محيط است              با توجه به اين    :1360ام

ـازش تـأثير بگـذارد           تواوقوع خشكسالي در هر مقطع مـي      ) 35 ـين تخريـب مراتـع ناشـي از         . نـد بـر ايـن س همچن

تـوان آن را بـه      باشد، به طوري كه مـي     هاي دامي ملموس مي    آن بر دام و فرآورده     ءخشكساليهاي اخير، آثار سو   

).6جدول شماره (تفكيك در دامهاي كوچك و بزرگ مشاهده نمود 

:تلفات دامي

گوسفند و بز

ـ  81( چهار سال خشكسالي ان طياستان سيستان و بلوچست  رأس بز و گوسفند تلفات 410153حدود ) 1378 

ـازمانهاي مـرتبط بـ   مقايسة ارقام چهارساله نشان مي . داشته است  ويـژه اداره  هدهد روند تلفات، نزولي است زيرا س

ـا خشكـسالي بـه اجـرا درآورده              اي از پروژه  كل امور عشايري استان، مجموعه     از ايـن رو    . اسـت ها را در مقابله ب

ـا          ـال اول خشكـسالي ب ـا      )  درصـد  34( رأس   139448تلفات س ـال دوم ب ـا      ) 2/31( رأس،   128073س ـال سـوم ب س
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ـاهش يافتـه    1/7يعنـي )  رأس28894(بوده كه در سال چهارم بـه حـداقل خـود        ) 7/27( رأس   113738  درصـد ك

).6ةجدول شمار(است

برآورد خسارت ناشي از آنها برآورد هزينه تلفات، ضايعات افت و : 6ةجدول شمار

.در استان سيستان و بلوچستان

كاهش باروري (ضايعات )رأس(تلفات دام 

)رأس() و سقط جنين

افت توليد گوشت

)كيلوگرم(

)كيلوگرم(افت شير 

سال
گوسفند 

و بز

گاو و 

گوساله

گوسفند 

و بز

گاو و 

گوساله

گوسفند و 

بز

گاو و 

هلگوسا

گوسفند و 

بز

گاو و 

گوساله

13781394482256129325314012844031024732290462470804

1379128073200112102827451145304910102042412418137

1380113738181710748129401017108825261813799379162

138128894633796481743904471769141612934353384

410153670743748210118435128635292377596071621487جمع

:6ادامة جدول شمارة 

)ريال(برآورد ميزان خسارت كل )كيلوگرم(افت پشم مو كرك 
سال

درصدمقداركرك بزمو بزپشم گوسفند

13785/57865663405/149268396074855025

13793/505131/594114/133678978138615027

13804411753242119809458662650028

13813857447174107446561616500025

8/1910691/352499/51017333944926200100جمع

.1378-81مطالعات ميداني نگارندگان طي سالهاي : مأخذ
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گاو و گوساله

ـالها،   روند تلفات براي گاو و گوساله نيز شبيه به گوسفند و بز است، زيـرا طـي                 ـان س ـاو و  6707هم  رأس گ

ـال   )سأ ر2001( درصـد  8/29، سال دوم ) درصد6/33( رأس 2256گوساله از بين رفته است كه در سال اول   ، س

).6جدول شماره (بوده است )  رأس633( درصد 5/9و سال چهارم  )  رأس1817( درصد 1/27سوم 

:ضايعات ناشي از كاهش باربري، سقط جنين

ـات در هـر يـك از      يكي از آثار ديگ  ـا تلف ر خشكسالي، كاهش باروري و سقط جنين است كه در مقايـسه ب

: كوچك و بزرگ قابل توجه استهايدام

گوسفند و بز

ـ  81( رأس گوسفند و بز طّي چهار سال 437482در اثر وقوع خشكسالي و استمرار آن  بر اثـر سـوء    ) 1378 

 نيز نزولي است با اين تفاوت كه ميزان خسارت وارده در طـول  اند و روند آنتغذيه دچار ضايعة مزبور واقع شده   

 درصـد  6/24 درصد، سال سوم 7/27 درصد، سال دوم 29/ 6چهار سال نزديك به هم است، يعني در سال اول          

به عبارتي گرچه دراثر اقدامات  انجام شده از ميزان تلفات در سال چهارم        .  درصد بوده است   2/18و سال چهارم    

ـابع طبيعـي              كاسته شده   سـهم ايـن   ة سـوء تغذيـ    و  است، اما به دليل حاكميت فقر اقتصادي در جامعة عشايري، من

).6جدول شماره . ( برابر تلفات دامي است7/4 تا 2ضايعه در سال چهارم تقريباً 

:افت توليد

ـان گرايـي  نظريـة (اند، اما تدابير انساني  دامهاي ضعيف محكوم به مرگ    ،گرچه به حكم قانون تنازع بقاء      )  امك

با اين توضيح كه دامهاي ضعيف رهيده از مرگ بـه  . در تعديل قانون طبيعي ياد شده مؤثر است   ) 1370شكويي،  (

شـوند، ايـن شـواهد را    هاي مختلف ميدهند، اما در اثر سوء تغذيه دچار افت توليد در زمينه  حيات خود ادامه مي   

: دهدآمارهاي زير نشان مي
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:)گوشت(افت توليد 

گوسفند و بز 

ـاهد افـت توليـد گوشـت حـدود           ) 1378ــ   81(در طول خشكساليهاي     ـاي    4351286ش  كيلـو گـرم در دامه

8/20 درصـد و  4/23 درصد،  3/26 درصد، 5/29ايم، سهم افت توليد به ترتيب براي سالهاي فوق          كوچك بوده 

).6جدول شماره (شود درصد برآورد مي

گاو و گوساله

ـاله گاو(دام بزرگ عشايري    اند، كه سـهم افـت    كيلو افت توليد داشته352923طي سالهاي ياد شده )  و گوس

).6جدول شماره ( درصد برآورد شده است 8/21 درصد و 4/23 درصد، 8/25 درصد، 29براي آنها به ترتيب 

:)شير(افت توليد 

يد شير و فرآوردههاي  تول،آفرين استهاي دامي كه در معيشت جامعة عشايري ايران نقش       يكي از فرآورده  

ـير نيـز هماننـد         متأسفانه آمار نشان مي   . آن است، كه سهم قابل توجهي را در تغذية خانوار دارد           دهد افت توليد ش

:افت توليد گوشت نسبتاً باال بوده است

گوسفند و بز

5/29 كه ايـن افـت توليـد بـه ترتيـب      ، كيلوگرم بوده است7759607توليد شير در دامهاي كوچك حدود    

).6جدول شماره ( درصد طي سالهاي خشكسالي برآورد شده است 8/20 درصد و 4/33 درصد، 3/26درصد، 

گاو و گوساله

، در جامعة عـشايري منطقـه   )گوسفند و بز(در مقايسه با دام كوچك     ) گاو و گوساله  (گرچه تعداد دام بزرگ     

ـير دام       مورد مطالعه كمتر است، اما با توجه به مقدار شيردهي دام بزرگ            ـيردهي، افـت توليـد ش ـان ش  و طـول زم

ـالهاي       1621487اي كه بالغ بر بزرگ نيز درخور توجه است، به گونه       ـا س  كيلو گـرم افـت توليـد را در مقايـسه ب

ـيردهي طـي    8/21 درصد و 4/23 درصد،  8/25 درصد،   29ايم، كه به ترتيب     معمولي شاهد بوده    درصد افـت ش

).6 شماره جدول(همان سالها برآورد شده است
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:افت پشم، مو، كرك

ـنايع             از فرآورده  ـتي جامعـة    هاي ديگر دامي دام كوچك، پشم، مو و كرك است كه در ص  عـشايري و     دس

با وقوع خشكسالي و تلفات و ضايعات ناشي از آن نه تنها شاهد افت توليـد در                 . نهايتاً در معيشت آنان مؤثر است     

صنايع دستي جامعة عشايري ضربات سختي بـه خـود ديـده اسـت، زيـرا                ايم، بلكه به تبع آن      هاي فوق بوده  زمينه

جـدول شـماره   (ايم   كيلوگرم بوده  2/894253 كيلوگرم، موي بز     8/960191شاهد افت توليد براي پشم گوسفند       

ـتان                     ). 7 براي اين كه تصوير روشنتري را از آثار خشكسالي ارائه كنيم و به عمق فاجعه در جامعة فقير عشايري اس

.ببريم، با اعمال ضرايب، خسارت وارده به ريال محاسبه شده استپي

:برآورد خسارت وارده

 درصـد از    25كه  .  هزار ريال برآورد گرديده است     2/333944926خسارت كل ناشي از خشكسالي بالغ بر        

ته  درصد در سال چهارم بـه وقـوع پيوسـ       25 درصد در سال سوم و       28 درصد در سال دوم،      27آن در سال اول،     

 كل امور عشايري استان، به نوبة خود اقداماتي را در            اداره ربط به ويژه  البته سازمانهاي ذي  ). 7جدول شماره   (است  

گنجـد،   گرچه شرح كامل آن در اين نوشتار نمي،اند خشكسالي و حمايت از اين قشر محروم انجام داده        با مقابله

:اما به اختصار عبارت است از

:ور عشايري استان در مقابله با آثار خشكسالياقدامات اداره كل ام

زحمتكش عـشايري مـسئوول شـمرده و        ةاي خود را در حمايت از جامع      سازمانهاي مرتبط هر يك به گونه     

به دليل گستردگي كار و وسعت منطقه،       . انداقدام به يكسري عمليات اجرايي، ترويجي در قلمرو عشايري نموده         

ـابع آب مـورد               ر عشايري استان بـه عنـوان متـولّ        تنها اقدامات اداره كل امو     ـلي، آن هـم در حـوزه تـأمين من ي اص

ـتان در طـول          20، جمعاً براي اجراي     8براساس جدول شماره    . ارزشيابي قرار گرفته است     نوع پروژه در سطح اس

ـ  81(چهار سال    ـا چهـ    8344500بالغ بر ) 1378ـ ـال اول ت ارم بـه   هزار ريال اعتبار تخصيص يافته است كه سـهم س

. درصد بوده است3/34 درصد و 24 درصد، 6/34 درصد، 1/7ترتيب 

 هزار 2/33394، خسارت وارده به جامعة عشايري استان در طول چهار سال    7مطابق جدول شماره    همچنين،

ايـن  .  درصد بوده است3 درصد و كمترين آن چابهار با  27ريال بود، كه باالترين آن مربوط به شهرستان زابل با           
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23 هزار ريال بوده است كه زاهدان با 7586140در حالي است كه اعتبارات تخصيص يافته در طول همان سالها         

. درصد از كمترين اعتبارات برخوردار بوده است01/0درصد از بيشترين اعتبارات و چابهار با كمتر از 

استان به تفكيك مناطق  مقايسة ميزان خسارت وارده و اعتبارات تخصيص يافته در .7ةجدول شمار

1378ـ 81هاي  خشكساليطي

برآور خسارت وارده در طول 

هاي اخيرخشكسالي

اعتبار تخصيص يافته جهت تعديل آثار 

خشكسالي

مناطق

درصد)هزار ريال(مقدار درصد)ريال(مقدار 

601503735003/18124270016چابهار

8609385357/6358000خاش

20729358352/269140012زابل

490194598015150844020زاهدان

55584640753/1789720712سراوان

48793504408/14127419317نيكشهر

3339442262001007586140100استان

مطالعات ميداني نگارندگان اعتبار تخصيص يافته، ادارة كل امور عشايري: مأخذ

:گيرينتيجه

پذيرترين ري ايران، به طور اعم، عشاير استان، به طور اخص، از فعالترين و درعين حال از آسيب             جامعة عشاي 

 وقــوع .ســتاآوري، اجتمــاعي، اقتــصادي بــه ويــژه اكولــوژيكي اقــشار ايرانــي در روبرويــي بــا تحــوالت فــن

، افت توليد وات ضايعات مقاومت آنان را به شدت در هم شكسته و عالوه بر دادن تلفةخشكساليهاي اخير آستان

ربط از جمله اداره كل امور     هر چند سازمان ذي   .  در بين آنان قوت بخشيده است       را يأس و نااميدي نسبت به فردا     

ـا حـدودي تأثيرگـذار                         ـتان ت عشايري به سهم خود در تعديل آثار خشكسالي و دادن اميد به جامعـة عـشايري اس

 معيشت و وابستگي آن به شرايط اقليمي از يك سو و وقوع خشكسالي در                ماهيت اين نوع    با توجه به   اند، اما بوده

 ميزان خسارت وارده بيش از انتظار بوده است، به طوري كه سـرانة دام    شويم كه ، متوجه مي  منطقه از سوي ديگر   
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.  كاهش يافتـه اسـت     1381 رأس در سال     4/62 به   ، قبل از وقوع خشكسالي    ،1377 رأس در سال     87كوچك از   

:دهد مورد استناد نشان ميجداول

سير نزولي داشته است كـه  ) 1381(تا سال چهارم ) 1378(پذيري از سال اول خشكسالي روند خسارت ) الف

:مؤيد دو نكته است

اقدامات تدافعي سازمانها موثر بوده است؛. 1

ـاهد    اي كه د ارتباط معقولي بين دام و مرتع به وجود آمده است، به گونه،با كاهش دام  . 2 ـالهاي آخـر ش ر س

.باشيمتع ميا مرةتظاهر رويشي بيشتر در عرص

برآورد ريالي خسارت گوياي اين حقيقت است كه در سال اول خشكسالي، كه هنـوز وسـعت مراتـع               ). ب

. بوده است، توانايي پشتيباني از دام موجود را تا حدودي داشته اسـت 1،2،3زياد و از نظر كيفيت نيز شامل درجه      

28 درصد بوده است، اما با ادامة خشكسالي در سال دوم و سـوم ايـن رقـم بـه            25 ميزان خسارت وارده     در نتيجه 

ـال اول       25درسال چهارم ميزان خسارت وارده مجدداً بـه         . درصد افزايش يافته است    ـاهش  ) 1378( درصـد س ك

)7جدول شماره (يافته است 

:پيشنهادها

:تأمين آب و بهسازي و مرمت منابع آبي) الف

 مرمت و اليروبي قنات؛•

 بهسازي چشمه سارها؛•

هاي آبرساني؛  حفر و تجهيز چاه آب شرب و تكميل شبكه•

 احداث استخر ذخيرة آب شرب و كشاورزي؛•

؛سارها و قنوات انتقال آب شرب از چشمه•

ـ حفر چاهكهاي شرب دام؛ ته• زني و مرمت چاههاي مالداري 

ـ ته حفر و تجهيز چاه كشاورزي• ـ احداث كانال انتقال آب كشاورزي؛  زني چاهها 

ـ خريد تانكر ثابت آب شرب؛• ـ خريد و اجاره تانكر آبرساني سيار  آبرساني با تانكر سيار

 احداث منبع آب بتني؛•
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.احداث بندهاي خاكي و سنگي سيماني براي نگهداري و ذخيرة نزوالت آسماني)ب

.اختصاص يارانه براي بيمه دامها)پ

.اختصاص يارانه براي خريد علوفة دامها) ت

.بخشودگي كل يا قسمتي از وامهاي معوقة دامداران و عشاير از سوي بانكهاي عامل) ث

.آنهااختصاص يارانه جهت خريد آرد عشاير و توزيع رايگان بين ) ج

ـ برنج و (خدمات رساني مطلوب عشاير ) چ ـ روغن  ...).توزيع به موقع آرد 

ـاي  هاي اسكان در نقاط مستعد و هدايت خانوارهاي عشايري به آن نقاط و اجراي پـروژه         طرح اجراي) ح ه

. جهت ماندگاري عشايريعمراني و زيربناي

بـه  ) كوچ عشاير به همراه دامها به نقاط داراي مراتع بيشتر و بهتر(تغيير شيوة معيشت از دامداري متحرّك    ) خ

ـا علوفـة    دامداري ثابت از طريق احداث پرواربن    ـا ب ديهاي ثابت و اشتغال به كشاورزي و توليد علوفه و تغذية دامه

.دستي، كه اين موضوع فقط با اجراي طرحهاي اسكان در نقاط مستعد و با پتانسيلهاي باال امكانپذير است

ـ 81(هاي شهرستانها فهرست پروژه : 8جدول شماره  )مبالغ به هزار ريال) (هاي خشكساليپروژه) (78 

واحد كار و عنوان  

پروژه
جمع كل1381سال 1380سال 1379سال 1378سال 

ـ مرمت و احياي رشته

قنات
8623261347000135004-26182826

7000092995524-1813802471837500320000ـ بهسازي چشمهدهنه

 انتقال آب -كيلومتر

شرب
5/202509501322000014/777704008/75-44/1862050550

ـ حفر يا تجهيز حلقه

چاه آب شرب
212000251094001162000480920042331400

متر مكعب احداث 

استخر ذخيره آب
--180550060500035014800059045500

ـ اجاره تانكر دستگاه

آبرسان
--8295000--103500018659200

ـ تكميل شبكه  مورد

آبرساني
----4357000-3642002357000

زني و مرمت ـ تهحلقه

چاه آب
12302001412760010220006-42209800
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واحد كار و عنوان  

پروژه
جمع كل1381سال 1380سال 1379سال 1378سال 

ـ حفر و تجهيز و حلقه

مرمت چاه مالداري
1500--312000130000527500

ـ آبرساني  متر مكعب 

با تانكر سيار
64002300080002350087900700000117460150002197601475900

ـ حفر و تجهيز حلقه  

چاه كشاورزي
--210000--772940009144000

ـ احداث  متر مكعب 

بند خاكي
------7200013400072000360000

ـ خريد تانكر  دستگاه 

آبرسان
--31200000---36000031200000

 خريد تانكر -دستگاه

ثابت آبرسان
1725500------1725500

ـ حفر چاه شرب  حلقه 

دام
100230005013000----15036000

ـ احداث كانال  متر

انتقال آب
100019000--20020001900-310071800

ـ ته زني چاه حلقه 

يكشاورز
----18000450800522000

ـ احداث  متر مكعب 

 سيمانيبند سنگ
------94014000940104000

ـ مرمت منابع  مورد 

آب
16000-----10400016000

ـ احداث  متر مكعب 

منبع بتني آب
----4040000--4040000

834450---2001900---590500-جمع

ادارة كل امور عشايري سيستان و بلوچستان: مأخذ

:تقدير و تشكر

ـان از            پژوهش حاضر به دليل گستردگي استان از يكسو و نحوة پراكش عشاير و مـشكالت دسترسـي بـه آن

ـاير رياسـت ادارة         سوي ديگر، عملي نمي  ـتان و س شد مگر با كمك رياسـت محتـرم اداره كـل امـور عـشاير اس

. شود به عمل آمده صميمانه تقدير مييله از مساعدتهاشهرستانها، بدين وسي
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:منابع و مĤخذ

ـاب،          نشيني در ايران پژوهشي دربارة عشاير و اياالت       كوچ. )1360(سكندر  االهي بهاوند،   امان. 1 ـاه ترجمـه و نـشر كت ، بنگ

.تهران

ـاالت سـمينار    وچستاناي سيستان و بلنگاهي چند از مسائل عمراني منطقه    ). 1365(بخشنده نصرت، عباس  . 2 ، مجموعـه مق

ـتان قـدس رضـوي،                ) 3شماره  (جغرافيايي   به كوشش محمد حسين پاپلي يزدي، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسالمي آس

.مشهد

.، جلد اول جغرافياي طبيعي، انتشارات اقبال، تهرانجغرافياي مفصل ايران). 1362(بديعي، ربيعي . 3

ـاپ و انتـشارات            نشيني در شمال خراسان   كوچ. )1371(پاپلي يزدي، محمد حسين     . 4 ، ترجمة اصغر كريمـي، مؤسـسه چ

.آستان قدس رضوي، مشهد

فصلنامة ذخاير انقالب شـمارة  « ،   دامي تسلسله مقاالت سمينار عشاير و خودكفايي در توليدا       ). 1370(پور، رضا   حسين. 5

.انتشارات عشايري، تهران» 16

ـتان قـدس               نشينان بختياري كوچفنون  ). 1366(ديگار، ژان پير  . 6 ، ترجمة اصـغر كريمـي، انتـشارات معاونـت فرهنگـي آس

.رضوي، مشهد

، انتشارات مركز مطالعات و تحقيقات شهرسازي و معماري وزارت  توانهاي محيطي ايران  ). 1370(رهنمايي، محمد تقي  . 7

.مسكن و شهرسازي، تهران

32، گزارش نهايي مطالعه عشايري سيستان و بلوچستان، نشريه     عشايري مطالعات جامعة ). 1370(سازمان برنامه و بودجه   . 8

.ـ زاهدان

فرهنگـي جمهـوري اسـالمي ايـران    سند برنامه، برنامه سوم توسعة اقتصادي، اجتماعي و ).1378( سازمان برنامه و بودجه    .9

. برنامه و بودجه، تهران52پيوست شماره ) 1379ـ 82(

، )جلـد دوم (، جوامـع عـشايري   اوضاع اقتصادي و اجتماعي استان فارس    ). 1372(ستان فارس   سازمان برنامه و بودجه ا    . 10

. و بودجه، تهرانريزي سازمان و برنامهناشر دفتر برنامه

، انتـشارات  1379آمار نامة استان سيستان و بلوچستان سال ، )1380(ريزي سيستان و بلوچستان سازمان مديريت و برنامه   . 11

.اري شركت شريعت رايانه زاهدانروستا با همك

ـتان سيـستان و بلوچـستان، ناشـر        1381سالنامة آماري   ،  )1382(ريزي سيستان و بلوچستان     سازمان مديريت و برنامه   . 12 ، اس

.   ريزي سيستان و بلوچستان، زاهدانمعاونت آمار و انفورماتيك سازمان مديريت و برنامه
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ـا        و جامعة عشايري   رشد اقتصادي ). 1365(شفقي، سيروس   . 13 بـه كوشـش    ) 2شـماره   (، مجموعه مقاالت سمينار جغرافي

.محمد حسين پاپلي يزدي، انتشارات بنياد پژوهشهاي اسالمي آستان قدس رضوي، مشهد

.انتشارات گيتا شناسي، تهران). جلد اول (فلسفة جغرافياهاي نو درانديشه). 1370(شكويي، حسين . 14

.، انتشارات عشايري، تهران14، فصلنامة ذخاير انقالب، شماره )مراتع پشتوانه استقالل اقتصادي (.)1370(غفاري، تيمور . 15

ـارم   (وري نظام دامداري عشايربهره.)1370(قنبري، علي  . 16 ـاير انقـالب شـماره     )قـسمت چه ، انتـشارات  7، فـصلنامة ذخ

.عشايري، تهران

ـيم، علـل خـشكي و    :مناطق خـشك، جلـد اول     .)1369(كردواني، پرويز   . 17 ـاي اقل ، )هيـدرولوژي (مـسائل آب   ويژگيه

.انتشارات دانشگاه تهران، تهران

.، استان سيستان و بلوچستان، تهران1376، سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده.)1377(مركز آمار ايران . 18

.استان سيستان و بلوچستان، تهران، 1377، سرشماري اجتماعي اقتصادي عشاير كوچنده.)1377(مركز آمار ايران. 19

.، انتشارات سمت تهران)مباني و ايارن(نشيني جغرافياي كوچ.)1371(مشيري، رحيم. 20

: مطالعـه مـوردي   (نشيني در گيالناشكال كوچمباني كوچندگي و پراكندگي جغرافيايي و.)1371(موالئي، هشجين  . 21

.، انتشارات دانشگاه تهران43شماره  مجلة پژوهشهاي جغرافيايي، ،)بخش علياي تالش

ـتان سيـستان و بلوچـستان       ). 1379( حسين و خسروي، محمود    ،نگارش. 22 ـيم كـشاورزي اس . ، طـرح پژوهـشي  بررسي اقل

.معاونت پژوهشي دانشگاه سيستان و بلوچستان، زاهدان

.اداره كل امور عشايري استان سيستان و بلوچستان. 23

.ان سيستان و بلوچستاناداره كل منابع طبيعي است. 24

.اداره كل هواشناسي استان سيستان و بلوچستان. 25


