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محمد فیاض*
می گیـرد. سـرانجام منابـع مالـی برپایـه بـرآورد صورت گرفتـه از 
طـرف دولـت تخصیـص می یابـد و اغلـب افـراد آشـنا بـا راهـکار 
اسـتفاده از چنیـن منابعـی بیشـتر امـکان دسترسـی بـه منابـع مالـی 
یادشـده را پیـدا می کننـد. ایـن فراینـد تأثیـر مثبتـی در حفاظـت از 

سـرمایه ملـی )مراتع( نـدارد. 
خسـارات غیرمسـتقیم خشکسـالی بـر مراتـع به مراتـب بیـش 
از خسـارات مسـتقیم آن اسـت؛ ازجملـه کاهـش تنوع زیسـتی و... 
ناشـی از تشـدید تخریـب گیاهـان نه تنهـا به حسـاب نمی آیـد بلکه 

جایگاهـی نیـز در حسـاب های ملـی نـدارد. 
پیامد چنین واقعیتی را به شرح زیر می توان بیان کرد:

- منابع مالی دولت هزینه می شود.
- نارضایتـی اجتماعـی به دلیـل نبـود سیسـتم کارآمد شناسـایی 

میـزان خسـارت و خسـارت دیدگان ایجـاد می شـود.
- ثروت های ملی مرتع و دام دچار خسارت می شود. 

اسـتمرار چنیـن راهـکاری بـرای مدیریـت خشکسـالی باوجود 
تجربـه ناکارآمـدی آن منطقـی به نظـر نمی رسـد. پرداخت خسـارت 
ناشـی از سـوءمدیریت بهره بـردار به دلیـل رعایـت نشـدن ظرفیـت 
مجـاز مراتـع در چنیـن فراینـدی نوعـی تشـویق به رعایـت نکردن 

اسـت.   قانون 
همچنیـن میـزان خسـارت خشکسـالی در شـدت های مختلـف 
خشکسـالی یکسـان نبـوده و در شـدت یکسـان بـر تولیـد مراتع با 
ترکیـب و تراکم پوشـش گیاهـی متفـاوت در اراضی بـا قابلیت های 

مختلـف، متفاوت اسـت.
صنـدوق بیمـه محصـوالت کشـاورزي در توسـعه صنعـت بیمه 
مراتـع کشـور نیـز بـا چالـش  ناکارآمـدي روش مـورد اسـتفاده در 
ارزیابـي  در  و ضعـف  پرداخـت خسـارات  بـراي  تولیـد  بـرآورد 
خسـارت مراتـع روبه رو اسـت. بـراي برون رفـت از ایـن چالش ها، 
به کارگیـري روش هـاي علمـي بـرای توسـعه صنعـت بیمـه مراتـع 
صنعـت  سـرمایه گذاري  امـر  در  تولیـد  امنیـت  و  ثبـات  ایجـاد  و 

 .)1395 )احسـانی،  می رسـد  به نظـر  ضـروری  دامپـروري 

10
.2

20
92

/ir
n.

20
18

.1
15

18
4

و  مراتـع  بـه  خشکسـالی  ماننـد  پدیده هایـی  از  ناشـی  خسـارت 
بهره بـرداران امـری شـناخته شـده اسـت. در شـرایطی کـه در اغلب 
مراتع کشـور به اسـتناد آمـار دام در طرح های مرتـع داری، تعداد دام 
موجـود بیـش از ظرفیـت مراتـع حتـی برای شـرایط طبیعی اسـت،  
تشـدید تخریب پوشـش گیاهی ناشـی از خشکسـالی و تسـریع در 
رونـد زوال مراتـع به وضـوح آشـکار می شـود. کاهـش وزن الشـه 
مناسـب و در مـوارد خشکسـالی های  تغذیـه  فقـدان  به دلیـل  دام 
شـدید تلفـات دام، موجـب کاهـش درآمـد بهره برداران مراتع شـده 

و درنتیجـه می توانـد پیامدهـای اجتماعـی درپـی داشـته باشـد. 
خشکسـالی بـرای دامدارانـی کـه اقتصـاد خانوار آنهـا به مرتع 
وابسـته اسـت، در فصـل هم زمانی رویـش و تولید گیاهـان مرتعی 
بـا برنامـه بهره بـرداران برای عرضـه دام به بـازار به منظـور جبران 
بـرای دام هایشـان کرده انـد،  هزینه هایـی کـه در فصـل زمسـتان 
اغلـب باعث بـروز معضل و مشـکالت جـدی اقتصادی می شـود. 
ایـن مسـئله ناشـی از آن اسـت کـه غالـب بهره بـرداران مراتـع 
بـا اقتصـادی معیشـتی در زمـره اقشـار کم در آمـد و فاقـد مـازاد 
اقتصـادی و پس انـداز بـرای حل پیامدهای ناشـی از خشکسـالی 
هسـتند؛ درنتیجـه بـه نهادهـای دولتـی بـرای طـرح مشـکل و 
دریافـت کمـک مراجعـه می کننـد. در شـرایط کنونـی در مدیریت 
خشکسـالی رویکـرد حـل مشـکل بیشـتر بـر جبـران خسـارات 
تمرکـز یافتـه اسـت )قانـون جبـران خسـارت و پیشـگیری از 
عـوارض ناشـی از خشکسـالی، مصـوب 1379/02/20 مجلس 
از  ناشـی  عـوارض  از  پیشـگیری  قانـون  اسـالمی،  شـورای 
خشکسـالی و جبران خسـارت، مصـوب 1380/04/03 مجلس 
شـورای اسـالمی، قانـون اصـالح قانـون پیشـگیری از عوارض 
ناشـی از خشکسالی و جبران خسـارت، مصوب 1380/05/30 

اسـالمی(. مجلس شـورای 
ورود نهادهـای دولتـی بـه مسـئله بعد از آشـکار شـدن آثار 
خشکسـالی و درخواسـت مـردم بـرای جبران خسـارت آغاز و 
بـا برآوردهایـی از خسـارت های ناشـی از خشکسـالی صورت 

بيمه مراتع، راهکاری برای
مدیریت خشکسالی در مراتع كشور 
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و  ترکیـب  کشـور،  مختلـف  مناطـق  در  آب و هوایـي  تغییـرات 
ظرفیـت تولیـد متفاوتـی در پوشـش گیاهـي مراتـع ایجـاد کـرده 
اسـت. عوامـل آب و هوایـي در خاک هایـي بـا خصوصیـات متفاوت 
اثـر متفاوتـي بر تولیـد گیاهـان دارد، ازایـن رو عالوه بـر تأثیر عامل 
آب و هوایـي، تفاوت هـاي تولیـد ناشـي از عامـل خـاک نیـز وجـود 

)فیـاض، 1396(.  دارد 
دامـداري وابسـته بـه مراتع به دلیـل ارتباط مسـتقیم علوفـه مرتع 
بـا عوامـل طبیعـي از عرصه هاي پرخطر و با ریسـک  سـرمایه گذاري 
قلمـداد مي شـود. مهمتریـن عامـل محدودکننـده تولیـد علوفـه مراتع 
به ویـژه در مناطـق خشـک و نیمه خشـک، کمبـود بارندگي اسـت. در 
ایـن مناطـق بهـره وری مصرف آب، شـامل میـزان آب ذخیره شـده در 
ناحیـه توسـعه ریشـه در اول فصـل رویـش و همچنین آب ناشـي از 

مراتع حاشیه هامون در خشکسالی منطقه سیستان

بارندگـي مؤثـر در فصـل رویـش اسـت. بنابرایـن بهتر اسـت برپایه 
قواعـد علمـی، محاسـبات انجام شـده و نه تنها خسـارت بلکه مهمتر 
اینکـه قبل از آشـکار شـدن عالئم خشکسـالی و درخواسـت مردم 
بـرای دریافت هزینه خسـارت، بـا برنامه قبلـی آن را مدیریت کرده 

و خسـارات را کاهـش دهیم )احسـانی، 1395(. 
ارتبـاط نزدیـک و انکارناپذیـري بیـن شـاخص هاي اقلیمي 
 Johns et al., 1983; Smoliak,( دارد  وجـود  تولیـد   و 
یکـي  به عنـوان  بارندگـي   .)1986; Silvertown, 1994
در  تولیـد  میـزان  تعییـن  در  آب و هوایـي  شـاخص هاي  از 
عرصه هـاي مرتعي محسـوب  شـده و موجب تغییرات سـاالنه 
 Wylie et al., 1992;( مي شـود  مراتـع  در  علوفـه  تولیـد 
 Laidiaw, 2005; Hahn et al., 2005; Knapp et al.,
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2005(. اسـتفاده از اطالعـات آب و هوایـي درازمـدت و 
تعییـن رابطـه آن بـا تولیـد علوفـه، ایـن امـکان را فراهم 

آن  بتـوان  براسـاس  کـه  مي کنـد 
نسـبت بـه بـرآورد تولیـد مرتـع در 
بلندمـدت اقـدام کـرد. محققـان در 
قالـب مـدل تعادل آب با اسـتفاده از 
شـاخص هاي اقلیمـي، خصوصیـات 
 Kruse( خـاک و خصوصیات گیـاه
 et al., 2007; Kizito et al.,
تولیـد  بـرآورد  بـه  نسـبت   )2007

اقـدام کرده انـد.  علوفـه 
درصورتي کـه مرتـع مـورد بیمـه به دلیـل سـوءمدیریت، 
تولیـدي کمتـر از حـد انتظـار داشـته باشـد، ایـن روش از 
تحمیـل هزینه هـاي اضافـه به نظـام بیمه جلوگیـري مي کند. 
درنتیجـه بـا توجـه بـه بـروز پدیـده خشکسـالي و ترسـالي 
و  درازمـدت  اقلیمـي  شـاخص هاي  نوسـانات   براسـاس 
داده هـاي زمینـي )تولیـد علوفه( از طریق مـدل در یک مقطع 
زمانـي حداقـل پنـج سـاله تخمیـن به نسـبت دقیقـي از تولید 
علوفـه در محدوده هـاي تیپ هـاي گیاهـي بـرآورد مي شـود. 
بنابرایـن  براسـاس آن مي تـوان بـرای گروه بنـدي سـایت هاي 
همگـن، تخمیـن احتمال وقـوع خطر محاسـبه، تعرفه هاي بیمه 

و حداکثـر تعهـد بیمه گـر متناسـب با میـزان تولیـد اقـدام و درنتیجه 
بـا ارائـه و طراحـي بیمه شـاخص اقلیمـي )بـا گزینه هاي متنـوع( که 
از فاکتورهاي متغیر محسـوب می شـود نسـبت 
بـه توسـعه کمي و کیفـي صنعت بیمـه در مراتع  

اقـدام کرد. 
برنامه ریــزان مرتــع می تواننــد بــا توجــه به 
شــاخص هاي اقلیمي نســبت بــه بــرآورد میزان 
تولیــد، میــزان بهره بــرداري از مرتع را مشــخص 
ــع،  ــاله مرت ــد چندس ــرآورد تولی ــا ب ــرده و ب ک
ظرفیــت چرایي بلندمدت مرتع را محاســبه کنند. 

بنابراین فرض است که:
اقلیمـي درازمـدت، پیش بینـي 	  از روش اطالعـات  اسـتفاده  بـا 

تولیـد مرتـع امکان پذیـر اسـت.
نوع، میزان و پراکنش بارندگي روي میزان تولید مرتع مؤثر است.	 
خصوصیات فیزیکي خاک بر میزان استفاده اي که گیاه مي تواند از 	 

رطوبت حاصل از بارندگي داشته باشد، اثرگذار است.
و 	  محیطـي  اقلیمـي،  شـرایط  عملکـرد  حاصـل  مرتـع  تولیـد 

اسـت. خـاک  و  گیـاه  خصوصیـات 
بارش متوسـط سـاالنه برآورد مناسـبي بـراي تعیین خشکسـالي 	 

و تعیین شـدت آن نیسـت. 
مجموعـه عواملـي ازجملـه اقلیمـي، خصوصیـات گیـاه )مرتع( و 	 

مراتع حاشیه هامون سیستان در ترسالی

ــای  ــت به ج ــت دول ــر اس بهت
خســارت  مســتقیم  پرداخــت 
ــیر  ــالی از مس ــی از خشکس ناش
توســعه صنعــت بیمه موضــوع را 

ــد.  ــت کن مدیری
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خصوصیـات خـاک از دیـدگاه تولید نسـبت به مـدل تک عاملی 
بارندگـي بـرای بـرآورد تولیـد در شـرایط خشکسـالي مناسـب 

 .)1395 )احسـانی،  است 
بهتـر اسـت دولت به جای پرداخت مسـتقیم خسـارت ناشـی از 
خشکسـالی از مسـیر توسـعه صنعت بیمه موضـوع را مدیریت کند. 
همچنیـن بایـد نهـاد مسـئول مرتع در کشـور بـا همـکاری صندوق 
مدیریـت  در  را  اصلـی  مسـئولیت  کشـاورزی،  محصـوالت  بیمـه 

خشکسـالی و فراینـد جبـران خسـارت عهده دار شـود.
در ایـران، تمـام مراتـع مـورد چـرا قـرار می گیرنـد،  بنابرایـن 
رعایـت تعـداد دام متناسـب بـا ظرفیـت چـرا، پراکنـش مناسـب 
دام در مرتـع و رعایـت زمـان ورود و خـروج بـه پایـداري تولیـد 
منجـر خواهـد شـد. دراین میان هـر گونه اعمـال مدیریـت به منظور 
بهره بـرداري پایـدار از علوفـه مرتـع، زمانـي مؤثر اسـت که اصول 
صحیـح مدیریـت بهره بـرداري رعایـت شـود. بنابراین دسـتیابي به 
روشـي کـه بتواند تولیـد طبیعی مراتع را متناسـب با شـرایط اقلیمي 
بـرآورد کنـد، مي توانـد به عنـوان مبنایي براي توسـعه صنعـت بیمه 
و پرداخـت یـا عدم پرداخـت خسـارت و همچنین مبناي محاسـبه 
حـق بیمـه قـرار گیـرد. بدیهي اسـت در ایـن روش هزینـه ای برای 
چـراي بي رویـه و عـدم مدیریـت مطلـوب بیمه گـزاران پرداخـت 
نمي شـود و مـالک پرداخـت غرامـت میـزان و شـدت انحـراف از 
شـاخص بارندگـي مؤثـر بـر میـزان تولید خواهـد بود. ایـن روش، 
ضمـن جلوگیري از حمایت سـوءمدیریت در بهره بـرداري از مراتع، 
امـکان اسـتفاده صحیح و فراهم کـردن زمینه بهبـود و اصالح مراتع 
را فراهـم مي کنـد و بـه اهـداف توسـعه کشـور نیـز کمـک خواهـد 
کـرد. بدیهـي اسـت در چنین شـرایطی فرصـت مناسـب تری فراهم 
می شـود تـا متولیـان و نهادهـاي مسـئول در مدیریـت مرتـع نیـز 
حمایـت و پشـتیباني الزم را از توسـعه صنعـت بیمـه به عمل  آورند.

اسـتفاده از صنعـت بیمـه نه تنهـا می توانـد بـه مدیریـت کارآمد 
بلکـه  کنـد  کمـک  مدیریـت خشکسـالی  در  دولـت  مالـی  منابـع 
بسـتری برای هویت دار و شناسـنامه دار شـدن دام های زیر پوشـش 
و شناسـایی دام مـازاد ایجـاد می کنـد. از این رهگـذر زمینه کاهش 
فشـار دام غیرمجـاز بـر مراتـع نیـز از طریـق هدایـت منابـع مالـی 
دولـت در پرداخـت بخشـی از سـهم بیمـه بـه کسـانی کـه ظرفیت 
مجـاز چـرای دام در مرتـع را رعایـت می کننـد، فراهـم می شـود.

برپایـه آنچه مطرح شـد، به نظـر می رسـد، روش کنونی مدیریت 
خشکسـالی از نقطه نظـر رویکـرد، در مسـیر کارآمـدی قـرار ندارد 
و بایـد از رویکـرد جبـران خسـارت، بـه رویکـرد برنامـه مبتنـی 
بـر پیش بینـی پیامدهـا و جلوگیـری از خسـارت قبـل از بـروز آن 
تغییـر یابـد. بدیهی اسـت مراتـع ازجمله منابعی هسـتند کـه به دلیل 
تأثیرپذیـری مسـتقیم از ریزش هـای جـوی، کاهـش تولیـد آنها در 
شـرایط کاهـش بارندگـی قابـل پیش بینـی اسـت؛ بنابرایـن نسـبت 
کاهـش از طریـق بررسـی و تحقیـق قابـل محاسـبه خواهـد بـود. 
ازایـن رو می تـوان کمبـود علوفه ناشـی از خشکسـالی را محاسـبه 
کـرده و بـرای جبران کمبـود علوفه بـرای تغذیه دام های وابسـته به 

مرتع، قبل از آشـکار شـدن آثار خشکسـالی، افـت وزن و تلفات 
احتمالـی دام هـا، بـرای خروج آنهـا از مرتع در سیسـتم خارج از 

برنامه ریـزی کرد. مرتـع 
بیمـه  صنعـت  توسـعه  کـردن  جایگزیـن  عالوه بر ایـن، 
به جـای اقداماتـی کـه مدیریـت بحـران خشکسـالی عهـده دار 
اسـت، می توانـد عالوه بـر افزایـش سـهم مشـارکت مـردم در 
مدیریـت خشکسـالی، مصـرف را نیـز هدفمنـد کنـد. بـا فعـال 
پهنه بنـدی و مدیریـت داده هـای  شـدن طـرح سـامانه جامـع 
دام هـای  اطالعـات  بانـک  تهیـه  بـرای  فرصتـی  کشـاورزی، 
کشـور فراهـم شـده اسـت. در ایـن شـرایط در هماهنگـی بـا 
مدیریـت مراتـع کشـور می تـوان بـرای پشـتیبانی از دام هایـی 
کـه پروانـه چـرا دارند و دام هایـی که در چارچـوب طرح های 
مرتـع داری هسـتند، برنامه ریـزی مدیریـت بیمه را اجـرا کرد. 
از ایـن رهگـذر امکان سـاماندهی دام هـا نیـز در مراتع فراهم 
در  بیمـه  صنعـت  ظرفیـت  از  اسـتفاده  بنابرایـن  می شـود. 
مدیریـت خشکسـالی می توانـد به کاهش خسـارت بـر منابع 
و افزایـش بهـره وری منابـع مالـی دولـت کمک مؤثـری کند.
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