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  كليات: 1فصل

  

 هـاي واژه. هـا را تعريـف كـرد       آن اينكـه اصوالًً بهتراست كه واژه هاي مرتع و مرتعداري توضيح داده شـوند تـا                     

Range و Rangeland         متفـاوت  در زبان انگليسي به معناي مرتع اسـت، امـا مفهـوم آن هـا تـا حـدي بـا يكـديگر        

گـردد كـه حيوانـات چـرا كننـده در آن       به اراضي وسيع وبدون حصاري اتالق مي Range به طوريكه واژة؛باشدمي

مورد اراضـي مرتعـي كـه بـه طـور پـر              در   Rangelandواژة   در صورتيكه    .روندآزادانه به اين طرف و آن طرف مي       

در گذشـته   . باشند مي 1 حصار و يا سيم كشي       گونه اراضي داراي  اين  . شودگردند، به كار برده مي     مديريت مي  ترتيمار

شد، در حاليكه امروزه در مرتعداري نوين استفاده از         به منظور تفكيك چراگاه ها از مراتع از حصار و سيم استفاده مي            

  .باشد جدايي نا پذير در كلية مراتع ميوحصار جز

   تعاريف مرتع1-1   

شـود   بـراي توليـد علوفـه اسـتفاده مـي       بـه طـور عمـده     بـل كـشت كـه ازآن        زمين مرتعي زميني است غيـر قا       . 1

  .2)1968،گري(

هاي فيزيكي از قبيل بارندگي كـم و         مناطقي از جهان كه به علّت محدوديت       "مرتع يا اراضي مرتعي عبارتند از      . 2

         اسـب پستي و بلندي زياد، زهكشي نا مناسب و يـا درجـه حـرارت پـايين بـراي كـشت وكـار نـا من                         نا منظّم، 

غذا براي حيوانات وحشي و اهلي بوده و هم چنين منبع تهية چوب،               نوعي منبع تأ مين     به د ودرعوض نباشمي

  .3)1975استودارت، اسميت و باكس ( آب و محل زندگي ورشد و نموحيوانات شكاري است

___________________________________________________________________ 

                                                                         1. Fencing                                                          
    2. Gray                                                                                                                                    

  Stoddart,  Smith  and  Box        3.                                                                                                                                                                                                       
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. كند در آنها با استفاده از دام محصول به دست آورد          هاي نيمه طبيعي هستند كه انسان سعي مي       مراتع اكوسيستم    .3  

  به طوريكـه  است،ژي كمكي مصرفي بسيار پايين باشد و انربه طور كلي در اين اكوسيستم ها مديريت اكولوژيك مي       

  . دهدانسان در مرتع نه شخم مي زند و نه به طورمعمول كود مي

اثر مديريت    . شود در جهت تغييرات عوامل طبيعي است نه كنترل آن          مي  ها انجام اصوالً عملياتي كه دراين اكوسيستم    

است و از آنجائيكه دامداري برپايه توانايي انسان در نگهـداري            نيروهاي اقليمي طبيعي بسيار ضعيف       در مقايسه با   نيز

بنابراين بايـد    كند؛شود و درآن زندگي مي    سيستم طبيعي مي   اكو  انسان جزئي از   ، توليدكنندگي مرتع استوار است    وضع

 . اين اكوسيستم باشد ازآن در جهت تغيير و مديريت هرچه بهتر سعي

د كه به طـور طبيعـي داراي  پوشـش گيـاهي قابـل اسـتفاده بـراي دام اسـت و                  شوهايي گفته مي  مرتع به زمين     .4

هاي كشاورزي، شهري وروستايي،  ساختماني و صنعتي، جنگـل هـا ،             بنابراين تعريف كلية اراضي به استثناي زمين      

ع طبيعـي   منـاب وشوند و جزها به  عنوان مرتع محسوب ميشن زارها، كويرهاي بدون پوشش، سنگالخ ها و صخره   

  .نمايدبرداري را ايجاب ميتجديد شونده بوده و خواهي نخواهي نوعي مديريت در بهره

  

   اهميت استفاده از مراتع1-2

آيد، به طوريكـه غالبـاً در       ها از مرتع بدست مي    با توجه به تعريفي كه از مرتع شد، فوائد متعددي در انواع تركيب                 

 اگرچـه بـه   ؛ستند، هم چنين ممكن است از مراتع مشجر چوب نيز استحصال گردد     كنندة آب ه  ارتفاعات مراتع تأ مين   

بسياري از گونه هاي حيـات وحـش        . باشدهاي اقتصادي نمي  طور معمول مناطق مرتعي رويشگاه مناسبي براي جنگل       

اهميـت  . شـد باطرفي مراتع رويشگاه بسياري از گياهان مهم دارويـي و صـنعتي مـي              شوند و از  نيز در مراتع يافت مي    

  .گرددمراتع از نظرتفرجگاه و محيطي آرام و عاري از آلودگي، سروصدا و با هوايي پاك، روز به روز بيشتر روشن مي

اهميت استفاده از مراتع در غالب خاص و براي محصولي خاص تنها با شرايط  فيزيكي تعيين  نمي شود و با مرحلـة           

ترين استفاده اي كه جوامع اولية انساني        طوريكه مهم ه  نيز بستگي دارد، ب   توسعه و رشد فرهنگي جامعة استفاده كننده          

  .اند از جنبة استفادة غذايي از گياهان و حيوانات بوده است از مرتع داشته

استفاده از علوفة مرتع حائز اهميت مي باشـد و در جوامـع صـنعتي                  در كشورهاي غيرصنعتي با اقتصاد دامداري،        

با رشد جمعيت وهر چه بيـشتر صـنعتي شـدن         .ترين استفاده ازآن مي باشد    ، تأمين آب ازمرتع عمده    غرب نظيرآمريكا 

 امـا بـا وجـود ايـن اختالفـات      .كشورها ممكن است استفاده از مراتع به عنوان تفرجگاه حائز اهميت بيـشتري گـردد         

  .باشدو دام مي مهمترين استفادة تاريخي استفاده از مرتع، همانا توليد علوفه براي حيات وحش
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   تعريف مرتعداري1-3

  بـرداري انـساني موجـود، بتوانـد بهـره     بيولوژيـك و    مرتعداري علم وهنري است كه با توجه به شـرايط فيزيكـي،              

هاي مرتعي به نحوي انجام دهد كه اين بهره برداري باعـث تخريـب و           مناسب را از طريق تغيير و مديريت اكوسيستم       

  .ها نگردد اكوسيستمخلل در اين

بيولوژيك است چـرا   . مرتعداري مخلوطي از علوم مختلف از قبيل علوم بيولوژيك، فيزيك و جامعه شناسي است      

العمل حيوانات مصرف كننـده از ايـن شـاخ و بـرگ      و برگ و با عكسهكه با عكس العمل گياه در مقابل حذف شاخ 

امل اقليمي، توپوگرافي و هيدرولوژي تعيين كنندة نوع و درجـة اسـتفاده              فيزيكي است به لحاظ اينكه عو      .ارتباط دارد 

  .باشدازآن مي باشد و اجتماعي است زيرا كه نيازهاي جامعه تا حدود زيادي تعيين كنندة نحوة استفاده از مراتع مي

    كـه امـروزه اسـتنباط     هاي علمي مرتعداري به وجود آمـد، بـه طوري         ها پيش تمايلي نسبت به تأ كيد برجنبه        ازسال    

   بـه كـار بـرده     (Range  Management) به جاي واژة  مرتعـداري )Range Science( شود كه واژة علم مرتعمي 

هاي علمـي   اگر چه جنبه  .  علم مرتع فعاليت هاي هر دو گروه استفاده كننده و محقق مرتع را در بر مي گيرد                 .مي شود 

اري چيزي بيشتر از يك علم است، بدين معني كه كار اصلي و بـارز يـك      موضوع همواره در توسعه است ولي مرتعد      

چنـين فعـاليتي    . مرتعدار يا مدير مرتع كاربرد دانش و علم مرتع به منظور حفاظت منابع و حل مسائل اجتماعي است                 

سب اطالعـات    زيرا كه اين كار در واقع اسـتنباط و كـ           ؛گرددتوصيف مي  )Art(هاي هنر يا فن     به بهترين وجه با واژه    

مورد نياز از مجموعه اطالعات موجود و هم چنين توانايي تركيب و سنتز اين اطالعات بـه منظـور تهيـة يـك طـرح                         

مديريت كارآ براي مناطقي كه خصوصيات آن با مناطق ديگري كه اطالعاتي از آنها بدست آمده ، كم يا زياد متفـاوت                

  .باشداست، مي

قيق و يافتن سريع نشانه هاي تغيير در گياه، خـاك يـا دام را داشـته و سـپس مهـارت      اين هنر يا فن نياز به برداشت د  

  .طلبدتغيير طرح براي اطمينان از ايجاد ثبات در اكوسيستم را از مرتعدار مي

  

   تاريخچة علم مرتعداري 1-4

  ت كه در آمريكا  بنا  شروع علم مرتعداري در جهان دقيقاً ً مشخص نيست و بنابر مشهور  مرتعداري  علمي اس    

  ممكن است در ديگر كشورهاي جهان نيز بـه صـورت سـنتي بـه مـسائل      با اين حال  .  است  جوان نهاده شده و علمي   

هـايي از  نوشـته   در آمريكـا 1890هاي از سال . اي در مورد آن يافت نشده است       ليكن نوشته  ،شده است مرتع توجه مي  

  ونگي اثرات سوء چراي بدون كنترل بـر روي پوشـش گيـاهي ديـده              كارشناسان كشاورزي در زمينة مرتعداري و چگ      

  .ها مسئلة پروانة چرا نيز مطرح شده استهمچنين از همان سال. شودمي

در  ) H.L.Bently (بنتلـي   . ال.  اچ هاي آخر قرن نـوزدهم توسـط      دهد كه تحقيقات مرتع از سال       شواهد نشان مي    

هايي در زمينـة     بيستم چندين دانشگاه در غرب آمريكا شروع به ارائة درس          اوايل قرن  از. تگزاس شروع گرديده است   

  . براي اولين بار رشتة مرتع در دانشگاه ايالتي مونتانا تأسيس گرديد1916مرتعداري نمودند و از سال 
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سترش آن تاريخ  مرتبـاً  درحـال رشـد وگـ            واز تأسيس شد   S.R.M( 1(مرتعداران آمريكا     انجمن 1948 در سال      

 مراتـع   كـاربردي -و علمـي ) Journal of Range Management(  مرتعداريهم اكنون دو مجلة علمي. بوده است

)Rangelands(         ي جهت ارائـة نتـايج   هايكند و همه ساله  نشست وهم چنين نشريات خبري، كتاب وغيره منتشر مي

  .گردديتحقيقات انجام گرفته در زمينة  مرتع و مرتعداري برگزار م آخرين

را در آمريكـا   )International Rangeland Congress ( مرتـع  المللـي   كنگرة بـين 1976  اين انجمن در سال

  .تكرار گرديد  در دهلي نو1988 اين كنگره در استراليا و در سال 1984تشكيل داد كه در سال 

كند وليكن ريـشه هـاي ايـن        يكا مي  در واقع اگرچه شواهد موجود داللت بر تأسيس و گسترش علم مرتع در آمر                 

كافي است مدتي با عشاير و دامـداران سـنتي منـاطق مختلـف جهـان                . علم در انسان ما قبل تاريخ وجود داشته است        

صحبت نماييم، در اين صورت مالحظه خواهيم كرد كه اثر متقابل گياه، دام، انسان و زمين بر يكـديگر و هـم چنـين                        

تـوان شـواهد بـسيار    در قديمي ترين مدارك تاريخي از انـسان، مـي      .خته شدة آنهاست  همبستگي آنها از بديهيات شنا    

ضرب المثـل هـا و سـرودهاي زردشـتي، تعليمـاتي در            . قوي از رابطة نزديك و حتي معقول بين انسان ودام را يافت           

  كتـاب    .اشـند  مـي ب    مورد توجـه    گاونر و قوچ به نوعي در آداب و رسوم ميترايي          .جهت نگهداري حيوانات مي دهد    

 بـسياري از مـذاهب      .دنهاي آسماني مانند تورات و انجيل و قرآن رابطة نزديك انسان و حيوانات اهلي را ذكر مي كن                 

انـد و خداونـد بـه انـسان گـاو را عطـا كـرد و انـسان مـسئول             آفريقايي معتقد است كه انسان و گاو با هم خلق شده          

  .نگهداري آنها مي باشد

ابطة انسان و دام واضح است كه انـسان هميـشه بـه منـابع غـذاي دام و هـم چنـين چگـونگي                        با توجه به قدمت ر    

  .نگهداري از اين منابع توجه خاص داشته است

  

  

  

  

  

  

1. Society  for  Range  Management (S.R.M)  
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  ها اثرانسان هاي اوليه روي اكوسيستم1-5

شامل انسان، گياه، حيوان و خاك همـه در ارتبـاط بـا يكـديگر       هاي اوليه، جوامع بيولوژيك        در شرايط زماني انسان   

جمعيت كم انسان هاي اوليه و هم چنين در اختيار نداشتن وسائل، باعث مي شـد كـه        . اندسير تكاملي خود را پيموده    

هـاي  ها بوجود بياورند و مهم تـرين عامـل ايجـاد تغييـرات در اكوسيـستم           اي در اكوسيستم  آنها نتوانند تغييرات عمده   

  .طبيعي در اين زمان آتش بود كه خود نيز نوعي وسيلة اكولوژيك طبيعي است

  .جوامع گياهي به طور عمده تحت تأثير فشار چراي گياهخواران عظيم الجثه تكامل يافته است

     

  ها اثر جوامع دامداري اوليه روي اكوسيستم1-6

كـه   جوامع دامداري ظهور كرده اسـت، همـه شـواهدي           توان گفت از چه زماني فرهنگ دامداري و       به وضوح نمي      

 بـز و    . سال پيش از بعثت پيامبر اسالم شروع گرديده اسـت          9600دهد چراي دام هاي اهلي از       موجود است نشان مي   

 سال قبل از بعثت پيامبر اسالم در خاور ميانه به خوبي رايج شده است و در حدود  يـك هـزار        7600نگهداري آن از    

  سال قبل بـه خـوبي        5000به طور كلي گاو، گوسفند، بز، اسب و االغ از           .  گوسفندداري رايج شده است    سال بعد نيز  

واقع در شمال چين به خوبي پراكنـده بـوده و مـورد اسـتفاده                 )Indus(هاي بين نيل و رودخانة ايندوس       در سرزمين 

  .شده استاين دوره فرهنگ دامداري متحرك شروع  در مقطعي از. اندگرفتهقرار مي

    هاي مختلف به وجود آمد، ولي آنچه عموميت داشـت ايـن بـود كـه انـسان  سـعي         اگرچه الگوهاي مختلفي در محل    

انگيزة او در برقراري هماهنگي با محيط نه به دليل حفاظـت   مي كرد هماهنگ با محيط خود در طبيعت زندگي كند و 

  . و محيط به هر نحو تعادل برقرار بوده استلذا مابين انسان، دام  .كه براي حفظ بقاي خود بودبل

باشد  كـه بـر    فرهنگ دامداري امروزه  بيشتر به صورت كوچرو با خانواده هاي انفرادي  يا گروه هاي خانواده  مي          

  : گيردرفت وآمد قبايل كوچرو به داليل زير صورت مي. كننداساس فصل از محيطي به محيط ديگر رفت و آمد مي

  كمبود علوفه در يك محل.1            

  نا مناسب بودن درجه حرارت.2              

  عدم وجود آب به ميزان كافي.3              

  خطر حملة حشرات.4              

 خـصوصاً در دو قـارة آسـيا و   ( گيـرد  اي از مراتع دنيا توسط  قبايل كوچرو  مورد استفاده  قـرار مـي              قسمت عمده 

  . خانواده فقط در جنوب صحراي آفريقا به اين كار اشتغال دارند50000آفريقا حدود  در . )آفريقا

 اگرچه اصول مرتعداري در ميان  قبايل دامدار ناشناخته است ولي اصول اكولوژيك تـا حـدودي در سيـستم چـرا و                       

دي به وجود آيـد، تخريـب       اما  چنانچه آن فرهنگ با ورود تكنولوژي تغيير كند و توسعة اقتصا            . كوچ آنها وجود دارد   

  ).1350همانند ايران بخصوص پس از سال ( محيط بالفاصله به ظهور مي پيوندد 

رسـد بـراي      در آفريقا وبرخي ديگر از فرهنگ هاي قبايل دامدار، تعداد دام پرستش به حساب مي آيد كه به نظر مي   

  :ير را ذكر كردزاين امر دو دليل عمدة 
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  :بيلضرورت هاي فرهنگي از ق .1

     دادن دام در مقابل گرفتن زن -الف

  .دام در مقابل قتلي كه از قبيلة ديگر انجام شده است دادن -ب

  هاي خشكماندگاري در سال. 2              

گوشـت معمـوالً از حيوانـات كـوچكتر     . شود گوشت حيوانات تأمين مي واز شير    غذاي افراد قبايل آفريقايي بيشتر  

 نفري در قبايـل آفريقـايي       6 تا   5 كالري انرژي مورد نياز       كيلو 14500براي تأمين   .  تأ مين نمي شود    گوسفند و بز   مثل

 50تـا   40 ليتر شير يا معادل  آن گوشت است كه در اين صورت براي تأ مين احتياجات يك خانواده نياز به21نياز به  

ين فرهنگ و با اين روش تغذيه، مستقيماً  ازديـاد            جمعيت در ا   ازديادشود كه   بنابراين مالحظه مي  . باشدرأس گاو مي  

تأ مين كالري از رأ س زنجيـرة  (گرددتعداد دام را به دنبال دارد و اين ازدياد نيز منجر به تخريب بيش از حد مراتع مي      

  ).غذايي باعث تخريب مراتع و فقر در اين جوامع بشري گرديده است

  

  ده هاي كنترل شهاي طبيعي و سيستمسيستم 1-7

انـد، بـدين معنـي كـه تمـام      هاي كنترل و پايداري به طور طبيعي به وديعه نهاده شده  هاي زيستي، روش   در سيستم    

اجزاي يك اكوسيستم در رابطه با هم عمل نموده و اثرات مثبت و منفي هريك از اجزا روي قسمت ديگر بـه نحـوي          

هـاي مرتعـي اگـر بـه     به عنوان مثـال اكوسيـستم     .ايدار بماند تنظيم مي شود كه سيستم از تعادل خارج نشود و بتواند پ           

  : صورت طبيعي رها شوند، به صورت زير عمل مي كنند

   دامي كه از مرتع استفاده مي كند در اثر فراواني غذا قوي شده و توليد مثل آن افزايش مي يابدتا بـه حـد تعـادل بـا          

نسبت به ظرفيت مرتـع  زيـاد    پس از مدتي چون تعداد دام. رودظرفيت توليدعلوفة مرتع برسد و حتي از آن نيز باالتر 

مي شود اوالً سهم غذاي كمتري به هر دام مي رسد و لذا توليد مثل كم شده و مقاومت دام نيز در برابـر بيمـاري هـا                            

شـود  تـا   ثانياً با ازدياد جمعيت دام فشار چرا روي مرتع بيشتر شده و توليد مرتع به تـدريج كـم مـي    . كاهش مي يابد  

دراين مرحله مرگ و مير دام ها بر اثر سوء تغذيـه،  . اينكه سيستم به حالت بحراني برسد و كمبود شديد غذا پيش آيد         

زياد مي شود و جمعيـت دام از حـد           )هابه علت ضعف جسمي دام    ( ها  كمبود مواد غذايي و هم چنين شيوع بيماري       

تا خود را ترميم كند و لذا توليد علوفه در مرتع پـس از   صتي مي يابد  در اين زمان مرتع فر    . تر مي رود  تعادل هم پايين  

ها بهتر شـده و افـزايش جمعيـت    شود و چون تعداددام كم شده و ميزان توليد باال رفته وضع تغذية دام         مدتي زياد مي  

  .)دهدشكل شماره يك اين نوسانات را نشان مي( گرددآنها مجدداً آغاز مي
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                                                                                                                         تغيير كميت ها        

  

     

                      

    زمان           

                                      

  _______     ظرفيت توليد علوفة مرتع                            

  _ _ _ _ _      تعداد دام                       

  هاي مرتعي با مديريت طبيعي نمودار تغييرات جمعيت دام و توليد علوفه در اكوسيستم :)1(شكل شماره   

  

حال اگر انـسان بخواهـد       . ده است    در اين نمودار كنترل طبيعي در يك سيستم به صورت بسيار ساده نشان داده ش               

به نحوي در اين سيستم دخالت كند بايد تمام اجزاي ايـن اكوسيـستم را در نظـر گرفتـه و بـه صـورت علمـي و بـا                             

شناخت دقيق از ساختمان و عمل اين سيستم روي آن اعمال نظر  و دخالت نمايد و فقط در اين صـورت اسـت كـه                 

  .ا باال ببرد و بهرة بيشتري از اين منابع خدادادي بگيرد هتواند توليد را در اين اكوسيستممي

ديگـر      اگر كنترل دقيق و علمي در اين سيستم اعمال شود و جمعيت دام متعادل با توليد مرتع در نظر گرفته شـود،                     

اي بـه  لوفـه  از هر واحـد ع بنابراينافتد و تلفات ناشي از كمبود غذا و شيوع بيماريها ي ناشي ازسوء تغذيه اتفاق نمي           

هاي بيمار و هم    در ضمن با اصالح نژاد دام ، واكسيناسيون، رعايت بهداشت و درمان دام            . شودنحو احسن استفاده مي   

هاي دامي را در يـك سيـستم  تـا حـدي قابـل               چنين توليد علوفه و كامل نمودن تغذية دام ها مي توان توليد فراورده            

  . رساندمالحظه به سطحي باالتر از حالت طبيعي آن

از طرف ديگر آنچه در بسياري از كشورها اتفاق افتاده و اكنون نيز تا حد بسيار زيادي مشاهده مـي شـود، كنتـرل                            

سيـستم   انهـدام  پايـداري و در نهايـت      بخشي از سيستم ورها كردن بخش ديگر آن است كه نتيجـة منطقـي آن عـدم                

ام هاي بيمار و كمك بـه تغذيـة دام هـا از خـارج مرتـع ماننـد                   اين امر با اجراي واكسيناسيون و درمان د       . خواهد بود 

در مقابـل هـر روز   .وفه صورت پذيرفته كه نتيجةآن زياد شدن تعداد نسبي دام بوده است         علوفه كاري و وارد كردن عل     

بر اثر چراي بيش از اندازه و بي روية مراتع و هم چنين شخم زدن و زير كشت ديم رفتن آن ها ، از وسعت و توليـد                 

فرسـايش خـاك     م مراتـع و   آنچه نتيجة طبيعي اين روش مي باشد همانـا انهـدا           .در واحد سطح مراتع كاسته مي شود      

  .باشداست كه در كشور ما در حال وقوع مي
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  :شود كهگانه در اكولوژي را يادآور ميهاي زيستي طبيعي و رهاشده، قوانين سه     مكانيسم عمل در سيستم

 همه جاي طبيعت به همديگر مربوط اسـت و از آنجـا كـه دخالـت وتوسـعه در                 ) 2. داند چه كند  طبيعت بهتر مي  ) 1 

انجـام  ) 3و . گيـري كـرد  توان تصميماي نميگذارد، بنابراين به طور محلي و ناحيهها تاثير مي طبيعت روي ديگر محل   

  .و هرگونه مصرف، براي انسان و طبيعت هزينه دارد) هاي توسعهمانند اجراي برنامه( ها تمامي فعاليت

  

   تاريخچة مرتعداري در ايران1-8

نمونـه  . كنـد ، دامداري با استفاده از مراتـع را ايجـاب مـي    ... )اقليمي، توپوگرافي و    ( ايران   شرايط جغرافيايي كشور    

بـه  . هاي تاريخي متعددي وجود دارد كه نشان مي دهد مراتع ايران از وسعت و كيفيت بااليي برخوردار بـوده اسـت                    

ه طور عمده با اسب بوده و علوفـة         ها كه ب  عنوان مثال قدرت اقتصادي و سياسي قبايل دامدار و هم چنين  لشكركشي            

  .شده استاسب نيز در اغلب نقاط ايران از مراتع تأمين مي

انـد،  هايي كه نويسندگان آن ها ديد اكولوژيك داشـته هاي تاريخي مثل سفرنامة ناصر خسرو و ديگر سفرنامه      در نوشته 

شـرح لشكركـشي شـاه عبـاس بـه          در تاريخ عـالم آراي عباسـي در          .خوردتوصيف پوشش گياهي مسير به چشم مي      

اهللا وردي خان والي فارس خود را در مدت دو هفته از شـيراز بـه             " :خراسان براي منكوب كردن ازبكان آمده است كه       

هاي بادام كوهي قسمت مهمي از اين مسير را در كنار كوير و از ميان جنگل رسانيده و بسطام كه اردوگاه شاه عباس  بود      

  ".عبور كرده است

 پوشـيده از درختـان   16كند كه اكثر مناطق عاري از پوشش امروزي تا اوائل قـرن           ارك و شواهد موجود ثابت مي        مد

مـؤثري بـر    ّاز صد سال پيش، تعادل موجود بين دام و جمعيت كشور به حـد     ). 1964سنتو(جنگلي و بوته بوده است      

عداد دام منطقـة بلوچـستان بـه دو برابـر           ت 1901 -1951هاي  هم خورد و به طوري كه آمار نشان مي دهد ظرف سال           

  . تعداد دام ايران دو برابر شده است1962 - 1962و در خالل سال هاي ) 1966پيرس( افزايش يافته است

 و بر هم خوردن نظام موجود در آن و هم چنـين             1342ها و مراتع كشور در سال        با اجراي طرح ملي كردن جنگل        

 برنامه ريزي هاي اصولي در زمينة حفظ و حراست و بهره برداري اصولي از ايـن         عدم جايگزيني تشكيالت صحيح با    

  .ثروت عظيم، موجب گرديد تا سطح وسيعي از مراتع كشور به شدت تخريب و دچار صدمات فراوان شود

ـ          ع    آمار موجود و نظرات كارشناسي نشان مي دهد كه تعداد دام موجود در كشور بيش از چهـار برابـر ظرفيـت مرات

وسـيعي از   به طـوري كـه سـطح    كشور مي باشد و در نتيجه كيفيت و كميت مراتع كشور به شدت كاهش يافته است  

  .اين مراتع به كوير و مناطق عاري از پوشش گياهي تبديل گرديده است
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   علل تخريب مراتع1-9

  :اشندب   به طور كلي موارد زير از مهم ترين علل تخريب مراتع از نظر تئوري مي

  افزايش بيش از حد تعداد دام .1              

  )مانند بز در مراتع در حال تخريب(عدم تناسب دام و مرتع  .2              

  هاي خشك يا خشكساليسال .3               

  چراي زودتر از موقع مناسب .4               

  چراي طوالني تا آخر فصل .5               

  شخم مرتع به منظور زراعت ديم يا آبي .6               

  احداث ساختمان و جاده در مراتع .7                

  دارزهكشي مراتع زه .8                

  تردد غير ضروري دام در مرتع به علت عدم وجود آبشخور يا آغل مناسب .9              

  )عدم برنامه ريزي صحيح(                     

  كني جهت مصارف سوختيبوته .10               

  

   عوامل مؤثر در تخريب مراتع ايران1-10

   همان گونه كه ذكر گرديد مراتع ايران از هزاران سال قبل تـا كنـون مـورد اسـتفادة دام هـاي دامـداران عـشايري و              

خريـب بـسيار نـاچيز بـوده         سال پيش سرعت و شدت ت      100شايد بتوان گفت  تا حدود         . روستايي قرار گرفته است   

  .نام برد عوامل مخرب ترينبه عنوان مهم را زيرتوان موارد  به نحوي كه مي،است

  ...ازدياد جمعيت انسان و در نتيجه نياز به كشاورزي بيشتر، مسكن، راه، تأسيسات عمومي و  . 1

 ...ازدياد دام متناسب با ازدياد جمعيت كشور جهت برآورد نيازهاي غذايي، الياف و  . 2

 .تخريب بوته زارها و جنگل هل به منظور مصارف سوختي . 3

 

 :  سال پيش، مي توان موارد زير را نيز به موارد فوق اضافه نمود50 پس از اين مرحله يعني از حدود 

  ورود  بهداشت و درمان براي انسان ودام . 4

   ونبود برنامه هاي صحيح 1340ورود بي روية تكنولوژي با فروش نفت از سال هاي  . 5

 

   ورود بهداشت و درمان براي انسان و دام روند ازدياد جمعيت انسان و دام  را تشديد نموده و با توجـه بـه مـوارد                          

 مذكور، بر سرعت و شدت تخريب مراتع افزوده است ، در نتيجه تعادل موجود در اكوسيتم هاي مرتعي با حمايت از                    

قادر به تـأمين غـذاي آنهـا نبـوده، بـه            ) توليدكنندگان( برهم خورده و اتوتروف ها       )مصرف كنندگان ( هتروتروف ها 

  .اندسرعت تضعيف شده
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توانـايي  ...    ورود تكنولوژي و مسلح شدن انسان به سالح هايي از قبيل اتومبيل، تراكتور، بولدوزر، موتورپمپ ها و       

داشته مـي شـد، تخريبـي معـادل         او را براي تخريب مراتع باال برد به نحوي كه در گذشته اگر كنترل از روي مراتع بر                 

  .گيرد انجام مي برابر50 گرفت ولي امروزه پس از ورود تكنولوژي با ضريبي معادل انجام مييك

  

  .برهم خوردن بافت هاي ايلي و عشايري كه منجر به از دست دادن قدرت حفاظتي عشاير گرديد . 6

 . براي مدت چند سال1356حذف كنترل تعداد دام از سال  . 7

كـاري كـه از     ورود و توزيع علوفه و توسـعة علوفـه         هاي اعتباري، يت دام در اثر كمك    افزايش جمع  . 8

 .ريزي بودبرداري و كنترل بدون برنامهنقطه نظر بهره

  يربط كه زمينه را براي تبديل مرتع به مزارعذهاي اعالم اجراي طرح هاي ديم كاري توسط ارگان. 9

 ).بدون كنترل(ديم فراهم كرد     

   هم نياز به اجرايقانون خوب(عدم وجود برنامة صحيح وقوانين اصولي براي منابع طبيعي كشور. 10                                       

  ).                              دقيق دارد                                           

 .ز مراتعفقدان نقشه، آمار و برنامة صحيح ا. 11                

  .ريزي استفاده از اراضي و در نظر نگرفتن استعداد وقابليت اراضيعدم برنامه. 12                 

  

  

   خصوصيات و پراكنش مراتع ايران1-11

  تقسيم بندي خشكي هاي جهان: الف   

ــدود     ــان در ح ــاي جه ــشكي ه ــل خ ــطح ك ــي س ــور كل ــه ط ــورت          5/15    ب ــه ص ــه ب ــت ك ــار اس ــارد هكت                          ميلي

  :شودزير تقسيم بندي مي

  )1(جدول                     

 درصد ميليارد هكتار نوع كاربري

  مراتع .1     

  جنگل ها .2     

  بيابان ها ومناطق پوشيده از يخ .3     

  كشاورزي .4     

 شهرها و صنايع .5     

2/6  

7/4-3/4  

3/2  

6/1  

6/0-5/0  

 

40 

30-28  

15 

10  

4-3 
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  تقسيم بندي سطح ايران:   ب

 به شرح زيـر تقـسيم بنـدي    1967 ميليون هكتار است كه توسط پابو در سال     165مساحت كل كشور ايران در حدود       

  :گرديد

  ))2(جدول(

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 درصد ميليون هكتار منطقه

  فلور بحر خزر .1

_ A  متر ارتفاع ازسطح دريا800ا  ت0بين (جنگل هاي پايين دست (  

B _  متر ارتفاع از سطح دريا2700 تا 800بين (جنگل هاي باال دست (  

  فلور بلوچي .2

  ) درصد اراضي ايران را مي پوشاند85بيش از (فلور ايران و توران .3

A _    ميلي متر100بارندگي ساليانه كمتر از (نيمه صحرايي (  

 B_  ميلي متر200 تا 100بارندگي ساليانه (استپي (  

C _  ميلي متر400 تا 200بارندگي ساليانه(نيمه استپي (  

D _  ميلي متر400بارندگي ساليانه بيش از (جنگلهاي خشك (  

 E_  متر از سطح دريا2700ارتفاعات و كوهستان ها با ارتفاع بيش از   

  )واقع در مناطق نيمه صحرايي(اراضي شوره زار .4

 )اطق نبمه صحراييواقع در من( شن زارها .5
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  مساحت مراتع ايران: ج

   تا كنون تخمين رسمي و دقيق از وسعت مراتع ايران به عمل نيامده است و تقريباً تمامي اراضـي مرتعـي كـه قابـل        

اختصاص يافته انـد و در  ...) گندم، جو و(  اند در سال هايي كه ميزان بارندگي خوب بوده ، به كشت ديم    كشت بوده 

در هـر حـال    .گردند منتهي با كيفيـت بـسيار پـايين     عين حال در سال هاي آيش و كم باران جزء مراتع محسوب مي            

  :  ذيل مي باشدارقامي كه تا كنون در مورد مساحت مراتع ايران ارائه شده است به شرح

  ) ميليون هكتار مرتع40 و ميليون هكتار اراضي جنگلي12( ميليون هكتار 52:           ايرانفر

   ميليون هكتار30): 1963(          گروه دانشگاه آمريكايي

   ميليون هكتار80): سنتو، 1964(          متخصصين ايران، پاكستان وتركيه

  :يون هكتار به شرح زير ميل106): 1967(          پابو 

   ميليون هكتار40         مراتع بسيار فقير نيمه صحرايي      -                    الف

   ميليون هكتار32 اراضي رها شده و مراتع چراگاه               -                    ب

   ميليون هكتار8   مراتع خوب و متوسط                          -                    ج

   ميليون هكتار12     مراتع آيش                                      -                    د

   ميليون هكتار14   اراضي جنگلي و مخروبه                       -ه                    

  

هاي انبـوه و منـاطق كـويري كـه بـدون            نگلها، ج  تمام اراضي قابل دسترس در ايران البته به جز قلة كوه           در عمل     

  پـس  ها،بيابان ها، دامنة  كوه :گيرند، از جمله باشند مورد چراي دام قرار مي     آب جهت شرب دام مي     گياهي و  پوشش

  .هاي بازچر اراضي كشاورزي و جنگل

 و ميـزان توليـد آن          در حال حاضر كلية مراتع كشور بيش از حد چرا شده و به حد غير قابل تصوري منهدم گـشته                   

در اثر چراي بي رويه و بيش از حد، ظرفيت مرتع به سرعت رو به كاهش مـي رود و در اثـر                       . نيز بسيار كم مي باشد    

 يـا قـسمت     مممكن است كه مرتعي داراي پوشش گياهي هم باشد ولـي تمـا            .گرددادامة اين روند به صفر متمايل مي      

  .باشددام غير قابل استفاده ميدهد كه براي  آن را گياهاني تشكيل ميعمده

  

  :            ميليون هكتار به شرح زير تخمين زده است100 سطح مراتع ايران را معادل 1970   نيكنام نيز در سال 

    ميليون هكتار19          مراتع خوب تا متوسط              _ الف                  

    ميليون هكتار25         ا فقير                   مراتع متوسط ت_                      ب

    ميليون هكتار56        مراتع فقير تا بي نهايت فقير          _                       ج
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        دامي ميليـون واحـد    89 برابـر    1367   براساس آمار گزارش شده توسط مركز آمار ايـران تعـداد دام كـشور در سـال                  

  :به شرح زير بوده است )گوسفندي(

   رأس000,665,40   گوسفند و برّه                                       

   رأس 000,759,21   بز و بزغاله                                          

  رأس   000,368,6  گاو وگوساله                                         

  رأس      407,261   وميش و بچه گاوميش    گا                     

بـرآورد   ميليـون واحـد گوسـفندي     20   اين در حالي است  كه ظرفيت  مراتع كشور را  در شرايط كنوني در حدود                  

  .شده است

  

  :پاورقي

بـر ايـن    . ددگـر  آن به عنوان يك واحد دامي تعريف مي         پوندي يا معادل   1000در آمريكا معموال يك گاو ماده       :  واحد دامي  -1

   شـود  پوند وزن گاو ماده زنده در تعيين واحد معادل گاو در نظر گرفتـه مـي  100اساس اغلب يك دهم واحد دامي به ازاي هر         

  ).1972،  آمريكاانيستيتوي برآورد ارزشهاي اموال غيرمنقول(

دل يك راس گاو يا يـك واحـد دامـي             گوسفند در ازاي معا    5سازمان جنگلباني آمريكا سابقا در مورد گوسفند از نسبت تبديل           

در حال حاضـر بـراي   . گردد پوند منظور مي1000 واحد دامي به ازاي هر   5/1معادل واحد دامي اسب نيز غالبا       . كرداستفاده مي 

  .شوداستفاده مي) 1رابطه(تعريف معادل واحد دامي انواع دام از روش نسبت نياز متابوليك 

  )W(75/0          :1رابطه                                                               

  ) پوند1000( 75/0                                                                           

ن باشـد كـه بـه عنـوا     وزن يك رأس گاو ماده بر حسب پوند مـي 1000 وزن دام مورد نظر به پوند و عدد   W: كه در اين رابطه   

 واحد دامـي محاسـبه   25/0 پوندي معادل 150 بنابراين يك رأس گوسفند ماده   .گيردشاخص واحد دامي مورد سنجش قرار مي      

  .شود پوندي در نظر گرفته مي1000 گوسفند معادل يك گاو 4گردد؛ به عبارتي مي

هاي مختلـف  رات زياد وزن آن در اكوتيب با توجه به تغيي ، كيلوگرمي به طور متوسط    40 تا   35البته در ايران يك رأس گوسفند       

هـا  شود و بر اين مبنا معادل واحد دامي براي ساير دام  باشند، به عنوان يك واحد دامي تعريف مي       كه در اقاليم متنوع پراكنده مي     

  .گرددمي محاسبه

ه به نيـاز غـذايي يـك رأس گـاو     توان بر اساس نياز غذايي دام نيز تعريف نمود، به طوريكه با توج            از طرفي واحد دامي را مي     

 3960 پوند علوفه خـشك يـا   7920 مقدار ،) در روزT.D.N پوند 11يا (  پوند علوفه خشك 22 پوندي در روز به  1000ماده  

  ).1970شوراي ملي تحقيقات آمريكا، (گيرند در نظر مي) گاو ماده(در سال را به عنوان يك واحد دامي  T.D.N پوند

را بـه عنـوان نيـاز غـذايي يـك رأس      )  در سـال T.D.N كيلـوگرم  230( در روز T.D.N كيلـوگرم  63/0 در ايران نيز معموال   

در برخي از منـابع از  . شود به عنوان يك واحد دامي در نظر گرفته مي        T.D.N كيلوگرم   230كنند و بنابراين    گوسفند منظور مي  

  .اده شده است نيز براي تعريف واحد دامي استفT.D.N كيلوگرم 180 و 220ارقام 

  .گاو و گاو ميش به طور متوسط معادل چهار رأس گوسفند در نظر گرفته شده است هر رأس  در محاسبات فوق -2
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 126كه از اطالعات عكس هاي ماهواره اي استفاده شده است، سطح مراتع كشور برابر ) F.M.C  )1975 در گزارش

  :شودو شن زار نيز ميميليون هكتار گزارش شده است كه شامل اراضي شور 

  

  )3(جدول         

 )دامي واحد(  ظرفيت )تن(           توليد )هكتار(   مساحت وضعيت مرتع

  خوب 

  متوسط

 فقير

000/000/14  

000/000/60  

000/000/52  

000/156/1  

000/219/2 

000,641 

000/100/2  

000/035/4  

000/166/1  

 000/301/7 000/016/4 000/000/126 جمع

                                    

هاي مختلف در مجموع نمايانگر اين واقعيت است كه مناطق استپي ونيمه اسـتپي ايـران نقـش بـسيار                       تقسيم بندي 

 معـادل بـيش از نـصف       مساحت اين دو بخـش مجموعـاً      . مهمي را در توليد علوفه براي دام هاي كشور ايفا مي كند             

 آنها مي توان گفت چنانچه به روش صحيح مورد بهـره بـرداري قـرار    زان بارندگيوسعت كشور است وبا توجه به مب   

  .كردندگرفته بودند، علوفة قابل توجه و مناسبي را توليد مي

 ميليـون هكتـار    90بـالغ بـر  كشور را اي سطح مراتع عكس هاي ماهوارهطريق از  1974يك شركت آمريكايي در سال    

گذشته دركيفيت و درجه بندي آنها تغييراتـي         سال   ينچنددر طي   خ تخريب مراتع      با توجه به نر    . است كردهبرآورده  

، 14حاصل شده است بطوري كه در طبقه بندي قبل از انقآلب سطح مراتع خوب، متوسط و فقير بـه ترتيـب معـادل                        

اتـع فقيـر تـا    ميليـون هكتـار ، مر   3/9 مراتع خـوب  1374 ميليون هكتار برآورد شده بود در حاليكه در سال        16 و   60

  . ميليون هكتار برآورد شده است4/43 ميليون هكتار و مراتع فقير تا خيلي فقير معادل 3/37متوسط 

بـه شـرح جـدول     ميليون هكتار 86گرديده، وسعت مراتع كشور حدود آخرين آماري كه در اين زمينه ارايه    بر اساس 

  . است برآورد شدهزير

  

 درصد جمع سطح شمال سطح خارج از شمال نوع مرتع

 1/8 793/936/6 870/590 923/345/6 مراتع متراكم

 2/26 476/587/22 129/893/1 347/694/20 مراتع نيمه متراكم

 7/65 670/579/56 110/520 560/059/56 مراتع كم تراكم

 100 940/103/86 109/004/3 831/099/83 جمع
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  .شوند تقسيم ميمده زير زمان بهره برداري به دو گروه ع از نظر  ايرانمراتع

  ): مراتع بهاره و تابستان چر(ـ مراتع ييالقي 1

فصل رويش گياهان در اين مناطق فـصل گـرم سـال            اين مراتع بيشتر در ارتفاعات و مناطق سردسير قرار داشته و                

 23 مراتـع حـدود    سـطح ايـن  .اين مراتع عمدتا در فصل بهار و تابستان مورد بهره برداري قرار مـي گيرنـد   . مي باشد 

  . ميليون تن علوفه خشك قĤبل بهره برداري دارند 21/6 كه باشد ميليون هكتار مي

  

  : )مراتع پاييز و زمستان چر (ـ مراتع قشالقي2

عمدتا در فصول سرد سال يعني پاييز و زمستان مـورد  رمسير قرار داشته و  گاين مراتع بيشتر در مناطق كم ارتفاع و            

 كه علوفه خشك قابـل حـصول         ميليون هكتار برآورد مي شود     67 وسعت اين مراتع حدود      .ي گيرند چراي دام قرار م   

  . ميليون تن مي باشد 49/4آنها 

هنگـام  (ايـن مراتـع معمـوال در دو نوبـت از سـال      . در حد فاصل مراتع قشالقي و ييالقي، مراتع ميان بند قرار دارنـد   

مساحت اين مراتع بين مراتع قشالقي و ييالقـي         . ليف قرار مي گيرند   مورد تع ) عزيمت و مراجعت از ييالق به قشالق      

  .تقسيم شده است

 


