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پيشگفتار
باور عمومی دانشمندان اين است که دخالتهای انسان موجب تغييراتی در شرايط اقليمی شده است و اين تغييررات در يينرده نير
شايان توجه خواهد بود .کشاورزی از فعاليتهايی است که به شدت تحت تأثير تغييرات اقليم قرار خواهد گرفت .صرر نظرر از ناييره
جغرافيايی ،ويژگیهای يب وهوايی مانند دما ،بارندگی ،کربن دای اکسايد ،و فراهمری يب اثرر مسرت يم برر گياهران ،جرانوران و مراتر
میگذارند .الگوی پراکنش گياهان زراعی و دامها ني تحت تأثير مناب اقليمی در هر ناييه اسرت .ايرن تغييررات هرمچنرين چگرونگی
تأثيرگذاری يشرات ،بيماری ها و گياهان هرز را بر توليدات کشاورزی مشخص می کنند .در يالی که هر گونه تغيير قابر محيظره در
اقليم میتواند بر دامها اثر بگذارد ،ن ش و تأثير ايتمالی دام ها بويژه نشخوارکنندگان در ايجاد تغييرات اقليمی به عنوان چالشی ب رگ
برای دانشمندان ،برنامهري ان و سياست مدارها دريمده است .اين نوشتار ،چکيده وار به تأثير تغييرات اقليم بر دامها و ن ش دامها برويژه
گاو و ديگر نشخوارکنندگان در ايجاد تغييرات اقليمی میپردازد .بخش بيشتر موف يت کشاورزی در کشورهای پيشرفته به دلي پويايی
و توان باالی سيستمهرای کشراورزی ين کشرورها بررای سراز پرذيری بره تغييراتری ماننرد نوسران در شررايط محيزری ،بازرگرانی،
سياست گذاری ،بازار و فناوری است .با اين وجود ،با توجه به تغييررات ييرقابر پريشبينری در شررايط اقليمری ،کشراورزی يتری در
کشورهای پيشرفته ،با چالشهای نوينی روبهرو است.

واژههای کليدی:

تغييرات اقليم ،کشاورزی ،دام ،نشخوارکنندگان ،گاوشيری

اثر تغييرات اقليم بر دامها
تغييرات اقليم ممکن است از چهار راه بر دامپروری اثر بگذارد )(Rotter and Vande Geijn, 1999
 -1توليد يحت که به دام و پرندگان تغذيه میشود.
 -2م دار و کيفيت علوفه مرتعی و گياهان علوفهای مورد استفاده دام
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 -3سحمت ،رشد و توليدمث
 -4گستر

بيماریها و انگ ها و مانند ينها

اثر تغييرات اقليم بر توليد دام
پرور

دام در شرايط و محيطهای گوناگونی انجام میشود .سيستمهای پرور

که با پناهگاههرايی (بره ورور کامر يرا

ج يی) برای دام همراه هستند ،يسيب پذيری سيستم توليدی را در برابر تغييرات شديد اقليم ،کاهش میدهند (برای نمونه،
سيستم های پرورشی پرندگان اهلی) .اما ين چه که دانشمندان را بيشتر نگران میکند ،پرور

دام در جايگاههايی است کره

دامها را چندان در برابر شرايط اقليمی دشوار ،محافظت نمیکنند .برای نمونه میتوان پرور

گاوهای گوشتی ،گوسفند ،ب

و گاوهای شيری را نام برد .تا اندازهای اين دامها میتوانند به تغييرات گامبهگام در اقليم و اف ايش دمرا ،سرازگار شروند امرا
چگونگی رويارويی ينها به تغييرات شديد و ناگهرانی در محريط ،هرمچنران چرالشبرانگير اسرت .ندرود يمرادگی در برابرر
پيشامدهای ناگهانی در يبوهوای محيط ايلب به مرگوميرهای فاجعهيمي و کاهش توليد در دامهرايی مریانجامرد کره در
برابر ين تغييرات ،زنده میمانند .تفاوتهای ژنتيکی و فنوتيپی ،سازههای مديريتی (امکانات ،تغذيه ،نرر ترراکم دام) ،گامره
في يولوژيک (يبستنی ،شيردهی ،نر رشد) ،سن ،و تجربه پيشين دام از تغييرات محيزی مریتوانرد ترأثير شررايط اقليمری
ناخواسته را تشديد کنند.
شرايط محيزی بهينه برای پرور

دام دامنهای از دما و ديگر سازههای محيزی است کره در ين ،پاسر هرای رفتراری و

في يولوژيک برای ثدات دمای مرک ی بدن ،چندان تغيير نمیکنند .دمای محيزی بره ورور مسرت يم برر سرازوکارها و نرر
افرررررررررر ايش و يررررررررررا کرررررررررراهش دمررررررررررای برررررررررردن اثررررررررررر مرررررررررریگرررررررررررذارد
) .(NRC, 1081در بسياری از گونهها ،تفاوت دمايی بين  5تا  7درجه سانتیگراد از دمرای مرکر ی بردن کراهش شرايان
توجررررررره عملکررررررررد را در پررررررری دارد و مررررررریتوانرررررررد موجرررررررب مررررررررگ نيررررررر شرررررررود
) .(Gaughan et al., 2009با يياز چالش گرمايی ،فعاليت في يکی همراه با مصرر خروراو و فعاليرت چرايری ،کراهش
میيابد .تغييرات هورمونی ني میتوانند بر فعاليت قلب ،و توزي خون به اندامهای يرکتی و سزح بدن اثر بگذارند و موجب
کاهش نر جابهجايی مواد خوراکی در دستگاه گوار

شوند.

خزر بال وه تغييرات اقليمی بر سيستمهای دامپروری را سزح يسيبپذيری دام مشخص میکند که تحت تأثير عملکررد
و سازههای محيزی است ) .(Han et al., 2005زمانی که سزح عملکرد و اثر سازههای محيزی به انردازهای باشرند کره
يسيب پذيری در کمترين سزح باشد ،ينگاه ،ايتمال تأثير بر سيستم ني کمتر خواهد برود .امرا برا کراهش سرزح عملکررد،
يسيبپذيری سيستم اف ايش می يابد که اگر با ش رايط سخت محيزی همراه باشد ،خزرهای بال وه ني بيشرتر خواهرد شرد.
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برای نمونه ،گاوهای پرشير امروزی ،زمانی دچار تنش گرمايی میشوند که شاخص گرمايی ) (THIبه  68برسد؛ در م ايسه
با  40سال پيش از اين که تنشهای محيزی کمتر بودند ) (THI=72شاخص تنش گرمايی ني کاهش يافته است.
يثار بال وه تغييرات اقليم بر عملکرد دامها از راه تغيير در سازههايی مانند مصر ماده خشک روزانه قاب ارزيابی است .از
ينجا که مصر خوراو رابزه مست يمی با توليد گرما در بدن دارد ،هر گونه تغيير در مصر خوراو يا ترراکم انررژی ،و يرا
الگوی مواديذايی در جيره بر م دار گرمای توليدی تأثير میگذارد ).(Mader, 2003
شرايط محيزی ،بر انت ال گرما بين بدن و محيط تأثير میگذارند اما بايد توجه داشت که ييوانراتی کره در يرک شررايط
محيزی معين قرار دارند ،به يک اندازه کاهش مصر ماده خشک نخواهند داشت .وزن بدن ،درجه چاقی يا اليری ،و سزح
توليد ني بر مصر ماده خشک اثر میگذارند .ف ون بر تأثير بر مصر ماده خشک ،تنش گرمايی برر مترابولي م مواديرذايی
(پس از جذب در دستگاه گوار ) ني اثرر مریگرذارد ) (Rhoads et al., 2009کره مصرر مواديرذايی در بافرتهرا را
اولويتبندی میکند .بدين ترتيب ،هنگام گرما ،عملکرد توليدی دام کاهش میيابد.
برای نمونه ،در ايالت های مرک ی يمريکا ،زمان رسيدن به وزن کشتار گاوهای گوشتی  4/8روز (يرا  3/8درصرد) افر ايش
يافته است که ه ينهای برابر با يدود  44ميليون دالر در سال را موجب میشرود .برپايره بريوردهرای انجرام شرده 2/8 ،روز
ناشی از تغ ييرات اقليم بوده است .برای گاوهای شيری ،اين کاهش برابر با  106کيلوگرم شير به ازای هر گاو (يا  2/2درصد)
بريورد شده است که رقمی برابر با  28ميليون دالر میشود.
بررسیهای شديهسازی ) (Simulationدرباره اف ايش کربن دای اکسايد هوا در ايالرتهرای متحرد يمريکرا نشران داده
است که تأثير اف ايش اين گاز بر عملکرد گونه های مختلف دام (گاو گوشرتی ،گاوشريری ،خروو) و بررای منراول مختلرف
يکسان نخواهد بود .برای نمونه ،کاهش توليد گاوهای شيری در مناول مختلف بين يک تا  7/2درصد بريورده شده است.
برپايه پژوهشهای ) ،Hahn (1995نر يبستنی گاوهای شيری به ازای هر وايد اف ايش در  4/6 ،THIدرصرد کراهش
يافت .برای گاوهای گوشتی با منشا اروپايی ) (Bos taurusاين کاهش برابر با  2درصد بود و به ازای هر درجه سانتیگرراد
اف ايش در دمای کمينه ،نر يبستنی تا  3/8درصد کاهش يافت.

اثر تغييرات اقليم بر مرات
بسياری از کشورها ممکن است به گياهان مرتعی برای تغذيه دام وابسته باشرند .تغييررات اقليمری ترأثير شرايانی برراين
گياهان خواهد گذاشت که به نوبه خود دامپروری اين مناول را تحت تأثير خواهرد داد .ايرن تغييررات شرام توليرد وايرد
سزح ،تغيير جمعيت گياهی ،و ارز

يذايی علوفه خواهد بود .اين مدايث ني مورد توجه کارشناسان قرار گرفتهانرد امرا در

اين م اله ،بحث نخواهند شد.
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اثر تغييرات اقليم بر بهداشت دام
تغييرات اقليم می تواند با تغيير در بسامد ،و شدت و يا شيوه پخش بيماریها و انگ ها به وور مست يم بر عملکرد دامهرا
اثر بگذارد .اقليم بر تراکم و توزي باکتریها ،پخش عوام انتشار بيماریها ،م اومت دام به عفونتها ،کمدود خروراو و يب،
و يا بيماریهای با منشاء خوراکی اثر میگذارد ) .(Gaughan et al., 2009; Thornton, 2010گرم شدن زود هنگرام
بهار و زمستان ممکن است موجب تکثير پاتوژنها و پارازيتها شود و زندهمانی ينها را اف ايش دهد.
گرم شدن مناول و تغيير در م دار بارندگی میتواند توزي زمانی و مکانی بيماریهای يساس به رووبت و مانند ينها را
تغيير دهد ) .(Baylis and Githeko, 2006تغييرات اقليم همچنين میتواند بر درجه فراوانی و گستر

شرکارچیهرا،

رقيبهای ينها ،و پارازيتهای ناق های انگ ها و پاتوژنها اثر بگذارد ) .(Thornton, 2010هوای گرمتر مریتوانرد برروز
ناهنجاری هايی مانند کتروز ،ورم پسرتان و لرنگش را در گاوهرای شريری افر ايش دهرد و موجرب تکثيرر قرار هرای مولرد
مايکوتوکسين شود ) .(Gaughan et al., 2009با اين وجود ،شواهد قزعی مدنی بر تاثير منفی تنش گرمايی برر ايمنری
عمومی بدن گاو ،ماکيان يا خوو وجود ندارد.
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ساز پذيری به تغييرات اقليم
ساز پذيری ( ،)Adeptationبه ايجاد تعادل در سيستمهای وديعی يا انسانی در پاس به تغييرات جهانی واقعری و يرا
ايتمالی و يرا يثرار ينهرا ،تعريرف شرده اسرت ) .(IPCC, 2007aسراز پرذيری در برابرر تغييررات جهرانی (Globel
) changesنيازمند تغيير در مديريت پرور

دام ،تغيير گونه و يا نژاد پرورشی ،استراتژیهای مديريت يفات و يا تغييرر در

ساختار سيستم توليدی است.

ساز پذيری دامها
برای بهينه سازی توليدات دامی ،پرور دهندگان دام ممکن است مجدور به انتخاب نژادهايی باشند که از نظر ژنتيکی به
تغييرات اقليم سازگار باشند .همچنين ،ممکن است نياز باشد تا دامها بره شريوهای نگهرداری شروند کره بتروان رير اقلريم
) (Microclimateينها را دستکاری کرد و بهدود بخشيد ) .(Mader et al., 2007مديريت محيط زندگی ،بويژه برای
نشخوارکنندگان ،بايد به نکات زير توجه داشته باشد.
 -1تغييرات کلی کوتاهمدت و درازمدت در شرايط محيزی.
 -2تغيير در شرايط محيزی برای شبهايی که امکان خنکسازی محيط وجود ندارد.
 -3فراوانی رخدادهای دور از انتظار؛ برای نمونه ،اف ايش يداکثر دمای روزانه ،و يا دورههای ووالنیتر موجهای گرمايی.
اثر تنش گرمايی بر دامهايی که در سيستمهای متراکم پرور

می يابند ممکرن اسرت بره نسردت انردو باشرد زيررا ترا

اندازهای میتوان تنش گرمايی را کنترل کرد .دامها توان شايانی برای رويارويی با تغييرات اقليم دارند .با اين وجرود ،ممکرن
است نياز باشد تا معيارهای گ ينش و بهنژادی دامها با توجه شرايط اقليمی ياکم ،بازنگری شوند .ساز پذيری به تغييرات
اقليم بیگمان ه ينههايی در بردارد ،برای نمونه ه ينههای تغيير در محيط زندگی دام ،خريد دامهايی که به شرايط جديرد
سازگاری بيشتری دارند ،و يا يتی انت ال دامها به مناول ديگر.
پاس دامها برای ساز پذيری در برابر تغييرات اقليم ممکن است اف ايش و يا کاهش پوشش بدن (مو ،پشم و  )...باشرد.
هنگام تنش گرمايی ،مصر ماده خشک به عنوان سازوکاری برای زندهماندن اف ايش میيابد (پس از يک ترا  2روز کراهش
مصر ماده خشک) .هنگام تنشهای گرمايی ،مصر ماده خشک بری درنرک کراهش مریيابرد ).(NRC, 1987, 1996
بسته به شدت و وول دوره تنش های محيزی ،مصر ماده خشک ممکن است به وور ميانگين از  30درصد بيشرتر ترا 50
درصد کمتر از نرمال باشد .در گرمای بسيار شديد ،ممکن است دام کامحٌ بیاشرتها شرود .در يرالی کره در سررمای بسريار
شديد دامها به يکديگر ن ديک میشوند و يا دراز میکشند تا دمای بدن ينها يفظ شود .به دلي اين که پيوسته در يالرت
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ايستاده بودن و در پی خوراو بودن با تنش في يکی همراه است ،مصر ماده خشک و در پی ين ،عملکرد توليدی در هوای
سرد کاهش میيابد.
واکنشهای رفتاری و ساز پذيری گوناگونی که دامها در برابر تغييرات محيزی متوسط تا شديد نشان میدهنرد ،ايلرب
موجب کاهش عملکرد ينها میشود.
بيد و کالی ير ( )Beede and Collier, 1986اقدامهای مديريتی برای کاهش يثار تنش گرمايی را در گاو (کره بررای
ديگر دامها ني کاربرد دارد) چنين میشمرند:
 -1تغيير محيط في يکی.
 -2ايجاد نژادهايی که در برابر گرما م اومت بيشتری داشته باشند.
 -3بهدود مديريت تغذيه در دورههای تنش گرمايی.
ارزيابی اقتصادی چنين رو هايی بويژه در کشورهای کمتر توسعه يافته و در سيستمهای پرورشی نره چنردان مترراکم،
بايد مورد توجه باشد .از سويی ،تغيير مديريت و يا ژنتيک دامها برای شرايزی محيزی کامحٌ متفاوت بايد با ايتيرا انجرام
شود زيرا بروز تغييرات ناگهانی در اين محيط جديد میتواند خزرناو باشد .بنابراين ،الزم است يستانه مناسدی از تنشهای
محيزی تعريف شوند که قاب انعزا باشند و بتوانند بازتابی از سزح تنش باشند.

ن ش نشخوارکنندگان در تغييرات اقليم
بسياری از کارشناسان بر اين باورند که شرايط اقليمی در سزح جهانی به گونهای روبره تغييراسرت کره مریتوانرد تراثير
شگرفی بر فعاليت های کشاورزی بگذارد .اين تغييرات که از برخی فعاليتهای انسان در کره زمين منشاء میگيرند به علرت
اف ايش توليد گازهای گلخانهای است .مصر سوختهای فسيلی ،از بين رفتن جنگ ها ،و برخی فعاليرتهرای کشراورزی و
صنعتی به سرعت توليد اين گازها را اف ايش میدهند .بازتاب اف ايش اين گازها ،اف ايش دمای سرزحی زمرين (0/56-0/92
درجه سانتیگراد در خحل سده بيستم ميحدی) ،اف ايش ميانگين دمای يبهای اقيانوسها در عمل  3000مترری (از سرال
 1961تاکنون) ،و اف ايش سزح يب اقيانوسها ( 3/4ميلیمتر) ،اف ايش بارندگی در برخی منراول و کراهش ين در منراول
ديگر ،اف ايش ميانگين دمای زمستانی ،و اف ايش کمينه (يداق ) دمای شدانه بوده است (IPPC, 2007a; Hanson et
).al., 2012; Jones et al., 2012; Allison et al., 2009; Meehl et al., 2009
باورگروه ب رگی از دانشمندان بر اين است که توليرد گازهرای گلخانرهای ( CH4 ،CO2و  )...در نشرخواکنندگان شرايان
توجه است و اين که کاهش شمار نشخوارکنندگان در کره زمين می تواند سهم شايانی در پيشگيری از تغييرات اقليم داشته
باشد که پيامد ين مناف اجتماعی و محيزی مهمی خواهد بود.
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گفته میشود که با کاهش  CO2به تنهايی نمیتوان اثر گازهای گلخانه ای را بر اقلريم ،ين چنران کره بايرد ،کراهش داد
) .(Ripple et al., 2014هماکنون ،ن ديک به يک -سوم ک معادل  CO2توليدی گازهرای گلخانرهای بره توليرد متران
) (CH4نسدت داده شده است متان ،عمر کمتری در م ايسه با  CO2دارد ( 9سال) و کاهش ين میتواند ن رش مهمری در
يفظ شرايط اقليمی داشته باشد که با کاهش  CO2به تنهرايی ،شردنی نيسرت .منراب توليرد متران در زمرين عدارتنرد از
نشخوارکنندگان ،صناي مصر کننده سوختهای فسيلی ،سوزاندن پسماندها ،مواد يلی ،و توليد برنج.
بنابر ين چه ادعا شده است ،کاهش شمار نشخوارکنندگان میتواند تأثير مهمی برر کراهش متران داشرته باشرد .اگرچره
بررريورد دقي رری از شررمار نشررخوارکنندگان ويشرری وجررود نرردارد امررا شررمار نشررخوارکنندگان اهلرری برره مراتررب بيشررتر از
نشخوارکنندگان ويشی است .شمار نشخوارکنندگان اهلی  3/6بيليون در سال  2011بريورد شرده برود ( 1/4بيليرون گراو،
 1/1بيليون گوسفند 0/9 ،بيليون ب  ،و  0/2بيليون گاوميش) .به وور ميرانگين ،در خرحل  50سرال گذشرته هرر سرال 25
ميليون نشخوارکننده اهلی به ينها اف وده شده است.
سهم بخش دامپروری در توليد ک گازهای گلخانهای  14/5درصد گ ار
که در دستگاه گوار

شده است که  44درصد ين گاز مترانی اسرت

ساخته مری شرود ،و يرا منشرأ ين کودهرای دامری اسرت .در ايرن ميران ،سرهم گراو بيشرتر از ديگرر

نشخوارکنندگان است .به وور کلی سهم نشخوارکنندگان در توليد گازهای گلخانهای  11/6درصد و سهم گاوها  9/4درصد
(از ک مناب که به شيوهای مربو به پررو
برای کاهش سهم پرور

دام میشوند) است.

نشخوارکنندگان در توليد گازهای گلخانهای و تغييرات اقليم راهکارهايی پيشنهاد شرده اسرت؛

مانند :کاهش شمار نشخوارکنندگان ،کاهش مصر فريورده هايی مانند گوشت نشخوارکنندگان ،اف ايش کارييی تغذيرهای و
توليدی نشخوارکنندگان.
هماکنون در برخی کشورها پژوهشهايی در راستای يافتن راهکارهايی برای رويارويی با اين چرالشهرا در جريران اسرت.
بايسته است ما ني در شيوههای پرور

دام ،و الگوهای پژوهشی در اين زمينه ،بازنگری کنيم.
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