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شناسایی تنوع زیستی کشاورزی-2
محصوالت کشاورزی، نژادهای •

دام، گیاهان دارویی

ارزیابی تاب آوری 

تاب آوری چه چیزی به چه -1
چیزی؟

نقشه کشی مشارکتی قلمرو •
(مشخص کردن مرزهای قلمرو)

ارزیابی تاب آوری اجتماعی و -3
20امتیاز دادن به )اکولوژیکی 

طبقه 5در ( شاخص

و ( چشم انداز)تنوع قلمرو •

حفاظت از اکوسیستمها 

شامل تنوع )تنوع زیستی •

(زیستی کشاورزی

دانش و نوآوری •

شناسایی موضوعات –خط زمان •
کلیدی و تغییرات اصلی تازه 

ایجاد شده در قلمرو



استفاده از زمین و پوشش زمین 

مردان زنان



مناطق، مراتع و گیاهان دارویی 

مردان زنان



نوع زمین سواالت خدمات اکوسیستم 

آب برای مصارف انسانی از کجا -1
تامین میشود؟

چشمه، قنات، چاه

آب برای مصارف کشاورزی از کجا -2
تامین میشود؟ 

سدهای کوچک و خاکی، رودخانه های فصلی، چشمه ها، قناتها، چاه ها 

کدام مناطق برای مناسبات فرهنگی -3
مهم است

روستاها، مراتع 

کدام مناطق برای کاهش اثرات سیل -4
مهم هستند؟ 

سدهای کوچک و خاکی، رودخانه های فصلی، پوشش گیاهی مراتع

کدام مناطق برای کاهش اثرات -5
خشکسالی مهم هستند؟ 

چاه های خشکسالی، زمینهای کشاورزی، باغات، چشمه، قنات،  چاه 
آب، چاه دامداری، مراتع 

کدام مناطق برای کاهش فرسایش خاک 6
مهم هستند؟ 

پوشش گیاهی مراتع، مراتع

کدام مناطق برای حفظ حاصلخیزی -7
خاک مهم هستند؟ 

زمینهای کشاورزی، باغات، مراتع، 

کدام مناطق برای گرده افشانها -8
مهم هستند؟ 

زمین های کشاورزی، باغات، مراتع

کدام مناطق برای حیات وحش مهم -9
...(آبشخور و )هستند؟ 

سدهای کوچک و خاکی، رودخانه های فصلی، زمینهای کشاورزی، چشمه 
ها، قنات ها، چاه های آبی، چاه دامداری، مراتع

کدام مناطق برای کنترل آفات مهم -10
هستند؟ 

زمین های کشاورزی، باغات، پوشش گیاهی مراتع، مراتع، 

آب برای مصارف دامداری از کجا -11
تامین میشود؟ 

سدهای کوچک و خاکی، رودخانه های فصلی، چشمه، قنات، چاه ها 



ارزیابی خدمات 
اکوسیستم 



ارزیابی خدمات اکوسیستم 

مردان زنان



قلمرو گذشته و آینده 



Transect walk





تایم )خط زمان 
در قلمرو ( الین

ایل ابوالحسنی 



خشکسالی 
کوچ دادن دام به 
مراتع بیارجمند و 

عباس آباد 

خشکسالی
کوچ دادن دام به 

مراتع سبزوار 

خشکسالی
عشایر در 
قلمرو خود 
ماندندند

نا امنی در 
قلمرو ایل 
ابوالحسنی

تغییرات دائمی 
در محل زندگی 
عشایر و کوچ 

دام در داخل  و 
خارج از قلمرو 

قانون 
ملی شدن 

اراضی

بعد از بدترین خشکسالی 
1330قحطی سال 

کوچ دادن دام به فیروزکوه و 
دماوند و مهاحرت برخی از عشایر 

به شهرهای دیگر 

خشکسالی 
شدید

بردن دام به
بیارجمند و 
فیروزکوه و 

مهاجرت کوتاه 
مدت برخی از 

عشایر 

خشکسالی
شدید

بردن دام به 
نیشابور و از 

بین رفتن 
تعداد زیادی 

دام

قحطی و خشکسالی
مهاجرت به شهرهایی مانند طبس

مشکالت 
اقتصادی 
ناشی از 

قحطی

خشکسالی 
شدید

بردن دام به 
بیارجمند

سالهای بارانی
زمان خوبی از 

نظر میزان آب و 
وضعیت مرتع 

بازگشت به 
ابوالحسنی و 
ساخت آبادیها 
توسط ریش سفید 
ایل ابوالحسنی

بازگشت 
عشایر به 
قلمروهای 
عرفی خود

مهاجرت 
دائمی در 

داخل 
قلمرو یا 
خارج از 

قلمرو
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چالش خشکسالی بزرگترین 
عشایر ایل ابوالحسنی است 



کشت محصوالت کشاورزی 
:  فعالیت به دالیل زیر انجام میشوداین 

تعلیف دام •
مصرف خانوارها •
فروش پسته •

گونه نوع ردیف
غالت 1

جو 
گندم2
یونجه گیاهان علوفه ای 3
4

میوه 

بادام
سیب5
گالبی6
توت7
انجیر8
انگور9

عناب 10
خربزه11
هلو12
آلو13
انار14
آلو15
به 16
گردو 17
هندوانه 18
زرد الو 19
پسته خشکبار20
21

سبزیجات و صیفیجات 

تره 
ریحان 22
خیار 23
بادمجان 24
پیازچه 25
نعنا26
پیاز27
جعفری28
ترب29
گوجه فرنگی30
31

بذرهای روغنی
پنبه 

کنجد32
افتاب گردان 33
چغندرریشه 34
زیره گیاهان ادویه ای 35



گیاهان وحشی 

استفاده 
تعداد 
گونه ها 

34دارویی 
26خوراکی 

میوه های 
وحشی

7



تنوع زیستی دام 

توضیحات نژاد گونه 

بز

محلی 

این نژاد به سرما، گرما و خشکسالی 
بسیار مقاوم است 

به غذای کمی نیاز دارد 
نسبت به بسیاری از بیماریهای بومی 

مقاوم است
مسافت طوالنی را میتواند کوچ کند

هر روز تقریبا نیم کیلوگرم شیر میدهد
45تا 40میانگین وزن این نژاد 

کیلوگرم است

پاکستانی

نژاد غیر بومی دام در قلمرو ایل 
. ابوالحسنی است

در صورتی که )به سرما بسیار حساس است 
دما یکباره کاهش پیدا کند این نژاد 

.می میرد
این نژاد به علوفه زیادی نیاز دارد و 

مقدار بیشتری شیر دارد
امکان دوقلو زایی در این نژاد زیاد 

است

بلوچی

نژاد معمول میش در قلمرو ابوالحسنی
این نژاد از خراسان آمده و طی سالها 

با شرایط این منطقه سازگار شده است
سازگار به سرما و گرما 



ارزیابی تاب 
آوری اجتماعی و 

اکولوژیکی
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شاخصهای تاب آوری اجتماعی و 
آیا جامعه از مواد اقتصادی 

غذایی محلی متنوع 
استفاده میکند؟

آیا جامعه دارای 
حقوق عرفی و یا 

رسمی شناخته شده بر 
زمین، آب و مراتع و 
منابع طبیعی است؟ 

آیا در این 
اکوسیستم مناطقی 
وجود دارد که تحت 
حفاظت رسمی یا غیر 

آیا ارتباط، 
همکاری و مشارکت 
میان و بین جوامع 
برای مدیریت منابع 
طبیعی وجود دارد؟ 

های آیا زیرساخت
اجتماعی و اقتصادی 
برای نیازهای جامعه 

کافی است؟ 



وقف دادن دام و انسان 
با خشکسالی و عبور از 

آن است



چرخه عبور از 
خشکسالی 

مواس.

میان بند و بهار چرانی

پاییزچر

جوعلفی

میان بند وبهار 
چرانی



نمونه هایی از تاب آوری عشایر 
ایل ابوالحسنی

خشکسالیمدیریت دامداری در سالهای بهارسالی و انعطاف پذیری در نحوه •

قلمروبه اشتراک گذاشتن مراتع مناسب داخل •
ریش بارندگی در قلمرو عشایر ایل ابوالحسنی، شرایط مرتع برای استفاده دام متغییر خواهد بود، پراکنش 

کنند، و در گذارند و میزان ورود دام را به مراتعی که بهار شده است مشخص میسفیدان ایل با یکدیگر جلسه می
.  گذارندواقع مراتع خود را با یکدیگر به اشتراک می

قلمروبه اشتراک گذاشتن مراتع مناسب خارج از  •
استفاده از این شرایط به اعتبار دامداران و مرتعداران سایر ایالت و سایر مناطق بستگی دارد و اگر دامدار 

.از اعتبار خوبی برخوردار باشد، میتواند از مراتع دامداران دیگر به صورت اشتراکی استفاده نماید

قلمرواجاره کردن مراتع مناسب خارج از •
دامداران ایل ابوالحسنی و دامداران و مراتع داران ایالت دیگر توافق میان –مراتع در خارج از قلمرو اجاره •

اگر این راهکار اجرا نشود و دامدار مجبور باشد که هزینه . مبلغ اجاره بعد از فصل فروش دام پرداخت شودکه 
های اجاره و حمل و نقل دام خود به یک منطقه دیگر را در اول فصل بهار پرداخت کند در این شرایط، دامدار 

بخشی از دام خود را به فروش میرساند و خرج بخش دیگر میکند، با استفاده از این راهکار دامدار موفق شده که 
بخشی از دامهای خود را از خشکسالی نجات دهد و در فصل بهارسالی گوسفندان باقی مانده با زایش و دوقلوزایی 

.  کنندجای گوسفندان فروخته شده را پر می

متغییر بودن میزان تولید فرآورده های دامی؛   •

انعطاف پذیری در تعداد دام •

(چرخه عبور از خشکسالی)کارگیری کشاورزی و دامداری در کنار هم به •

کشت محصوالت کشاورزی بر اساس شرایط آب و هوایی؛ •

.استفاده از گونه های سازگار با شرایط اقلیمی منطقه مانند پسته•

(جمع آوری قطره قطره آب و استفاده از آن برای کشاورزی و دامداری)اجرای طرح قطره های آبادی•




