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  هاي شمالي استان سيستان و بلوچستان براي سنجي از دشتامكان
  ١تغيير جايگاه ييالقي عشاير كوچنده داوطلب سيستاني

  
  ٣ نصرالدين جهانتيغو ۲*فرامرز بريماني

  ، دانشگاه سيستان و بلوچستان، ايران استاديار جغرافيا ۲
  ايران، و بلوچستانسيستان كارشناس سازمان جهاد كشاورزي استان  ۳

  )٦/١٢/٨٦ :، تاريخ تصويب٥/١٢/٨٣: تاريخ دريافت(

  

  چكيده 

ها  اني هامونمندي از رودخانه هيرمند، بخش طغي هاي ترسالي با بهره رغم شرايط اقليمي گرم و خشك در سالبه دشت يا چالة سيستان 

 اين عشاير داراي قلمرو عرفي در جنوب .دهد  خوب، منطقه قشالقي عشاير كوچندة سيستاني را تشكيل مينسبت  بهبا پوشش گياهي

روية مازاد بر ظرفيت   دام، چراي بيشمار از جمله محدوديت ظرفيت مراتع، افزايش های بيشماری علتخراسان بوده و هستند اما به 

 امر با شروع اين. مراتع، بهم خوردن تعادل بين دام و مرتع از سوي استان ميزبان از ورود عشاير سيستاني جلوگيري به عمل آمد

هاي ذيربط تنها  هاي به عمل آمده توسط سازمان د، كه با رايزنيش ادامه داشته است تشديد ١٣٨٣ كه تا نيمه اول ١٣٧٩خشكسالي در سال 

 از مراتع طبيعي در قلمرو عرفي خود در جنوب خراسان دريافت برداری بهره مجوز كوچ براي يادشده خانوار عشاير ١٣٠٠ خانوار از ٣٣٠

هاي   يافتن محلانجام بررسی الزم برای، اداره كل امور عشايري استان سيستان و بلوچستان درصدد محدوديتدر نتيجة اين . اند اشتهد

 هايی بررسیدر پاسخ به اين نياز، نگارندگان . استقرار جديد از استان براي تغيير جايگاه ييالقي عشاير محروم از قلمرو عرفي برآمده است

 متمايل به تغيير جايگاه ييالقي را شناسايي های هايفهاي هدف، ط وي ديگر از ميان گروهاز س. اند هاي شمالي استان انجام داده را در دشت

 ٦٣( براهويي و نارويي های هايف استقرار طبرای شندول به عنوان گزينه جايگزين  ، دشتپژوهشهاي   با تكيه بر يافتهآنگاه كرده است، 

  .گزينش شد واحد دامي  ٣٠٥٦با ) خانوار

  

   خراسان جنوبیسيستان، وگو، سنجدو،توبمار، كرباسو، او عشاير، دشت شندول،  :واژهاي كليدي 
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هاي شمالي استان است كه با منابع مالي اداره كـل امـور    ر ييالقي كوچنده داوطلب سيستاني در دشت عنوان بررسي امكان تغيي با مستخرج از پژوهشي     پژوهش اين   ‐١

 . عشاير سيستان انجام گرفته است
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  مقدمه 

جمعيت عشاير كوچندة ايران كه تا آغاز سدة اخير حدود 
بخشنده (داد   درصد از جمعيت كشور را تشكيل مي٢٥

 درصد كاهش ٣ از ، امروزه به كمتر)١٤٢: ١٣٧٨نصرت 
، به غير )٢٨٨: ١٣٧٨سازمان برنامه و بودجه، (يافته است 

آوري، مسائل   اجتماعي، اقتصادي و فنها دگرگونیاز 
 جلوگيریهاي ناشي از  محدوديت خشكسالي، مانندطبيعي 
بند و   از قلمرو عرفي در ييالق، قشالق و ميانبرداری بهره

عشاير . دنباش مؤثر مي در اين روند همگیها  حتي در ايل راه
كوچنده سيستاني كه در جنوب خراسان داراي قلمرو عرفي 

 از دو دهة گذشته از سوي استان ند،ييالقي بوده و هست
اند و زندگي اين گروه انساني  ميزبان تحت فشار قرار گرفته

 اين  که در نتيجه.تا مرز متالشي شدن پيش رفته است
ستانداري خراسان مسئله تبديل به يك چالش جدي بين ا

د به طوري در تاريخ شو سيستان و بلوچستان ) سابق(
 بر اساس بند يك صورتجلسه مشترك، استان ١٩/١١/١٣٦٧

 ٢٠٠ حدود شمار خانوار با ١٣٠٠ بيشينهخراسان با كوچ 
شناسايي موافقت به عمل آمده،  هزار رأس دام در ازاء كارت

راتع و فقر  تخريب م رونداما استانداري خراسان به دليل
 مورخ ٣٦٨٠٢اي به شماره  طي نامه.. . و آنهامفرط
 خواستار توقف كوچ عشاير به قلمرو عرفي آنان ٢١/٤/٧٣
هاي استانداري سيستان و بلوچستان،  ليكن با تالش. دش

 رياست ميانجيگریاداره كل امور عشاير استان و همچنين 
 شمار  خانوار با٤٥٠سازمان امور عشايري كشور اجازه ورود 

 نيز پس از شمار هزار رأس دام  داده شد كه اين ٥٠
 خانوار كاهش يافته است ٣٣٠گذشت بيش از يك دهه به 

 نيز  قادر به شمار اين  عمل در خشكسالي نيزرخدادو با 
 به عمل آمده از سوي های  سرشماريهمهاند در  كوچ نشده

چ اند كو  خانوار توانسته٢٨٣ تنها ١٣٧٨نگارندگان در سال 
از اين رو دو راه بيشتر پيش . )٤٥: ١٣٨٠بريماني، (نمايند 

رها كردن اين نوع معشيت . روي عشاير كوچنده نبوده است
 به عبارتي  وو از دست دادن حق عرفي قلمرو ييالقي

متالشي شدن نظام معيشتی کوچندگی و روي آوردن به 
 تغيير مسير جايگاه ييالقي در محدودة يامشاغل كاذب و 

  . ي استان  سيستان و بلوچستانسياس

رسيد از اين رو هدف اين  تر به نظر مي گزينة دوم منطقي
غرب (هاي موجود در شمال استان   شناسايي دشتبررسی

هاي بالقوه و بالفعل از  سنجي از توان ، امكان)شهرستان زابل
 متمايل به استقرار در های  طايفهآنها، همچنين شناسايي

  : ست؛ زيرا اعتقاد بر اين است هاي جديد بوده ا محل
 كوچندگي نوعي سازش فرهنگي بر پايه؛ زندگي  اينکهاول

  . )٣٥: ١٣٦٠الهي،  امان(با محيط زيست در بستر زمان است،
 اقتصادي ؛ به طور اخص مراتع پشتوانه استقاللدوم اينکه

 دآي مي شماراقتصاد آنان  جامعه عشايري و يا پايه
  ).١٤٠: ١٣٦٥شفقي،(

همچون نظامي ) خدادادي(؛ منابع طبيعي ينکهسوم ا
 مواد غذايي كشور  نهايت درپشتيبان استمرار اين زندگي و

  .)٥٥: ١٣٧٠پور،  حسين(باشد  مي
 وجود جامعه عشايري را به مثلث پايهتوان  بنابراين مي

سازمان برنامه و بودجه (كرد  انساني، دام و مرتع تشبيه
سفانه يك ضلع از اين كه متأ).  ٥٩: ١٣٧٢استان فارس، 

 كه ياد شده در  منطقه مورد هايی علتبه ) مرتع(مثلث 
اي جز فروپاشي  مطالعه در حال حذف شدن است كه نتيجه
  . اين نوع معيشت را در پي نخواهد داشت

  

  ها مواد و روش

 از توابع دهستان برای بررسیمنطقه ييالقي پيشنهادي 
 در شمال سفيدابه بخش پشت آب شهرستان زابل واقع

باشد كه در قسمت شمالي  استان سيستان و بلوچستان مي
كوه،  غربي اين شهرستان در حد فاصل بين دو رشته

ْ  ٣٠، ٥٠كوه و كوه لونكه بين ًَََ پلنگ  ٦٥، ٣٣، ١٨ تا ٦٠،
 عرض شمالي واقع ٣١، ٦، ١٨ تا ٣٠، ١٩، ٤٧طول شرقي و 
باسو  سنجدو، اومار و كر‐ هاي شندول، بوتوگو و شامل دشت

باشد كه در مقايسه با دشت   هكتار مي١٩٩٠١٧به وسعت 
 متر ارتفاع از سطح دريا دارد ٥٠٠سيستان كه حدود 

  ).١نقشه شماره ( متر ارتفاع دارند ١٣٥٠ تا ١١٥٠
  

  اقليم

 با توجه نداشته ولیمحدوده ياد شده ايستگاه هواشناسي 
هاي  به همبستگي بين اقليم، منابع آب و مراتع، از ايستگاه
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آبه،  زيارتگاه، سفيد همجوارشامل زابل، زاهدان، چشمه
هاي زابل و   شده است چون تنها ايستگاهگيری بهرهگوربند 

 ساله بوده ٢١  آمار هواشناسیزاهدان داراي يك دوره كامل
هاي   يكي از روشراهها از  است براي ساير ايستگاه

هاي  هاي بين ايستگاه مبنا و تابع داده همبستگي و يا روش
 با استناد آنها آنگاه. مورد نياز بازسازي و كامل شده است

  .دشهاي ياد شده به روش آمبرژه تعيين  نوع اقليم دشت
  
  اك خ

 موجود در زمينه خاك به روش های بررسیاز نتايج 
  دو ردهKey to soil taxonnmy 1998تاكسونومي 

Aridisols, Entisols  ،تشخيص داده شده است 
 زير تا حد FAO/UNESCO/ 1998وش همچنين به ر

هاي شناسايي  ترين گروه كه مهم. دشها نيز تعيين  گروه
  :شده عبارتند از 

Lithic Leptosols, Haplic Calcisols, Haplic 
Gypsisdis dis. Eutric Regosols, Eutric 

Fluvisols           
  

  پوشش گياهي

 ١: ٢٥٠٠٠٠و ١: ٥٠٠٠٠هاي توپوگرافي  به كمك نقشه
هاي غالب   عمليات پيمايشي گونهراهسازمان جغرافيايي از 

 Estimation and از روش بهره برداریآوري و با  جمع
Double Samplng  ظرفيت مراتع در هر يك از 

اما براي تعيين وضعيت مراتع .هابرآورد شده است دشت
Range condtionكه توسط سازمان عاملی از روش چهار 

 در آن به هايی تغييرUSFS ,1969،باني امريكا جنگل
  . شده استگيری بهرهعمل آمده 

  
  ها هاي بالقوه و بالفعل دشت سنجي از توان امكان

بررسی ها متغيرهاي زير مورد  سنجي از دشت براي امكان
  :قرار گرفتدقيق 

هاي اقليمي و در نهايت نوع اقليم، مساحت مراتع،  مشخصه
وليد بالفعل و  مراتع، ظرفيت چرايي در يك دوره تجور

بالقوه، كل ظرفيت چرايي در يك ماه در طول سال، ظرفيت 
چرايي در يك دوره چهار ماهه، منابع آب موجود، دسترسي 

 دام شمار جمعيت ساكن، شمارهاي ارتباطي،  به شبكه
  .موجود

  
   متمايل به تغيير جايگاه ييالقي های هايفتعيين ط

جنوب خراسان،  طايفه كوچرو سيستاني به ١٢با توجه به 
 در ها هايفز عشاير، بسته به سهم هر يك از ط خانوار ا١٥٠

گيري سيستماتيك به عنوان  محدوده قشالق به روش نمونه
 اجتماعي، های ويژگی بررسیپس از . گزينش شدنمونه 

 متمايل به تغيير، با توجه به های هايفاقتصادي آنان ط
  . گزينش شدساختار بودن  هم

 

  نتايج

 در دشت بررسیقه قشالقي عشاير مورد گرچه منط
سيستان از نوع گرم و خشك است اما نتايج بدست آمده در 

 ‐هاي شندول و بوتوگو دهد كه دشت بخش اقليم نشان مي
مار و كرباسو  اوهاي سنجدو داراي اقليم معتدل و دشت

  .)١جدول شماره (باشد،  داراي اقليم بياباني معتدل مي
  

  منابع آب

 ميانگين با توجه به نوع اقليم، بررسی هاي مورد دشت
آب دريافتي بوده و رودخانه دائمي بدونساليانه بارندگي، 
به صورت فصلي در مسيل بيشترهاي جوي  ناشي از  ريزش

بهينه از دسترس خارج برداری  بهرهها جريان يافته و بدون 
بخش ناچيزي از آن كه منابع زيرزميني را تشكيل . دشو مي
 چاه دستي مانند مختلف های راهمردم به دهد توسط  مي

د شو برداري مي قنات و چشمه بهره) مالداري و كشاورزي(
جمعيت از چاه نداشتن  اسكان دليله در دشت شندول ب

   .)٢جدول شماره (شود  برداري نمي كشاورزي بهره
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   به روش آمبرژهبررسیهاي مورد   تعيين اقليم دشت‐١جدول 

 نوع اقليم  نام دشت
ارتفاع 
  متوسط

 )متر(

M بيشينه 
ميانگين 

  بارندگي 
 )ميليمتر(

M کمينه 
-ميانگين

  بارندگي 
 )ميليمتر(

Pيانگين  م
 بارندگي ساليانه

 )ميليمتر(

تبخير 
  بالقوه

)ميليمتر(

Q 
ضريب 
 خشكي

 ١٠ ٤/٣٢٦٨ ٥/١٠٦ ٤/٠ ٨/٣٦ ١٣٥٠معتدل خشك شندول
 ـ گوبوتو
 ودسنج

 ٢/٩ ١/٣٤٠٥ ٥/٩٩ ٨/٠ ٧/٣٧ ١٢٣٠معتدل  خشك

 ٩ ١/٣٤٤١ ٩٨ ٨/٠ ٩/٣٧ ١٢٠٠عتدل م بياباني ماروا
 ٧/٨ ١/٣٤٩٦ ٩٥ ١ ٣/٣٨ ١١٥٠معتدل بياباني كرباسو

  
  ها هاي زيرزميني به تفكيك دشت  منابع آب‐٢جدول 

 چاه
 نام دشت

كشاورزيمالداري

قنات 
)رشته(

چشمه

  شندول
   سنجدو‐ بوتوگو

  كرباسو
 ماراو

٢  
١  
١  
٥ 

١  
‐  
‐  
١ 

‐  
‐  
‐  
١ 

١  
١  
١  
‐ 

 ٣ ١ ٢ ٩  جمع
  ١٣٧٩ ميداني، زمستان بررسی: مأخذ                                               

  

  مرتع

، ) ۲نقشه شماره  (جور عمليات پيمايشي نيز نوع با روش
 ،توليد بالفعل و بالقوه در  A.U.Mمساحت، ظرفيت چرايي

يك ماهه و  در يك دورة جداگانههكتار، كل ظرفيت چرايي 
 بررسیهاي مورد  يك دورة چهار ماهه در هر يك از دشت

به دست آمده است كه دشت شندول با پوشش درمنه و 
 هكتار و ظرفيت چرايي ٧٥٢٦٠ و ٤٠٩٤٠ در جداگانهقيچ 

 واحد دامي در يك دوره يك ماهه يا ٨٢٧٨٦ و ٤٩١٢٨
 در يك دوره چهار ماهه از وضعيت ٢٠٦٩٨ و ١٢٢٨٩

جدول (ن گزينه جايگزين برخوردار است، بهتري به عنوا
  ).٣شماره 

ه براي ارزيابي پوشش گياهي به جاي كليماكس از منطق
شود و منطقه كليد عبارت است از   ميگيری بهرهكليد های 

قسمتي از يك مرتع كه از منابع آب، جاده، آغل و روستا 
فاصله متوسطي داشته، قابل دسترسي دام بوده و پوشش 

برداري شده باشد  اي بهره گياهي آن در حد معقوالنه
  ).٨٣: ١٣٧٤منصور، . مصداقي(

 های در آغاز منطقه براي تعيين ظرفيت بالقوه پايهبر اين 
 و برش از روش گيری بهرهكليد را مشخص نموده و با 

به ) كوادرات(ها در پالت  توزين مقدار توليد هر يك از گونه
 به واحد هكتار  نهايت درده وش متر محاسبه ١*١ابعاد 

  .تعميم داده شده است
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  بررسیهاي مورد  هاي مرتعي به تفكيك دشتجور خالصه اطالعات ‐٣جدول 

  
نام 
 دشت

  
 جورنوع 

مساحت 
 به هكتار

 چرايي ظرفيت
به هكتار 
A.U.M 

توليد 
  بالفعل به
 كيلوگرم

 در هكتار 

توليدبالقوه 
به كيلوگرم 
 در هكتار

  چرايي در ظرفيت 
درطول  ماه يك
 سال،واحددامي يك

در  چرايي ظرفيت
چهارماهه  دوره يك

 واحد دامي

 شندول
  درمنه

 درمنه‐قيچ
٤٠٩٤٠  
٧٥٢٦٠ 

٢/١  
١/١ 

٥٢  
٤٨ 

١٠٣  
٩٦ 

٤٩١٢٨  
٨٢٧٨٦ 

١٢٢٨٩  
٢٠٦٩٨ 

‐گوبوتو
  سنجدو

  درمنه
   درمنه–قيچ

 قيچ‐سالسوال

٣٠٨١٠  
١٢٧٥٠  
٢٤٤٠ 

١/١  
٨/٠  
٧/٠ 

٥١  
٣٧  
٣١ 

١٠٢  
٥/٩٢  
٣/١٠٣ 

٣٣٨٩١  
١٠٢٠٠  
١٧٠٨ 

٨٤٣٧  
٢٥٥٠  
٤٢٧ 

  ماروا
  درمنه‐قيچ

  درمنه
 اسپند

١٥٠٧  
٦٩٩٠  
٢٠٠٠ 

١  
١/١  
‐ 

٤٦  
٥/٤٩  
‐ 

١١٥  
٥/٨٢  
‐ 

١٥٠٧٠  
١٠٦٥٩  
‐ 

٣٧٦٧  
٢٦٦٥  
‐ 

  كرباسو
  درمنه‐قيچ

  درمنه
 اسپند

١١٩٤٠  
١٢٨٢٠  
١٥٦٠ 

١/١  
١  
‐ 

٥/٤٩  
٤٦  
‐ 

٦/١٠٢  
٥/١١٢  

‐ 

١٣١٣٤  
١٢٨٢٠  
‐ 

٣٢٨٤  
٣٢٠٥  
‐ 

  ١٣٧٩ ميداني، زمستان بررسی: مأخذ

  

  جمعيت عشايري ساكن

 خانوار از عشاير، در محدودة عرفـي اومـار و كرباسـو             ٣٢٩
 دامداري امـرار معـاش      بر پايه  معشيت   راهاسكان دارند و از     

برآورد دقيـق   ) ١٣٧٩(الي   خشكس رخدادنمايند گرچه با      مي
 هـای  بررسینتايج  پايه   دام موجود مشكل بود اما بر        شماراز  

.  واحد دامـي بـرآورد شـده اسـت         ٤٧٧٤٣ آن   شمارميداني  
.  سنجدو و شندول عشايري اسكان نـدارد       ‐گرچه در بوتوگو  

نماينـد در      مـي  بهره برداری  باال  هاي موجود از مراتع       اما دام 
 در قلمرو عرفي يـك يـا چنـد          ها  عين حال هر يك از دشت     

 كرباسو از قلمرو    ‐باشد به عنوان مثال دشت اومار       طايفه مي 
رة شـاهكزهي   نارويي و براهويي، سنجد و طايفه براهويي، تي       

شـمار    براهويي و نارويي بـه     های   هايفو شندول  نيز قلمرو ط     
عالوه بر آن دشت شندول در مسير كـوچ برخـي از            . آيد  مي

ني به جنـوب خراسـان بـويژه طايفـه         عشاير كوچندة سيستا  
هاي آنان نيز    نارويي ساكن در قشالق قرار دارد و توسط دام        

  .گيرد مورد تعليف قرار مي

  

   )گروه سازگار(تعيين گروه هدف 
 مختلـف  هـای  هايفوجه به نظرسنجي به عمل آمده از طبا ت 

 هايفـ براهويي به جهت سازگار بودن با ط      دو طايفة نارويي و     
نظـر  % ١٠٠ كـه بـا      بررسیهاي مورد    ر دشت  موجود د  های

هـاي   مثبت تمايل خـود را بـه جابجـايي در يكـي از دشـت              
  )٤جدول شماره (اند،  اند برگزيده شده چهارگانه اعالم داشته
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  بررسیهاي مورد  به دشت  نظرسنجي از عشاير كوچنده نمونه در مورد جابجايي جايگاه ييالقي از جنوب خراسان‐٤جدول 

 نظر افراد در مورد تغيير محل ييالق
 نام طوايفرديف بدون پاسخ منفي مثبت

 درصد فراواني درصد فراواني درصد فراواني
  ١/١٧  ٦  ٦/٨  ٣  ٣/٧٤  ٢٦ دهمرده ١
    ‐  ‐  ‐  ١٠٠  ٣٠ براهويي  ٢
    ‐  ١/١١  ٣  ٩/٨٨  ٢٤ باراني  ٣
    ‐  ‐  ‐  ١٠٠  ١٤ نارويي  ٤
    ‐  ‐  ‐  ١٠٠  ١٠ كوچال  ٥
    ‐  ‐  ‐  ١٠٠  ٩ اردني  ٦
    ‐  ٣/١٤  ١  ٧/٨٥  ٦ ميرشاه  ٧
    ‐  ‐  ‐  ‐  ١٨ ساير  ٨

 ٤ ٦ ٧/٤ ٧ ٣/٩١ ١٣٧ جمع
  ١٣٧٩مطالعه ميداني زمستان : مأخذ         

  
 هايفينكه دشت شندول جزء قلمرو عرفي طبا توجه به ا

هاي   نارويي و براهويي است و به ترتيب در قسمتهای
از ميان . باشند  مستقر مييادشدهجنوبي و شمالي دشت 

هاي براهويي و نارويي   متمايل به جابجايي طايفههای هايفط
اي و هم ساختار بودن،  هاي طايفه به دليل وابستگي

همچنين به جهت سازگاري با عشاير مستقر و داراي قلمرو 
اند،  برگزيده شده) نارويي و براهويي(عرفي در دشت شندول 

 رأس ٢٦٢٦داراي اين دو طايفه ) ٦٨: ١٣٨٠بريماني، (
 واحد ٣٠٥٦ درجمع( رأس بز و بزغاله ٥٦٧گوسفند و بره و 

 ٤كه دشت شندول در يك دورة  باشند، در حالي  مي)دامي
 واحد دامي برخوردار است ٣٢٩٨٧ماهه از ظرفيت چرايي 

هاي ياد  هاي موجود در دشت  دامشماركه بالحاظ كردن 
نمايند نه تنها   ميبرداری بهرهشده كه به نوعي از اين دشت 

 مرتع در  مشكلي وجود ندارد بلكه با اجراي عمليات احياء
صورت نزديك شدن به ظرفيت بالقوه انتظار افزايش ظرفيت 

 .وجود دارد
  

  بحث

هاي تأثيرگذار براي ارزيابي  مشخصه در بررسي از 
دشت شندول از شرايط  هاي شمالي استان، دشت
ييالق جديد   الترناتيو)جايگزينی (تري براي مناسب

  : ١ جدول شماره بنا بهرخوردار است زيرا ب
تر است،  ها پايين متوسط دماي ساالنه آن از ساير دشت -

 درجه سانتيگراد ١/١٨مقدار آن در قياس با ساير مناطق 
  .باشد مي
متر از ساير   ميلي٥/١٠٦يز با  بارندگي آن نميانگين -
 .  بيشتر استها هطقمن
متر از    ميلي٤/٣٢٦٨ با نة آن تبخير بالقوه ساالميانگين -

 . كمتر استها هطقساير من
باشد گرچه دشت بوتوگو  نوع اقليم آن خشك معتدل مي -

 داراي ها هطق همين نوع اقليم است اما ساير مننيز داراي
 باشند اقليم بياباني معتدل مي

.  درمنه است– مرتعي در شندول درمنه و قيچ جورنوع  -
 ؛٢ جدول شماره بنا بهاما 



 ٣٥٥                          ٣٦٠ تا ٣٤٩، از صفحه ١٣٨٧، تير ماه ٢، شماره ٦١ نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره

 ٤٠٩٤٠ به ترتيب يادشدههاي  جور هر يك از گستره -
 ٢٠٠/١١٦ با کلباشد و در   هكتار مي٧٥٢٦٠هكتار و 

 .تر است  گسترده ها هطقهكتار از ساير من
 درمنه جورظرفيت چرايي در هر هكتار در  -

A.U.M/HA درمنه نيز –  و در قيچ ٢/١ A.U.M/HA 
يت  وضعها هطقباشد كه در قياس با ساير من  مي١/١

 .مساعدتري داشته از ظرفيت چرايي باالتر برخوردار است
 درمنه به ترتيب با – درمنه و قيچ جورتوليد بالفعل در  -
 در همين نوع ها هطق كيلوگرم در هكتار از ساير من٤٨  و٥٢
 . مرتعي در رتبه باالتري قرار داردجور
هاي مرتعي آن يعني  جورتوليد بالقوه نيز در هر يك از  -

 كيلو در هكتار ٩٦ و ١٠٣ درمنه به ترتيب با ‐قيچ درمنه و 
 ١٣١٩١٤باشد در نهايت داراي   بيشتر ميها هطقناز ساير م

 ٣٢٩٨٧واحد دامي و ظرفيت چرايي در يك ماه و يا داراي 
 .باشد واحد دامي ظرفيت چرايي در يك دوره چهار ماهه مي

 چاه ‐نهبندان)  خاكي٣درجه (عالوه بر آن، عبور جاده  -
 مناسبي از نسبت به ان از داخل دشت شندول شرايطرحم

 مورد يادشدهاكنون جادة  سازد كه هم دسترسي فراهم مي
 نقليه باري عبوري از استان ل برخي وسايبرداری بهره

باشد كه در مقام مقايسه با ساير  خراسان به زاهدان مي
باشند از  هاي منطقه از چنين امكاني برخوردار نمي دشت

 .تري برخوردار است بوضعيت مناس
ها كه داراي  دشت شندول در مقايسه با ساير دشت -

گر چه در . باشد  ساكن مي جمعيتبدونباشند  سكنه مي
 نارويي است به جهت سازگاري با  براهويي وها هايفقلمرو ط

 براهويي و نارويي موجود در قشالق امكان واگذاري ها هايفط
 .تر است  آسانبه عشاير هم ساختار 

 جمعيت ساكن است بدونا توجه به اينكه دشت مزبور  ب -
گاهی توان برآورد نمود   دام ثابت براي آن نميشمارلذا 

گيرد با   قرار ميبرداری بهره مورد ها هايفتوسط دام ساير ط
 جمعيت و دام ثابت و داشتن ظرفيت چرايي نبودوجود آن 

 آن به عنوان گزينه جايگزين توجيه پذير گزينشمناسب 
 .است

  

  هاپيشنهاد

 دام در زياده ازحدبه دليل چراي ) شندول (برگزيدهدشت 
هاي ياد شده،   توسط عشاير موجود در دشتها ل فصهمه

كني گياهان مرتعي جهت تأمين سوخت از  همچنين بوته
 ١٣٧٧ خشكسالي نيمة دوم سال رخدادسوي عشاير، بويژه 

مراتع  ادامه داشته است در زمره ١٣٨٣كه تا نيمة دوم سال 
 از تغيير مسير ييالقي پيشد از اين رو آي  ميبشمارفقير 

  : دشو براي احياء مراتع، پيشنهاد زير ارائه مي
عمليات راه خاك و پوشش گياهي از هاي اصالح  برنامه‐١

پخش سامانه  احداث بندهاي خاكي و اجراي مانندمكانيكي 
سيالب و ساير عمليات ذخيره نزوالت آسماني شامل 

بندي توأم با عمليات بيولوژيك  ، فاروئينگ، بانكتپتينگ
 ).۳نقشه شماره (است 
  ارائه خدمات عمومي جهت ترغيب بيشتر عشاير ‐٢

  :تمايل به تغيير جايگاه ييالقي شامل 
  احداث جايگاه برداشت آب شرب بهداشتي -
  احداث خانه بهداشت به منظور استقرار اكيپ درماني -
 احداث جايگاه مواد سوختي -
 اث مدرسه عشايري احد -
 احداث فروشگاه تعاوني  -
 احداث يك باب حمام دوقلو  -
 احداث جاده از دشت شندول به مركز دهستان سفيدآبه -
 شناسايي آبهاي زيرزميني براي تأمين آب شرب  -
  

  سپاسگزاری

از همكاري اداره كل امور عشاير استان پژوهش در اين 
حسن بويژه مهندس محمدرضا ميراميني مدير كل و محمد

های  کمکام بدينوسيله از  داران برخوردار بوده صندوق
  . عمل آمده سپاسگزارمصميمانه آنان
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بررسیهای مورد  حوضهقعيت مو  ‐۱شكل   



 ٣٥٧                          ٣٦٠ تا ٣٤٩ ، از صفحه١٣٨٧، تير ماه ٢، شماره ٦١نشريه دانشكده منابع طبيعي، دوره 
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Abstract 
Despite of dry and hot climatic conditions, Sistan plain in the wet years by using Hirmand river and 

flooding parts of Hamoons with relatively good plant cover, provides winter settlements for Sistani 
migrating tribes (nomads). These tribes have a typical territory in southern Khorasan. But host 
province prevents their entering because of several reasons such as range capacity limitation, 
increasing of the number of live stock, un-organized grazing higher than the range capacity, disturbing 
the balance between livestock and pasture. This prevention came much more tighten when drought 
began in 2000, which still is continuing. After some negotiations, the relevant organizations allowed 
only 330, from the total a number of 1300 households to use their typical summer ranges in the south 
of Khorasan province. As a result of this limitation, the Department of Tribal Affairs of Sistan and 
Baloochistan has decided to make some researches in order to find new rangelands as an alternative for 
their typical pastures. To fulfill these requirements, the authors have made some studies in the 
province’s northen plains. On the other hand, among the target groups, the tribes, intending to change 
their summer settlemens have been recognized. Then, based on the research findings, Shandol plain 
was selected as an alternative for Barahoei and Naroei tribes settlement (63 households) with 3056 
livestock units.  
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