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(ગયભીના ર્યંગ, ઠંડા લાલાઝડા અને બાયે લયવાદ) 

 પ્રસ્ર્ાલના :  

 વલકાવળીર દેળભા ં શધુન કૃવકે્ષત્રભા ં મખુ્મ ભવૂભકા બજલે છે અને કૃવ જી.ડી.ી. (GDP) ભા ં

શધુન કે્ષત્રનુ ંમગદાન ૪૦ % જેટલુ ંછે. વલશ્વના પ્રાણી જગર્ની ખયાકની ભાગં લધર્ી જામ છે. જેથી સ્ષ્ટ 

છે કે શધુનની જરૂય ડળે રે્થી રે્નુ ં કે્ષત્ર લધાયવુ ં ડળે (એપ. એ. ઓ ૨૦૦૯). શાવનકાયક શલાભાનની 

શધુન ય પ્રવર્કૂ અવય થામ છે. આફશલાકીમ ચયભવીભાઓ અને ઋત ુરયલર્તન ધયર્ી ય ઉગર્ા 

ઘાવ અને લનસ્વર્ના જથ્થા રે્ભજ ગણુલત્તા ય અવય કયે છે. જેની વીધી અવય શધુનની સખુાકાયી રે્ભજ 

રે્ના ઉત્ાદન અને પ્રજનન ક્ષભર્ાભા ંઘટાડ કયે છે, (વેજજમન, ૨૦૧૩). આફશલાકીમ રયલર્તન થલાથી 

શધુનર્તં્રના ટકાઉણાને ભટ ખર્ય છે. રયણાભે રયલવર્િર્ આફશલાની અત્મવંર્ક શાવનકાયક અવયને 

નાથલી, અને ર્ેની વાથે અનકુરૂન વાધવુ ંરે્ શધુન ય થર્ા આફશલાકીમ અવયની રડાઈભા ંમખુ્મ બાગ 

બજલે છે (વેજીઅન ૨૦૧૫). એભા ં કઈ ળકંા નથી કે આફશલાકીમ રયલર્તનથી રકની શુારન   
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કાભગીયીના ભટા વલસ્ર્ાય ય અને ર્ેને રગર્ા બાલી ભડર ઉય શાવનકાયક અવય થળે .આફશલાકીમ 

રયલર્તન જ આ યીરે્ જ ચારત ુ ંયશળેે ર્ ટૂંકાગાાભા ંશલાભાનીમ પેયપાય લધ ુર્ીવ્ર અને ગશન શળે. 

વાભાન્મ યીર્ે આફશલાકીમ રયલર્તન લધર્ા લૈવશ્વક ર્ાભાન વાથે વકંામેરા છે. આફશલાના 

ઘણા ભડરના અંદાજ એવુ ં સચૂલે છે કે, લૈવશ્વક ર્ાભાનન અથત એલ શઈ ળકે છે. લત ૨૦૧૦ ની 

વયખાભણીએ લત ૨૧૦૦ સધુીભા ં ર્ાભાન ૧.૧૦ વે. થી લધીને ૬.૪૦ વે. થઇ ળકે છે. જેથી શધુન ને  

શલાભાનની અવર્ળમ મશુ્કેરીઓન વાભન કયલ ડળે. જેભ કે ર્ીવ્ર ગયભીના ર્યંગ, યુ અને દુષ્કા 

લગેયે. આલી ઘટનાઓથી ઉત્ાદનભા ંનકુળાન ઉયારં્ શધુન મતૃ્ય ુણ ાભી ળકે છે (gaudhan and 

cawsell smith,2015) પ્રાણીઓ ગયભ આફશલા સ્લીકાયે છે, છર્ાંણ અસ્સ્ર્ત્લ ટકાલી યાખલા ભાટે આ 

પ્રકાયના રયલર્તન શાવનકાયક છે. આં રેખભા ંશધુન ઉત્ાદન ય આફશલા રયલર્તનની પ્રવર્કૂ અવય 

ફર્ાલાન પ્રમાવ કમો છે. 

 આફોશલા રયલર્તનનો વાભાન્મ ખ્માર :  

આફશલા વાભાન્મ રૂથી એક વલળે વભમગાા દયવભમાન ગ્રશ, ભવૂભ, લાર્ાલયણ ર્થા જ 

પ્રણારીની રિમા-પ્રરિમા વાથે જડામેરા સ્લરૂનુ ંરયણાભ છે. આ પ્રણારીના ંઘટક ઘણા પ્રકાયે એકફીજાને 

પ્રબાવલર્ કયે છે. વભમાનવુાય ર્ાભાન અને લાતભા ંરયલર્તન થમા છે. અને લૈવશ્વક ર્ાભાનભા ંવધૃ્ધધથી 

લૈવશ્વક જ ચિભા ંરયલર્તન આવયુ ંછે, જેના પ-સ્લરૂ લાતના સ્લરૂ ર્થા વયેયાળ લૈવશ્વક લાતભા ંરયલર્તન 

થયુ ુ ંછે. આ વવલામ શલા અને આદ્રરુ્ાભા ંણ રયલર્તન થયુ ંછે. રયલર્તન ક્ષેવત્રમ ર્થા સ્થાનીમ સ્ર્ય ય 

લધાયે વાયી યીરે્ અનબુલ કયી ળકામ છે. 

લૈવશ્વક અને બાયર્ સ્ર્યે જલા ભર્ા આફશલાકીમ રયલર્તનના બાગરૂ બાયર્ના એક વલવળષ્ટ 

બાગ ર્યીકે ગજુયાર્ભા ં ણ ગયભ ર્યંગ, ઠંડા ર્યંગ, બાયે લાત લગેયે જેલા આફશલાકીમ ર્ત્લભા ં

વભમાનવુાય રયલર્તન જલા ભે છે. જે નીચેના કષ્ટક દ્રાયા વભજી ળકામ છે. 
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 ગજુયાર્ના વદં કયેરા સ્ટેળનોની આફોશલાકીમ રયસ્સ્િનર્ : 

ગયભીના ર્યંગોના રડવેડર આલર્તન 

નલબાગ ૧૯૬૯-૧૯૭૮ ૧૯૭૯-૧૯૮૮ ૧૯૮૯-૧૯૯૮ ૧૯૯૯-૨૦૦૮ 

અભદાલાદ ૫૨ ૭૨ ૩૫ ૪૬ 

ફયડા ૬૭ ૪૭ ૨૨ ૬ 

ડીવા ૬૦ ૩૨ ૧૫ ૪૭ 

ભજુ ૧૪૬ ૧૧૧ ૧૪૪ ૧૦ 

યાજકટ ૯૫ ૩૩ ૧૦ ૨૧ 

લેયાલ ૫૪ ૪૩ ૨૧ ૪ 

નલરમા ૧૦૭ ૩૩ ૧૯ ૨૭ 

ઓખા ૪ ૩ ૪ ૨ 

સયુર્ ૪૮ ૨૫ 0 ૬૨ 

બાલનગય ૧૧૬ ૫૦ ૮ ૫ 

Source : Ray et al. 2009 

ઠંડા લાલાઝોડાની  રડવેડર આલર્તન 

નલબાગ ૧૯૬૯-૧૯૭૮ ૧૯૭૯-૧૯૮૮ ૧૯૮૯-૧૯૯૮ ૧૯૯૯-૨૦૦૮ 

અભદાલાદ ૨૦ ૪ ૧૭ ૧૩ 

ફયડા ૧૬ ૧૨ ૯ ૨૮ 

ડીવા ૨૦ ૫ ૧૦ ૨૯ 

ભજુ ૩૧ ૨૭ ૪૨ ૧૬ 

યાજકટ ૯ ૧ ૧૪ ૨૨ 

લેયાલ ૫૩ ૫૨ ૩૪ ૭૨ 

નલરમા ૧૭ ૩૫ ૩૦ ૫૨ 

ઓખા ૫ ૧ ૨ ૧ 

સયુર્ ૫૪ ૪૩ ૨૫ ૩૨ 

Source : Ray et al. 2009 
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બાયે લયવાદની ઘટનાઓનુ ંરડવેડર આલર્તન 

નલબાગ ૧૯૬૯-૧૯૭૮ ૧૯૭૯-૧૯૮૮ ૧૯૮૯-૧૯૯૮ ૧૯૯૯-૨૦૦૮ 

અભદાલાદ ૪૨ ૩૯ ૫૦ ૫૦ 

ફયડા ૨૧ ૧૪ ૧૭ ૩૪ 

ડીવા ૧૩ ૭ ૨૧ ૨૫ 

ભજુ ૫ ૧૦ ૧૨ ૧૦ 

યાજકટ ૧૩ ૧૮ ૧૫ ૨૧ 

લેયાલ ૨૧ ૨૭ ૨૬ ૩૩ 

નલરમા ૧૦ ૧૩ ૧૦ ૧૧ 

ઓખા ૧૬ ૨૫ ૧૯ ૨૨ 

સયુર્ ૯૨ ૮૮ ૩૯ ૧૦૧ 

બાલનગય ૧૩ ૧૦ ૧૩ ૧૭ 

Source : Ray et al. 2009 

 મલુમાકંન:  

ગજુયાર્ભા ંછેલ્રા ૪૦ લતભા ં (૧૯૬૯ થી ૨૦૦૫) 0.૧૧૦ વે. ર્ાભાનભા ંલધાય દળાતલે છે. યાજમના ં

અન્મ પ્રદેળની વયખાભણીભા ંવોયાષ્રના ંલધવુલસ્ર્ાયભા ંર્ાભાનભા ંલધાય સચૂલે છે. વોયાષ્ર અને કચ્છભા ં

૧૯૬૯-૭૮ વભમગાા દયવભમાન ૧૦૩ ઠંડા ભજેાની વયખાભણીએ ૧૯૯૯-૨૦૦૮ના વભમગાાભા ંભાત્ર ૧૩ 

ઠંડા ભેજાની સ્સ્થવર્ જ નધાઈ શર્ી. આભ ગયભ ર્યંગની સ્સ્થવર્એ ગજુયાર્ની દલક્ષણી બાગભા ંલધાય અને 

ઉત્તયી બાગભા ંઘટાડ દળાતવમ છે. આભ વભગ્ર ણે જર્ા કશી ળકામ કે વભમાનવુાય આફશાલાના ર્ત્લભા ં

રયલર્તન થર્ા યહ્યા છે જેની અવય વલવલધ કામત ક્ષેત્ર ય થઈ છે. જેભાનંી એક અવય શધુન ય જલા 

ભે છે જે પ્રત્મક્ષ અને યક્ષ્રરૂે લગીકૃર્ કયી ળકામ.  

 શધુન ય આફોશલાની અવયો : 

(A) પ્રત્મક્ષ અવયો : આફશલા રયલર્તનની વોથી નોંધાત્ર વીધી અવય શધુન ઉત્ાદન ય થામ 

છે. જેભા ંલધર્ી ગયભી થી ગયભી ર્ણાલના કાયણ ેશ ુદુધના ઘટક અન ેર્ેના ઉત્ાદનભા ંઘટાડ, 

ભાવં ઉત્ાદનભા ંઘટાડ, પ્રજનન કામતક્ષભર્ાભા ઘટાડ ર્ેભજ શ ુઆયગ્મન ેરગર્ી વભસ્માઓ 

લગેયેન વાભન શુારકને કયલ ડે છે. જેની નોંધ ાત્ર અવય નાણાકીમ ફજ સ્લરૂે આલ ેછે 
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આભ વલવલધ આફશલાકીમ રયલર્તન ભડેર દ્વાયા આગાશી કયી ળકામ  કે લધર્ા ર્ાભાનની 

શધુન ય વીધી અવય થામ છે. 

(B) યોક્ષ અવયો : ભટાબાગનુ ંનકુળાન ખયાક ઉત્ાદન અને જ વવંાધનની વખં્મા ઘટલાથી થામ છે જે 

આફશલાની યક્ષ અવય કશી ળકામ. આફશલા રયલર્તનની અવય ઘાવની ઉત્ાદકર્ા અન ે

ગણુલત્તા ય જઈ ળકામ છે. લધતુ ંર્ાભાન, લધર્ા કાફતનડામક્વાઈડ અને ફદરાર્ી લયવાદની 

ર્યાશના કાયણે ાણીની પ્રાપ્મર્ાભા ંઅસ્સ્થયર્ા જલા ભે છે. જેના કાયણે આગાભી દામકાઓભા ંાક 

અને ઘાવચાય છડને આધીન યશળેે. લયવાદની ઋતભુા ંથર્ા પેયપાયને કાયણે વલશ્વના ઘણા પ્રદેળના 

ઘાવ ઉત્ાદન ય ર્ેની ભટા પ્રભાણભા ંઅવય થામ છે. વબંવલર્ ઉબયર્ા દેળ યથી શરેાથી જ 

સ્ષ્ટ છે કે આફશલા રયલર્તનની અવયથી શધુન ઉત્ાદન પ્રણારીઓને શકાયાત્ભક અવય કયર્ા 

નકાયાત્ભક અવયને લધ ુવાભન કયલ ડ ે છે. ાણીની ભાગં, ઉરબ્ધર્ા અને ગણુલત્તા ય ણ 

આફશલા રયલર્તન અવય કયે છે ાણીન અબાલ એ પ્રાણીઓના લજનભા ં નુકંળાન, નીચા 

પ્રજનનક્ષભ દય અને યગપ્રવર્કાયક ળસ્ક્ર્ભા ંઘટાડ લગેયે ય અવય કયે છે. (Nagvi et. 2015) 

શધુન ય આફોશલાની અવયો 
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 શધુન ઉત્ાદન ય આફોશલા રયલર્તનની અવયો : 

માતલયણીમ દફાણથી શધુનના ળયીયની સ્સ્થવર્ ળયીયનુ ંલજન અને દૈવનક રાબ ઘટે છે જેથી દુધની 

ઉજભા ંઘટાડ થામ છે. ચયફીની ભાત્રા ઘટાડે છે, રે્ભજ ચયફી અને રેક્ટઝ વભાવલષ્ટ લગેયે જલા ભે  

છે વાભાન્મ યીરે્ ઉંચાઉત્ાદક પ્રાણીઓ વોથી લધ ુઅવયગ્રસ્ર્ થામ છે. રાફંા વભમ સધુી ગયભી ર્ણાલને 

અનકુુરન ન થઇ ળકલાથી પ્રાણીઓભા ં ઉત્ાદકર્ાની ખટ ણ લર્ાતઈ ળકે છે. પ્રવર્કૂ લાર્ાલયણભા ં

લર્તભાન ઉત્ાદનની ભાત્રા ટકાલી યાખલી અથલા ર્ેભા ંલધાય કયલ ટકાઉ વલકલ્ નથી. 

 શધુન પ્રજનન ય આફોશલા રયલર્તનની અવય :  

 ગયભી ર્ણાલથી પ્રજનક્ષભ પ્રરિમાઓ પ્રબાવલર્ થામ છે. ઉનાાભા ંડેયીની ગામના બાલભા ં૨૦ થી 

૨૭ ટકા ઘટાડ અને ગયભી ર્ણાલને કાયણે પ્રજનક્ષભ કામત ક્ષભર્ાભા ંઘટાડ દ્વાયા અંડાળમના કામત અને ગબત 

વલકાવભા ં પેયપાય થામ છે (Nagvi et al 2012). શઓુના લધર્ા મતૃ્યદુય ભાટે ગબત વલકાવભા ંક્ષવર્ અને 

ગબત લધાય વાથે ગયભી ર્ણાલ ણ વકંામેરા છે. ગયભી ર્ણાલ દયવભમાન વગબાતલસ્થાભા ંલધાય ધીભ 

ડી જામ છે જે ગબત નકુળાનભા ંલધાય કયી ળકે છે. શયભન્વ સ્ત્રાલ અને પ્રજનન ભાગત કામત ણ કદાચ 

ગયભી ર્ણાલ દ્વાયા ફદરાઈ જામ ળકે છે. 

 શધુન અનકુુરન ય આફોશલા રયલર્તન અવય :  

ગયભીએ પ્રાણીઓ ય અનકુુરન ળીર ધધવર્ઓ ળરૂ કયલા અને શભીમ રયટેરયને પયી સ્થાવર્ 

કયલા ય બાય મકુ્ય. જે જીલન ટકાલી યાખલા ભાટે ભશત્લણૂત છે. વલવલધ ળાયીરયક પ્રવર્રિમાઓભા ંવફવંધર્ 

પેયપાય એટરે કે શ્વાવશ્વાવદય અને ગદુાભા ંર્ાભાન દય શધુન ય રાદલાભા ંઆલેરા ર્ાણના વકેંર્ આલે 

છે કટી કટેીન મકુ્ર્ શભાતન વાભેસ્ટ સ્ટેળને ઉત્તેજજર્ કયે છે. લધર્ા માતલયણીમ ર્ાભાન ે આફશલા 

રયલર્તનની રયસ્સ્થવર્ ઉબી કયી છે જેની અવયભાથંી પ્રાણી પ્રજનન ણ ફચી નથી ળયુ.ં 

 શધુનના યોગો ય આફોશલા રયલર્તનનો પ્રબાલ :  

ર્ાભાન અને લયવાદની લબન્નર્ા એ વોથી લધ ુ નોધાત્ર આફશલાકીમ ચર છે. જે પ્રાણીઓના ં

યગના પેરાલાને અવય કયે છે. જે ગયભ અને બેજલાળં શલાભાન પ્રાણી યગના જખભ અને ઘટનાભા ંલધાય 

કયળે. કાયણ કે ચક્કવ પ્રજાવર્ઓ યગ લેક્ટય ર્યીકે વેલા આે છે. જેભ કે ભાખીઓ અને ફગાઈ જે આખુ ંલત 

ટકી યશી ર્ેલી ળક્યર્ા ધયાલે છે. નલા વલસ્ર્ાયભા ં યગ લેક્ટવતની ચલ દ્વાયા ભેરેરયમા અને શધુન 

ફગાઈથી જન્ભેરા યગ, પાટખીણ ર્ાલ, લગેયે લફભાયી લધ ુ પ્રચલરર્ ફની છે. જ લયવાદ લધ ે ર્ આ 

પ્રકાયની લફભાયીઓ વલસ્ર્ાય પેરામ છે. ભટાબાગના ઝડથી વલકવર્ા યગ છે. જે ભટા  વલસ્ર્ાયભા ંપેરાર્ા 
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યશ ેછે. જેભ કે ગ અને ભૌં ને રગર્ા યગ રે્ભજ ઈન પલ્યએૂન્ઝ જેલા યગ ખફુ ભટી વખં્માભા ંપ્રાણીઓને 

અવય કયે છે રે્ની અવય માતલયણીમ અલનમન રે્ભજ આવાવના વભાજની ર્દુંયસ્ર્ી અને આજીવલકા ય 

ણ ડે છે. 

 ઉવશંાય : 

આભ, આફશલા રયલર્તન એ વભગ્રવમાી પ્રરકમા છે. ર્ેની અવયથી વભગ્ર વલશ્વ અવયગ્રસ્ર્ છે. અન ે

ર્ેભાથંી શધુન ણ ફાકાર્ નથી યહ્ુ ં જે આ વળંધન ત્રથી વભજી ળકામ છે. ગજુયાર્નુ ં શધુન ણ 

વભમાનુવંાય ફદરાર્ી આફશલાની અવય નીચે યશલે ુ ં છે. અશી જઈ ળકામ છે કે લધ ુડર્ા ગયભી ર્ણાલ 

થી શધુન કાભગીયીભા ંથર્ ઘટાડ બાયે આવથિક નકુળાન કયે છે. ભરેયરુય ફામ ટેકનરજીના ંવલકાવથી 

જભીન અલબવમસ્ક્ર્ અને ગયભી ર્ણાલના જલાફ ઓખલા ભાટે લધ ુ ર્ક ઉરબ્ધ છે. આ વાધન 

વશનળીરર્ા વદંગીની ચકવાઈ અને કામતક્ષભર્ા ભાટે સધુાયેરા ફનળે ફદરાર્ા આફશલા દશ્મત લખરે્ 

શધુનનુ ંઉત્ાદન ટકાલી યાખલા ભાટેની મગ્મ અનકુુ અને વલકાવળીર વક્ષભ વયશૂયચનાઓં ખફુ ઉમગી 

વાલફર્ થઈ ળકે છે. જેભ જેભ શધુન આજીવલકાનુ ંએક ભશત્લણૂત વાધન ફનતુ ંજામ છે. ર્ેથી રે્ ભાટે મગ્મ 

ઉકેર ળધલા ભાટે એટલુ ં જ જરૂયી નથી કે ભાત્ર આ ઉધગને વધધય વાશવ ર્યીકે જાલી યાખલ યંત ુ

આફશલા રયલર્તનની આડ અવય ઘટાડીને નપાકાયકર્ા લધાયલી અને માતલયણીમ પ્રદુણભા ંઘટાડ ણ 

જરૂયી છે. 

 બાનલ દર્ષષ્ટ્ટતકોણ : 

 ગ્રફર લવભિંગના ડકાયને પ્રવર્બાલ આલ રે્ભજ કૃવ પ્રથાભા ંનમનુારૂ રયલર્તન અને ખેર્ી 

ધધવર્ઓની અંદય સધુનન પા આલ જરૂયી છે. ઘાવચાય ઉત્ાદનનુ ં ભવભી અને કે્ષવત્રમ સ્લરૂ 

ફદરલા ભાટે વમલસ્સ્થર્ જ વમલસ્થાન કયવુ.ં આ વવલામ ખયાકની ગણુલત્તાની વમલસ્થા, કચયાન લધ ુ

અવયકાયક ઉમગ, ગચય જભીનભા ંલાલેર્ય અને ફદરાલ શુારન વમલસ્થાનની વલતગ્રાશી વભજણ 

લગેયે અંગે ફદરલા કયલાની જરૂય છે. લૈવશ્વક આફશલા રયલર્તનના રયણાભે ર્ાભાનભા ંલધાય લયવાદની 

ર્યાશભા ં પેયપાય અને નાટયાત્ભક અવય જલા ભી ળકે છે શધુન ઉત્ાદન અને માતલયણીમ ર્ણાલને 

અવયકાયક યીરે્ વનમવંત્રર્ કયલા ભાટેના કેટરાક મદુ્દાઓ નીચે પ્રભાણે છે (Seyian aet.al. 2015). 

 પ્રાયંલબક ચેર્લણી ર્તં્રન વલકાવ  

 ફહુવલધ ર્ણાલ લચ્ચેની રિમા- પ્રવર્રિમાઓ વભજલા ભાટે વળંધન. 

 વવમ્યરેુળન ભડેરન વલકાવ. 
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 લૈવલધમ ઉત્ાદન ર્તં્ર ભાટે જ ઉમગની કામતક્ષભર્ા અને વયંક્ષણને સધુાયલા ભાટેની વયશૂયચનાન 

વલકાવ. 

 મગ્મ વલંધતન કામતિભ ય અને ણની ક્ષેત્ર વલકાવ ય વળંધન 

 

 વદંબત સલુચ : 
1. डॉ. मध ुअस्थाना (२००८), ऩर्ाावरण : एक संक्षिप्त अद्र्र्न, मोतीलाल बनारसीदास, ददल्ली.  

2. ડૉ. નીરેન્દ્ર કુભાય ગ. રદલક્ષર્ જુન, ૨૦૦૬ અરુણદમ પ્રકાળન, અભદાલાદ. 
3. Veerasamy Seyian Gaughan, J.B, Raghavenda Bhatta and nagvi and nagvi S.M.K 

Impact of Climate Change on livestock produvtivity 26, february 2016. 
4. Climate Change Dpartment, Gov. Gujarat State Action Plan on Climate Change, 

2014. 


