خشکسالی يتیماری َای دام
عًامل دخیل در اتتالء دام تٍ تیماری َادر سمان خشکسالی:
 -1سًء تغذيٍ واشی اس كمثًد مًاد غذايی مىاسة  ًِ :هَجت ايجبز اذتالالت هتبثَليٌي زر زام هي ؽًَس
ايي اذتالالت زر عِ زٍرُ اّويت ثيؾتزي زارز  :رؽس – ثبرزاري – ؽيزٍاري

 -2اعتزط ًبؽي اس عَء تـذيِ ٍ گزهب  :اعتزط هَجت اكشايؼ احتوبل اثتالء ثِ ثيوبري ّبي ػلًَي
هرتلق (ؽبهل ػلًَتْبي ثبًتزيبيي ؛ اًگلي (زاذلي ٍ ذبرجي ) ؛ هبرچي ٍ ٍيزٍعي ) هي ؽَز
 -3اوگل َای داخل ي خارج تذن دام  :زر صَرتي ًِ زام هجتال ثِ اًگل ّبي زاذلي هبًٌس ًوبتَزّب ؛
تزهبتَزّب ٍ عغتَز ّب ٍ يب هجتال ثِ اًگل ّبي ذبرج ثسى زام هبًٌس ًٌِ ّب ( ػبهل اًتوبل ثيوبري ّبي
تيلزيَس ؛ ثبثشيَس ٍ آًب پالعوَس اس طزين ذًَرَاري ) ؛ ؽپؼ ّب (ذًَرَاري) ٍ هگظ ّب ( هگظ ّبي
هَلس هيبس ٍ  )....ثبؽس احتوبل ثيؾتزي ثزاي آعيت زيسى اس ذؾٌغبلي زارز .
ٍ -4ضؼيت ًگْساري زام :زر صَرت ػسم زهت زاهسار ٍ تجوغ زام زر هحل ّبي ثبس ٍ ثغتِ ًِ ثِ ًَثِ
ذَز هَجت اكشايؼ ثيؾتز گزهب ٍ عرتي تٌلظ ٍ اكشايؼ توبط ٍ احتوبل اًتوبل ػَاهل ثيوبريشا  ...هي
ؽَز هَجت ثزٍس ٍ ؽيَع ػلًَتْبي هرتلق ٍيزٍعي ٍ ثبًتزيبيي ذَاّس ؽس.

 -5تجمع در كىار مىاتع آتی ي غذايی ً :بهليي ثبلوَُ ثيوبريْب ٍ عبيز گًَِ ّبي حيَاًي ٍ ٍحَػ ٍ  ...ثب
هْبجزت ٍ ّجَم ثِ هٌبثغ آثي ٍ ؿذايي هَجَز زر هزاتغ ،رٍعتب ّب ٍ زاهساري ّب ٍ  ....ذطز اًتوبل ٍ اثتالء
ثِ ثيوبري ّبي هرتلق را اكشايؼ هي زٌّس.
 -6حزكت دادن ي جاتجايی دامُا تٍ مىظًر يافته مىاطق دارای آب ي علًفٍ تخصًص در مىاطق عشايز وشیه :
ًِ ثبػث:
الق -اعتزط  :هَجت ايجبز ٍ اًتوبل ثيوبري ٍاگيز ٍ ؽيَع ثيوبري ّبي ثصَرت ّيپزاًسهيي ٍ اپيسهيي
هيؾَز.

ة -ايجبز گزز ٍ ذبى  :ثِ ػلت ذؾٌغبلي پَؽؼ گيبّي زر هزاتغ هٌبعت ًيغت لذا ٌّگبم حزًت زازى
زاهْب گزز ٍ ذبى سيبزي ايجبز هي ؽَز ًِ ثِ ًَثِ ذَز هَجت اكشايؼ ثيوبري ّب ثرصَؿ ثيوبري ّبي

تٌلغي هي ؽَز.

 -7تغییزات غذايی :

الق -هصزف ذَراى ّبي جسيس ؽبهل ؿالت ٍ ؿذاّبي پلت ؽسُ  :ثبػث تـييز هيٌزٍكلَر زعتگبُ
گَارؽي ٍ زر ًتيجِ ثزٍس اذتالالت گَارؽي هي ؽًَس ًِ ثِ تزتيت اّويت هي تَاًٌس ثِ ػٌَاى ػَاهل
هغتؼس ًٌٌسُ ثيوبري ّبي آًتزٍتًَغوي ؛ اعْبل ّبي هشهي ٍ اعيسٍس ٍ ً ...وؼ زاؽتِ ثبؽٌس.
ة -تـييزات ًَع ؛ ًيليت ٍ ًويت ػلَكِ  ًِ :زر هٌبطن زچبر ذؾٌغبلي اتلبم هي اكتس هَجت ثزٍس
ثيوبري ّبيي ًظيز ليغتزيَس؛ ؽبرثي ؛ ػلًَتْبي ًلغتزيسيبيي ؛ آلَزگي اًگلي زاذلي ٍ ذبرجي ثسى زام هي
ؽَز.

ج -تـذيِ اس ػلَكِ عوي  :ثِ ػلت ًوجَز ػلَكِ هزاتغ ٍ  ...زام ّب اس ػلَكِ عوي ًِ زر حبلت ػبزي اس آًْب
ًوي ذَرًس تـذيِ ًززُ ٍ هجتال ثِ هغوَهيت ّبي هرتلق هي ؽًَس.

ز -تـذيِ اس ريؾِ گيبّبى ذؾي ؽسُ  :ثِ ػلت ًوجَز ػلَكِ هزاتغ ٍ  ...زام ّب اس رؽِ گيبّبى ذؾي ؽسُ
اعتلبزُ هي ًوبيٌس ًِ هٌجز ثِ ايجبز ذزاػ ٍ سذن ّبيي زر اطزاف زّبى ٍ ثيٌي ؽسُ ٍ سهيٌِ عبس ٍرٍز

ػَاهل ثيوبري ساهي ؽَز.

 -8كًد دامی  :ثِ ػلت ثبهيوبًسى الرٍ ًوبتَز ّب زر ًَز زاهي زر سهبى ذؾٌغبلي ٍ هْبجزت آًْب ثؼس اس
ثبرػ ثبراى ثِ ػلَكِ ّبي عجش ٍ آثسار ثبػث ايجبز عطح ثباليي اس آلَزگي زر هحيط هي ؽَز.
تا تًجٍ تٍ عًامل فًق مُمتزيه تیماری َای ديرٌ خشکسالی عثارتىذ اس:
 -1ثيوبري ّبي هتبثَليي  :سهبًي رخ هي زٌّس ًِ اًزصي زريبكتي ثب اًزصي هَرز

ًيبس ّورَاًي ًساؽتِ

ثبؽس ًِ ػجبرتٌس اس:
ًتَسيظ ٍ هغوَهيت آثغتٌي – اعيسٍس – ًلد تـذيِ اي  -ثيوبري ًجس چزة زر گبٍ
ً -2وجَز ّبي هَاز هؼسًي  :هؼوَلتزيي اؽتجبُ زر تـذيِ زعتي زر سهبى ذؾٌغبلي

ذَراًسى ًٌجبلِ پٌجِ

زاًِ يب ؿالت اعت ًِ ثِ ػلت كغلز ثبال ػلي رؿن ٍجَز عيغتن ًٌتزل ًٌٌسُ تؼبزل ًلغين ٍ كغلز هوٌي
اعت هَجت ثْن ذَرزى ًغجت ًلغين ٍ كغلز ؽَز ّز گًَِ اعتزط ٍ ػَارض عَء تـذيِ ثبػث اؽٌبل
زر ّضن ٍ جذة هَاز ؿذايي ؽسُ ٍ هَجت

ًلغوي ) ثبًَيِ ذَاّس ؽس.

ايجبز ًوجَز هٌيشين (ّيپَهٌيشيوي) ٍ ًوجَز ًلغين (ّيپَ

ً -3وجَز ٍيتبهيي ً :وجَز ٍيتبهيي  Aزر زٍرُ ذؾٌغبلي سيبز زيسُ هي ؽَز.

ً -4وجَز پزٍتئيي ٍ ًبّؼ ايوٌي ًبؽي اس آى  :زر زٍرُ ذؾٌغبلي ثِ ػلت تـذيِ ًبًبكي ؛ ثسى زام زچبر
ًوجَز ٍ كوز پزٍتئيٌي ؽسُ ٍ ايي اهز هَجت اذتالل زر عيغتن

ايوٌي ثسى زام ٍ ايجبز اذتالل ايوٌي هي

ؽَز.
ً -5بّؼ رؽس ٍ ًبّؼ ثبرٍري ً :بؽي اس تـذيِ ًبًبكي ٍ ًوجَز هَاز هرتلق تـذيِ اي
 -6هغوَهيت ّب  :ؽبهل:
الق -هغوَهيت ًبؽي اس تـذيِ ثب ػلَكِ عوي  :هتؼبهت ذؾٌغبلي ٍ ًوجَز ػلَكِ هؼوَلي زام ثِ ًبچبر ثِ
عزاؽ ػلَكِ ّزس ٍ عوي ركتِ ٍ پظ اس تـذيِ اس آًْب زچبر هغوَهغت هي ؽَز.
ة -هغوَهيت ثب جلجي ّبي عجش آثي  :تَزُ ّبي جلجي ّبي عجش

– آثي زر هبُ ّبي گزم عبل زر طي

ذؾٌغبلي ٍ سهبًي ًِ عطح آة هٌبثغ ًظيز هربسى ًگْساري آة ثِ حساهل هي رعس

ثيؾتز هؾبّسُ هي

ؽَز ػالٍُ ثز آى آلَزگي هٌبثغ آثي ثب ًَز زاهي ثبػث اكشايؼ رؽس ايي جلجٌْب ًيش هي ؽَز هصزف هوبزيز
ًوتز عوَم جلجٌي هَجت سرزي ؛ اسزيبز حغبعيت ثِ ًَر ٍ عَذتگي زر ًبحيِ صَرت هي ؽَز زر حبلي
ًِ هصزف سيبز جلجي ّب ٍ اكشايؼ ٍرٍز عن آًْب ثِ ثسى هَجت آعيت ؽسيس ًجسي ٍ زر ًْبيت هزٍ هي

ؽَز.

 -7اكشايؼ ثيوبرّبي ًلغتزيسيبيي  :اعپَر ثبًتزي ّبي ًلغتزيسيبيي هبًٌس ػَاهل ثيوبري ّبي ثَتَليغن ؛
آًتزٍتًَغوي ؛ ؽبرثي ػالهتي ٍ ًشاس زر ذبى ٍجَز زارًس لذا زر

زٍرُ ذؾٌغبلي ثِ ػلت آلَزُ ؽسى

سذن ّب ٍ ذزاػ ّب ثب ذبى ٍ ًيش چزاي ًشزيي ثِ عطح ذبى هٌجز ثِ ٍرٍز ًلغتزيسيبّبي ذبى ثِ ثسى
زام ؽسُ ٍ ايجبز ثيوبري ّبي كَم هي ؽَز.
 -8اكشايؼ ثيوبري ّبي ٍيزٍعي ٍ ثبًتزيبيي (تت ثزكٌي ؛ طبػَى ًؾرَارًٌٌسگبى ًَچي
ؽبرثي ٍ لپتَعپيزٍس) ٍ ًيش ثزٍس ثيوبري ّبي ًْلتِ ثِ زليل تضؼيق عيغتن ايوٌي ثسى.

؛ ّبري ؛

 -9اكشايؼ ػلًَتْبي تٌلغي
 -10پيٌب (گٌسُ ذَاري ) ٍ ثسًجبل آى رذساز ثَتَليغن  :ثِ زًجبل ًوجَز هَاز ؿذايي ثَيضُ ًوجَز هَاز
هؼسًي زر زام رٍيٌززي ثِ پيٌب (گٌسُ ذَاري ) ثَجَز هي آيس ًِ ثسًجبل آى زام ؽزٍع ثِ ذَرزى الؽِ ٍ
يب ثوبيبي حيَاًبت تلق ؽسُ هي ًٌس اس طزكي ثب تَجِ ثِ هحيط هـذي الؽِ ّب ثَيضُ زر هٌبطن گزم

ٍهزطَة ًلغتزيسيَم ثَتَليٌَم زر الؽِ ّب ثرَثي رؽس هي ًٌس ٍ ثسيي تزتيت سهيٌِ اثتالء ثِ ثيوبري
ثَتَليغن زر زام ّب كزاّن هي گززز
 -11اكشايؼ حغبعيت ثِ آلَزگي ّبي اًگلي  :آلَزگي ّبي ًزهي زر زاهْبي جَاى ٍ زاهْبيي ًِ ثِ تبسگي
سايوبى ًززُ اًس ثيؾتز هؾبّسُ هي ؽَز زاهْبي ثبلؾ ًغجت ثِ اًگلْبي زاذلي ثيؾتز هوبٍهٌس اهب اعتزط عَء
تـذيِ ًبؽي اس تضؼيق عيغتن ايوٌي ٍ زكبػي ثسى ثبػث اكشايؼ اثتالء ثِ ػلًَتْب ثَيضُ زر ثيوبر يْبي
اًگلي هي ؽَز الجتِ زر ؽزايط ذؾي (ذؾٌغبلي) ثبر آلَزگي اًگلْب ًبّؼ هي يبثس ٍ ؽزايط ثزاي اًگلْب
هغبػس ًيغت لذا زرهبى زعتِ جوؼي تَصيِ ًوي ؽَز اهب اعتزط ًبؽي اس كوز ؿذايي هي تَاًس ػَارض
ًبؽي اس آلَزگي اًگلي زر زاهْب را اكشايؼ زّس ػسم تَاًبيي زام زر تيوبر ذَز زر ؽزايط ذؾٌغبلي ثبػث

اكشايؼ هَارز هيبس ًيش ذَاّس ؽس.

تزخی اقذامات تُذاشتی ي راَکارَای كاَش عًارض خشکسالی :
 -1مثارسٌ تا تیماری َای اوگلی
 - 2مذيزيت آب

تَجِ ثِ ًيليت ٍ ًويت آة هصزكي زاهْب ثرصَؿ جلَگيزي اس ًبّؼ هصزف ثِ زليل هغبئل هرتلق ٍ

ًبّؼ ذَؽوشگي جْت جلَگيزي اس ًبّؼ هصزف ؿذا اس طزين:
-1
-2

آگبُ ًوَزى زاهساراى اس اثزات عَء ًوجَز آة ٍ هبثليت ؽزة آى ثزاي زاهْب
تبهيي آة ؽزة زر زعتزط ثزاي زاهْب ثَيضُ ًؾرَارًٌٌسگبى عٌگيي ٍ زر صَرت ػسم اهٌبى تبهيي

آة ًبكي ثْتز اعت تؼسازي اس زاهْب ثلزٍػ رعبًسُ ؽًَس.

 -3هزار زازى هحل تـذيِ زعتي زر ًشزيي هٌجغ آة
-4

جلَگيزي اس آلَزگي آثؾرَر ّب ثب ًَز ٍ هسكَع حيَاًبت ٍ ثبهيوبًسُ ؿالت پظ آثؾرَرّب ثبيس

تويش ثَزُ ٍ گَعلٌساى ؛ ثشّب ؛ ثزُ ّب ٍ ثشؿبلِ ّب هساٍهب زر حيي ذَرزى آة ًٌتزل گززًس.
 -3مذيزيت تغذيٍ:
پزٍرػ تـذيِ ٍ ثْساؽت ًبهال هزتجط ثِ ّن هي ثبؽٌس لذا زر ذؾٌغبلي زر صَرت تـذيِ ًبهٌبعت
ثْساؽت زام تحت تبثيز هزار ذَاّس گزكت لذا هسيت تـذيِ سهبى ذؾٌغبلي ًبهال هْن ٍ ٍيضُ اعت زر

سهبى ذؾٌغبلي اٍليي اعتزاتضي هوبثلِ ثب ذؾٌغبلي ػجبرتغت اس تصوين عزيغ زر ًبّؼ تؼساز زاهْب ٍ
اًتوبل آًْب ثِ هٌبى ّبيي ًِ اهٌبى تـذيِ صحيح ٍ ًبكي ٍجَز زارز ٍ يب ارعبل آًْب ثِ ًؾتبرگبُ زر ايي
صَرت زاهْبي ثبهيوبًسُ ًيش ثِ آة ٍ ؿذاي ثيؾتزي زعتزعي پيسا ًززُ ٍ اس ًظز تَليس ٍ ثْساؽت ٍضؼيت
هٌبعت تزي ذَاٌّس يبكت .اؽتجبُ ثغيبر ثشرٍ ًگْساؽتي تؼساز سيبزي زام ثب ّن ثِ صَرت گزعٌِ ٍ ًيوِ
گزعٌِ اعت.لذا اهساهبت ػجبرتٌس اس:
ً -1بّؼ تؼساز زاهْب هتٌبعت ثب اهٌبى تـذيِ آًْب اس طزين اًتوبل ثِ عبيز هٌبًْبيي ًِ اهٌبى تـذيِ
هٌبعت ٍجَز زارز زر ؿيز ايي صَرت كزٍػ آًْب ثزاي ًؾتبر صَرت پذيزز.

 -2جسا ًوَزى زاهْبي زر حبل رؽس ؛ آثغتي ٍ ؽيزٍار اس زام ّبي ذؾي ٍ اعتلبزُ اس ذَراًْبي هٌبعت
ثزاي تبهيي اًزصي ٍ پزٍتئيي هَرز ًيبس آًْب
 -3اعتلبزُ اس هٌول ّبي ؿذايي حبٍي هَلتي ٍيتبهيي ٍهَاز هؼسًي (هبًزٍ الوٌت ّب ٍ هيٌزٍ الوٌت
ّب).
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آّي ٌّ :گبم اعتلبزُ اس ؿالت ثِ ػٌَاى ؿذا ّبي ًوٌي ٍ زعتي جْت تصحيح ثبالًظ ًلغين ٍ

-5

جوغ آٍري اجغبم ذبرجي اس هحل ًگْساري زام ّب ٍ تَجِ ثِ ػسم ٍجَز الؽِ ّب يب ثوبيبي

كغلز اس آّي ثِ هيشاى ٍ %1سى ؿالت اعتلبزُ ؽَز.

جًَسگبى هبًٌس هَػ

