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 يتعال بسمه

   
  كليات مراتع ايران و جهان

 حسين بدري پور

 
  :مقدمه

مراتع در سطح گسترده اي از سطح زمين وجود دارند و در رده بندي منابع قابل تجديد تقسيم بندي شده 
مراتع در كشورهاي در حال توسعه داراي پتانسيل . كه در فقيرترين شرايط اكولوژيكي در جهان قرار دارد

  .ء مي كنندئين هستند اما براي جمعيت در حال رشد اين كشورها نقش مهمي ايفاتوليدي پا
طبق تعريف مراتع به اراضي گفته مي شود كه توسط پوشش طبيعي يا نيمه طبيعي پوشيده شده باشد كه 

  .زيستگاه مناسبي براي دامهاي اهلي و يا حيات وحش و ساير موجودات فراهم مي كند
ده اراضي حاشيه اي به خصوص در اكوسيستم هاي خشك و نيمه خشك قرار گرفته اكثر اراضي مرتعي در ر

اند و بخش قابل توجهي از سطح خشكيهاي سطح زمين را مراتع مناطق خشك و نيمه خشك پوشانده است 
كه به صورت مراتع بزرگ تجاري يا توسط عشاير كوچنده، نيمه كوچنده يا دامداران ثابت مورد استفاده قرار 

  .يرندمي گ
 40تا  30حدود . بنابراين اراضي مرتعي يكي از منابع بسيار مهم در بسياري از كشورهاي جهان مي باشد

ميليون از افرادي كه در مناطق خشك و نيمه خشك زندگي مي كنند اقتصاد مبتني بر دامداري دارند كه از 
اكثر آنها درآمد . يقا زندگي مي كننددرصد آنها چوپان گفته مي شود كه در قاره آفر 50اين تعداد به حدود 

 . خود را از تغذيه و چراي دامهايشان در ارضي مرتعي تامين مي نمايند

عموماً مراتع داراي يك سري خصوصياتي مانند بارندگي پائين بوده ضمن اينكه اين ميزان بارندگي نيز از 
ين بودن توليدات آنها، مراتع غالباً از سالي به سال ديگر متغير و غير قابل پيش بيني است و در نتيجه پائ

لحاظ اقتصادي و سياسي در حاشيه هستند كه با توسعه ضعيف يا محدوديتهاي فيزيكي و اقتصادي اساسي 
  .روبرو هستند

عمده استفاده كنندگان از مراتع به ويژه در كشورهاي در حال توسعه از نظر اقتصادي داراي وضعيتي فقير 
آسيا و حتي شمال چين ديده مي شود كه مجموعه  به ويژه در آفريقا، غرب و مركزمي باشند كه اين امر 

باعث تخريب شديد مراتع مي شود كه در تصوير ذيل ميزان تخريب مراتع  عوامل تاثير گذار بر تخريب مرتع 
 .)WRI, 1994(ترسيم شده است  1945از سال 
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Source: WRI, 1994 

  :و پراكنش مراتع وسعت  
كارشناسان و متخصين مختلف برآوردهاي  .بيشترين سطح خشكيهاي كره زمين را مراتع تشكيل مي دهند

اين ارقام مي توانند قابل  ،متفاوتي از وسعت مراتع جهان ارائه نموده اند كه با توجه به منابع و سال محاسبه
و نيمه مرطوب در اثر تغيير پارامترهايي از قبيل  الزم به ذكر است كه در شرايط نيمه خشك .توجيه باشند

 Headyبراساس برآوردهاي آقاي  .سطح مراتع دچار تغيير مي باشند ،شرايط آب و هوايي و اقتصادي
   :باشد سطح اراضي جهان به قرار ذيل مي) 1975(

را شامل خشكيها % 15و پوشش يخهاي دائمي % 28جنگلهاي تجاري  ،%10اراضي كشاورزي  ،%47مراتع 
   .مي شود

اراضي كشاورزي  ،%43مراتع : نيز سطح اراضي جهان را چنين تقسيم بندي نمود) Cook )1983آقاي 
   .سطح خشكيهاي زمين% 15و پوشش يخهاي دائمي % 4مناطق مسكوني و صنعتي  ،%18جنگلها  ،20%

رد هكتار مرتع در سطح ميليا 133/2حدوداً بيش از  (FAO)طبق آمار سازمان خواربار و كشاروزي جهان 
ميليارد هكتار كه مورد  366/1جهان وجود دارد كه با احتساب سطح جنگلهاي غيرتوليدي به مساحت 

كه معموالً توسط دام تعليف ) ميليارد هكتار 2حدود (تعليف دامهاست و همچنين دو سوم جنگلهاي تجاري 
   .ميليارد هكتار خواهد بود 5/5رد حدود سطح اراضي كه مورد استفاده چرايي دام قرار مي گي ،مي شوند

تعاريف متفاوت و عديده اي نيز براي واژه مرتع  ،باشد همانگونه كه ارقام ارائه شده براي مراتع متفاوت مي
   .ارائه شده است كه ذيالً به برخي از آنها اشاره مي شود
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  ) 1974( *(SRM)انجمن مرتعداران آمريكا  -
يعي كه به نحوي خوراك دام از آن حاصل مي شود و تجديد حيات آن به طور كليه اراضي داراي پوشش طب

آن قسمت از اراضي كه براي كمك به تجديد حيات پوشش گياهي  .را مرتع گويند ،ذيردپطبيعي انجام مي 
طبيعي به نحوي از انحاء بشر در آن دخالت نموده است و پس از اين دخالت همانند مراتع طبيعي مديريت 

   .باشد د نيز مشمول اين تعريف ميمي شون
  
  ) 1975( **هدي -

وي همچنين  .جنگلهاي غيرانبوه مي داند ،)گندميان(گراس  ،مراتع را شامل كليه مناطق با پوشش بوته
توليد جنگل تجارتي و يا زراعت  ،صخره و سرانجام خشكي محيط ،شن ،مناطقي كه به علت وجود امالح

   .مي داندامكان پذير نيست را نيز مرتع 
  
  : تعريف مرتع در ايران -

  از مشجر و غيرمشجر است مرتع اعم 
داراي پوششي از  ،زميني است اعم از كوه و دامنه يا زمين مسطح كه در فصل چرا :مرتع غيرمشجر -الف

 ،اراضي كه آيش زراعتند .شودمي عرفاً مرتع شناخته  ،نباتات علوفه اي خودرو بوده و با توجه به سابقه چرا
   .مشمول تعريف مرتع نيستند ،ولو آنكه پوشش نباتات خودرو باشند

مشروط بر  ،مرتع مشجر ناميده مي شود ،اگر مرتع داراي درختان جنگلي خودرو باشد :مرتع مشجر - ب
از حوزه آستارا تا حوزه گلبداغي بيش از پنجاه مترمكعب  ،در شمال ،آنكه حجم درختان موجود در هر هكتار

   .ناطق ايران بيش از بيست متر مكعب نباشدو در ساير م
  

  :وسعت مراتع ايران -
ميليون هكتار  90وسعت  )1383( براي وسعت مراتع كشور، ارقام مختلفي ارائه شده است كه تا چندي قبل

بر اين مبنا مراتع به شرح ذيل تقسيم بندي . مورد استناد سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور بود
  : گرديد

  .كيلوگرم علوفه قابل برداشت در هكتار 290ميليون هكتار با توليد متوسط  14مراتع علفي با وسعت   -1
كيلوگرم  92ميليون هكتار و توليد متوسط  60مراتع بوته زار با وضعيت ضعيف و متوسط به وسعت  -2

   .علوفه قابل برداشت در هكتار
كيلوگرم علوفه قابل  25يليون هكتار و توليد متوسط م 16با وسعت ) خيلي ضعيف(مراتع حاشيه كوير  -3

   .برداشت
  

                                                 
* - SRM, Society for Rangeland Management 
** Heady 
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برداري  ميليون تن علوفه خشك قابل بهره 7/10ميليون هكتار داراي توليدي برابر  90مراتع كشور با وسعت 
   .باشد مجاز مي T.D.Nميليون تن  8/5مجاز و يا 

ميزان  ،در نظر گرفته شود T.D.Nلوگرم كي 5/276اگر ميزان علوفه مورد نياز يك واحد دامي را در سال 
   .ماه خواهد بود 7ميليون واحد دامي براي مدت  37علوفه توليدي مراتع جوابگوي نيازهاي غذايي حدود 

اساس گياهي كشور را منتشر نمود كه بر  دفتر فني مهندسي سازمان جنگلها، نقشه پوشش 1383در سال 
م و به شرح ذيل تقسيم بندي نمود الزم ميليون هكتار اعال 1/86مطالعات انجام شده وسعت مراتع كشور را 

ميليون هكتار  7/84به ذكر است كه در آخرين آمار اعالمي از سوي سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري رقم 
  . براي وسعت مراتع بيان شده است

  
 وسعت نوع مرتع

  )ميليون هكتار(
  معيار طبقه بندي

  %50تاج پوشش بيش از مراتع داراي   34/6  متراكم
  %50تا % 25مراتع داراي تاج پوشش   69/20  نيمه متراكم

  %25مراتع داراي تاج پوشش كمتر از   05/56  كم تراكم
   3  مراتع استانهاي شمالي كشور

    1/86  جمع
  

  
  : اهميت مراتع -

  : ندباشند كه به اختصار موارد فوق اشاره شده ا مراتع از ابعاد مختلف داراي اهميت مي
  حفظ خاك و جلوگيري از فرسايش  -1
 تنظيم گردش آب در طبيعت  -2

 حفظ ذخاير ژنتيك گياهي و جانوري  -3

 ايجاد فضاي سبز و تلطيف هوا  -4

 تامين علوفه مورد نياز احشام  -5

 تامين بخشي از پروتئين مورد نياز  -6

 توليد محصوالت دارويي و صنعتي  -7

 اكوتوريسم  -8

 پرندگان  ،تامين غذا و مامن وحوش -9

  
  : ارزش اقتصادي مرتع -

باشد كه ارزش ساالنه هر يك از آن  دالر مي 232ارزش هر هكتار مرتع ساالنه  ،براساس مطالعات انجام شده
  : باشد  خدمات به ازاء هر هكتار به ترتيب ذيل مي
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 دالر  7      تنظيم گاز  -

 دالر  3    تنظيم چرخه آب  -

 دالر  27  جلوگيري از فرسايش  -

 دالر  1      تشكيل خاك  -

 دالر  87      مهار آلودگي -

 دالر  25      گرده افشاني  -

 دالر  23    كنترل بيولوژيك  -

 دالر  57    )علوفه(مواد خام  -

 دالر  2    و تفرج  حتفري -

  دالر  232        
   .برابر ارزش علوفه مي باشد 8تا  4در ايران ارزش هاي زيست محيطي بين 

  
  

  : ترسيب كربن -
اين گاز كه جزو گازهاي گلخانه اي است باعث . است CO2جذب  يكي از ارزشهاي زيست محيطي مراتع

گرم شدن هوا و تغييرات اقليمي مي شود و با توجه به اينكه اين گازها عمدتاً توسط كشورهاي توسعه يافته 
لذا بحثها و مجادالت فراواني درخصوص كنترل و كاهش گازهاي گلخانه اي  .در محيط زيست آزاد مي شوند

   .توسعه يافته و در حال توسعه وجود دارد ميان كشورهاي
شامل پوشش (جو و بيوسفر خاكي  ،اقيانوسها: كربن در سه محل جذب مي شود كه عبارتند از ،طوركليه ب 

   .)گياهي و خاك
درخصوص جذب كربن جنگلهاي حاره بيشترين حجم كربن را جذب مي كنند كه پس از آن جنگلهاي 

گراسلندهاي غيرمشجر نسبت  .اناهاي حاره در رتبه هاي بعدي قرار دارندجنگلهاي معتدله و ساو ،مخروطي
   .به مناطق جنگلي كربن كمتري جذب مي كنند

براساس  .باشد ميزان جذب كربن در خاك بيشتر از ميزان جذب آن در پوشش گياهي گراسلند مي
باشد در  ميليارد تن مي 231ميزان كربن موجود در پوشش گياهي گراسلندها حدود  ،برآوردهاي اعالم شده

كل % 34در مقياس كلي  .ه استشدبرآورد ميليارد تن  579حاليكه ميزان آن در خاك گراسلندها حدود 
% 17و اكوسيستم هاي كشاورزي % 39كربن كره خاكي را گراسلندها جذب مي كنند در حاليكه جنگلها 

   .كربن را جذب مي كنند
  

  : پراكنش مراتع -
آن را هدايت مي  **(WRI)كه موسسه منابع جهان  *(PAGE)يي اكوسيستم هاي جهاني پروژه تحليل الگو

اكوسيستم هاي خشكي كه عمدتاً پوشيده از پوشش ": واژه گراسلند را اين گونه تعريف نموده است .نمايد
                                                 
* - Pilot Analysis of Global Ecosystems 
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. "دخشكسالي و سرمازدگي مقاومت نموده ان ،چرا ،يزگياهي علوفه اي و بوته اي بوده و در برابر آتش سو
پوشش گياهي با انبوهي از گياهان غيرچوبي همراه بسيار گسترده بوده و كليه مناطق داراي اين تعريف 

   .رايج گراسلندها را مشتمل مي شود واژهتوندرا و  ،بوته زار ،بيشه زار ،ساوانا
ي انجام شده بررسيها .آنها در كليه مناطق و اقاليم مشاهده مي شوند ،با توجه به وسعت بسيار زياد مراتع

  .پراكنش مراتع در اقاليم مختلف را چنين ارائه نموده است PAGEتوسط پروژه 
  

درصد از وسعت اراضي   شاخص خشكي  اقليم
  جهان

درصد وسعت گراسلندها 
  در هر منطقه اقليمي 

  %20  %6/13  ــ  سرد 
  %2  %5/7 > 05/0  فراخشك 
  %19  %1/12 05/0 -  > 2/0  خشك 

  %28  %7/17 2/0 - > 5/0  نيمه خشك 
  %8  % 9/9 5/0 -  > 65/0  خشك نيمه مرطوب 

  %23  % 2/39 < 65/0  مرطوب 
  

% 20 ،مناطق مرطوب% 23 ،مراتع جهان در مناطق نيمه خشك% 28مشاهده مي شود تقريباً  همانگونه كه
  . در مناطق خشك قرار دارند% 19مناطق سرد و 

  
   :PAGEوسعت مراتع در كشورهاي مختلف براساس پروژه  -

ميليون كيلومترمربع  1كشور بيش از  11كيلومتر مربع گراسلند دارند و  500ر000كشور بيش از  28
منطقه جغرافيايي يافت  6ميليون كيلومتر مربع گراسلند دارند در  1كشورهايي كه بيش از  .گراسلند دارند

  : مي شوند
 سودان و آنگوال  -كشور  2: در منطقه صحراي آفريقا -

 قزاقستان و مغولستان  ،چين - شور ك 3: در آسيا -

 برزيل و آرژانتين  -كشور  2: در آمريكاي جنوبي -

 اياالت متحده آمريكا و كانادا  -كشور  2: در آمريكاي شمالي -

 فدراسيون روسيه  - كشور  1: در اروپا -

 استراليا  - كشور  1: در اقيانوسيه -

  
اياالت  ،چين ،فدارسيون روسيه ،استراليا: از پنج كشور عمده اي كه بيشترين سطح مراتع را دارند عبارتند

   .ميليون كيلومتر مربع گراسلند دارند 3متحده آمريكا و كانادا كه هر يك از آنها بيش از 
  
  

                                                                                                                                                        
** - World Resource Institute 
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  )كيلومتر مربع(كشورهايي با بيشترين وسعت مراتع 

وسعت كل   منطقه  كشور
  كشور

وسعت مراتع 
  )كيلومترمربع(

  6576417  7704716  اقيانوسيه  استراليا
  6256518  16851600  اروپا  روسيه
  3919452  9336856  آسيا  چين 

  3384086  9453224  آمريكاي شمالي  اياالت متحده آمريكا 
  3167559  9908913  آمريكاي شمالي  كانادا

  1670581  2715317 آسيا قزاقستان
  1528305  8506267  آمريكاي جنوبي  برزيل
  1462884  2781237 آمريكاي جنوبي آرژانتين
  1307746  1558853 آسيا مغولستان
  1292163  2490706  نيمه صحرايي آفريقا   سودان
  1000087  1252365 نيمه صحرايي آفريقا آنگوال

  944751  1962065  آمريكاي مركزي و كارائيب  مكزيك 
  898712  1223084 نيمه صحرايي آفريقا آفريقاي جنوبي

  824795  1132213  نيمه صحرايي آفريقا   اتيوپي 
  807310  2336888 نيمه صحرايي آفريقا جمهوري دموكراتيك كنگو

  748429  16242551 خاورميانه و شمال آفريقا ايران
  700158  912351  نيمه صحرايي آفريقا   نيجريه 
  665697  825606 نيمه صحرايي آفريقا ناميبيا
  658563  945226  نيمه صحرايي آفريقا   تانزانيا

  643632  788938  يمه صحرايي آفريقا ن  موزامبيك
  632071  1167685  نيمه صحرايي آفريقا   چاد
  567140  1256296  نيمه صحرايي آفريقا   مالي

  554103  621192  نيمه صحرايي آفريقا   جمهوري آفريقاي مركزي 
  553963  639004  نيمه صحرايي آفريقا   سومالي 

  535441  3090846  آسيا   هندوستان 
  526843  754676  نيمه صحرايي آفريقا   زامبيا
  508920  579948  نيمه صحرايي آفريقا   بوتسوانا

  502935  1958974  خاورميانه و شمال آفريقا  عربستان صعودي
 ESRI، 1998 Olson 1994a & b, GLCCD 1993براساس  PAGEمحاسبات : منبع 

  
كشوري كه بيشترين  5مي دهد كه  وسعت آن كشورها را پوشش% 60مراتع بيش از  ،جهان كشور 28در 

توگو و سومالي  ،بوتسوانا ،جمهوري آفريقاي مركزي ،بنين: درصد اراضي را مراتع تشكيل مي دهند عبارتند از
   .كه همگي در ناحيه صحراي آفريقا قرار دارند

                                                 
  .اشتباهاٌ رقم مورد اشاره در متن را به عنوان وسعت كشور ايران مالك عمل قرار داده است PAGEكيلومترمربع مي باشد كه  1648195وسعت كشور ايران   1
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پوشش  راكيلومترمربع  100ر000با بيش از  كشور وسعت% 60حداقل  ،كشور جهان 25 مراتع ،عالوه بر آن
 ،آفريقاي مركزي ،بوركينافاسو ،بوتسوانا ،بنين ،آنگوال(كه عمدتاً در صحراي آفريقا واقع مي باشند  مي دهد

 ،آفريقاي جنوبي ،سنگال، سومالي ،موزامبيك، نيجريه ،ماداگاسكار ،كنيا ،گينه ،غنا ،اتيوپي ،ساحل عاج
تركمنستان و  ،قزاقستان ،كه عبارتند از مغولستانباشد  كشور آن آسيايي مي 4و ) زامبيا و زيمباوه ،تانزانيا

 1گراسلند دارند و بيش از % 60كشور حداقل  6 .باشد مي) استراليا(كشور از اقيانوسيه  1افغانستان و 
آفريقاي جنوبي و  ،آنگوال ،قزاقستان ،مغولستان ،استراليا :ميليون كيلومترمربع گراسلند دارند كه عبارتند از

   .اتيوپي
  وسعت كشور% 60هايي با مراتعي بيش از كشور

  %1/93 116689  بنين 
  %2/89 621192 جمهوري آفريقاي مركزي

  %2/87 579948  بوتسوانا 
  %2/87 57386  توگو 
  %7/86 639004  سومالي
  %4/85 7704716  استراليا 

  %7/84 273320 بوركينافاسو 
%9/83 1558853  مغولستان   

%5/83 246104  گينه   

%6/81 788938  امبيك موز  

%6/80 825606  ناميبيا  

%9/79 1252365  آنگوال  

%8/76 393052  زيمباوه   

%7/76 912351  نيجريه   

%9/73 34117  گينه بيسائو  

%5/73 169699  سنگال  

%5/73 1223084  آفريقاي جنوبي   

%5/73 30533  لسوتو   

%4/73 642146  افغانستان   

%9/72 1132213  اتيوپي   

%8/69 754676  بيازام  

%7/69 945226  تانزانيا  

%4/69 594816  ماداگاسكار   

%6/68 584453  كنيا  

%2/64 240055  غنا  

%3/62 322693  ساحل عاج   

%1/62 471216  تركمنستان   

%5/61 2715317  قزاقستان   

 ESRI، 1998 Olson 1994a & b, GLCCD 1993براساس  PAGEمحاسبات : منبع
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  :ه برداري از مراتعشيوه هاي بهر

تا چندي قبل غير از بهره برداريهاي چرايي از مراتع، بهره برداري ديگري از مراتع متصور نبود ولي امروزه 
كليه خدمات و كاالهاي توليدي مراتع مورد توجه بهره برداران و عالقمندان خاص خود قرار گرفته است به 

ري بيرويه چرايي از مراتع نمي باشند بلكه بهره برداران ديگري عنوان مثال ديگر تنها دولتها مخالف بهره بردا
هم با اين شيوه بهره برداري مخالفت مي ... و توليدكنندگان گياهان دارويي و  مانند طرفداران محيط زيست

  .نمايند
تقسيم مي شوند كه به طور كلي بهره برداري چرايي از مرتع به دو دسته كلي دامداران ساكن و متحرك 

قسمت اعظم دامداران (امداران ساكن عمدتاً بهره برداران ساكن روستا مي باشند ولي در برخي نقاط جهان د
سكني دامداران بزرگي هم هستند كه در طول سال در همان محدوده مراتع تحت اختيار خود ) استراليا

كه از  تقسيم مي شوندهم به دو دسته نيمه متحرك و متحرك دامداران متحرك . داشته و كوچ نمي نمايند
الزم به ذكر است كه واژه كوچ نشين تنها به دامداران اطالق نمي شود و . آنها به كوچ نشين هم ياد مي شود

گروههايي هم هستند كه تشكيل مي دهند را ان چ نشينعالوه بر دامداران كوچ نشين كه جمعيت غالب كو
به طور كلي گروههاي كوچ نشين در جهان . كوچنداما براي تامين معيشت خود ناچار به يستند دامدار ن

  :امروز به سه دسته ذيل تقسيم مي شوند
  كوچ نشينهاي دامدار -1
 اسكيموهاي گوزن پرور و شكارچي -2

 كوليها -3

نقشه شماتيكي از پراكنش دامداران متحرك منتشر نموده ) 2WISP(ابتكار جهاني براي دامداري پايدار 
  .ه در نقاط مختلف جهان زيست مي نمايند مشخص نموده استدسته دامدار را ك 17است و در آن 

 

 
  شماي جهاني پراكنش دامداران كوچ رو - 1نقشه 

  
                                                 
2 WISP: World Initiative for Sustainable Pastoralism 
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  ) Navajoمانند ( بوميان آمريكاي شمالي  -1
 دامداران شمال و مركز مكزيك -2

 دامداران منطقه آند كشورهاي اكوادور، پرو، بوليوي و شيلي  -3

 شمال شرق برزيل  3واكويروزهاي -4

 زها، چوكچي، كوريوك، ياكوت، تونگونز، سامويد، خانتيالپالندر -5

 دامداران فرانسه، ايتاليا، اسپانيا، مجارستان و پرتقال -6

 دامداران شمال آفريقا و مصر -7

 صحرانشينان بيابان ساهارا -8

 دامداران منطقه ساحل -9

 دامداران شاخ آفريقا - 10

 دامداران خاورميانه و شبه جزيره عربستان - 11

 رانيدامداران ترك، كرد و اي - 12

 دامداران افغانستان، پاكستان، راجستان، نپال و تبت - 13

 دامداران تركمنستان، قزاقستان، ازبكستان و تاجيكستان - 14

 دامداران مغولستان و چين - 15

 شكارچيان و دامداران زيمبابوه و بوتسوانا - 16

  
  :تاريخچه دامداري

در دست تاريخ، مداركي مختلف آن در ماقبل در مورد چگونگي آغاز اين فعاليت بزرگ انسان و شكلهاي 
بيشتر بر مطالعات و استنباط محققين از زندگي انسانها نيست و فرضيه هايي كه در اين مورد ارائه مي شوند 

  .يا اقوامي مبتني است كه در مراحل اوليه تمدن در جهان زندگي مي كردند
، پروانه ها، مارها و جانوران اقوام نخستين، از شاخ و برگهاي تازه درختان و گياهان خودرو، حشرات، كرمها

  .ديگر براي ارتزاق استفاده مي كردند
شكار حيوانات با توجه به ابزار شكار ابتدايي آن زمان، بسيار مشكل و اصوالً ناممكن بود، در اين مرحله از 

ا صيد تمدن، انسان براي ارتزاق با مشكالت بسياري روبرو بوده است، اما در دوره تمدن پاره سنگي توانست ب
از گياهان خوراكي براي غذاي خود استفاده كرد، بعد از آنكه . كردن، تا حدودي بر آن مشكالت چيره شود

  .چوب و شاخ و برگ آن را نيز براي درست كردن كلبه و محل زندگي به كار برد
 در همين زمان، انسان به شكار حيوانات وحشي پرداخت و از گوشت و پوست آنها براي غذا و پوشاك

كم كم به حيوانات ديگر از قبيل اسب، االغ، خوك وحشي، گوسفند و بز دسترسي پيدا كرده، . استفاده كرد
  .به اهلي كردن آنان اقدام كرد

در آسياي غربي و مركزي و آفريقاي شمالي، اين كار زودتر از نقاط ديگر آغاز شد، اقوام اين مناطق پس از به 
ورت گله اي، به پرورش و سپس به نوعي بهره برداري ابتدايي از آنها و اسارت حيوانات به صدام انداختن 

                                                 
3 Vaqueiros 
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پرداختند به طوريكه از گوشت و شير آنها براي غذا و از پوستشان براي پوشاك استفاده كرده، بعضي ديگر را 
  .براي سواري و باركشي به كار بردند، تا اينكه اكثر اين حيوانات را رام كردند

بديهي است . يوانات و طرز استفاده از آنها، در بيشتر نقاط مسكوني رونق يافتبدين طريق اهلي كردن ح
در وضعيت اقليمي مكانهاي مختلف جغرافيايي، در پرورش انواع حيوانات بي تاثير نبوده است، براي مثال 
قرار اروپا و آسياي غربي و هند انواع گاو وحشي و گاوميش زودتر از حيوانات ديگر مورد استفاده انسان 

  .گرفت
  :به طور كلي آغاز پرورش هر حيواني را به مناطقي خاص نسبت داده اند از جمله

  انواع گوسفند در دره نيل و سواحل مديترانه، آفريقاي مداري، اطراف صحراي آفريقا
  خوك در اروپا
  گراز در اروپا

  مرغ و خروس در هندوستان
  االغ در مصر يا شمال آفريقا

  آسياي مركزي و غربي و مغولستان) نژادهاي كوتوله مربوط به اروپابه جز بعضي از ( اسب 
  در آسياي مركزي) دو كوهانه( شتر 
  در شبه جزيره عربستان) يك كوهانه( شتر 
  )آمريكاي جنوبي( كوهها ي آند ) بدون كوهان( شتر 

ه در ماقبل نتيجه تحقيقات باستان شناسي در سواحل خليج فارس، نشانگر اين است كه مردم اين منطق
  .تاريخ به كاشت گندم و نخل و پرورش گوسفند مي پراختند

تاريخ تمدن بشر در همه نقاط، همزمان شروع نشده است، عده اي از مورخين تمدن بين النهرين را قديمي 
همچنين است تمدنهاي قديم سرخ پوستان نواحي كوههاي آند . شمرده و بعضي ديگر مصر را برتر دانسته اند

يكاي جنوبي، تمدنهاي قديمي يانگ تسه كيانگ و هوانگهو در چين، تمدن سند و گنگ در در آمر
تمدنها به دليل هندوستان، سيحون و جيحون در تركستان و سرانجام سواحل مديترانه، كه باز هر يك از اين 

ي به وجود عواملي نظير تغييرات آب و هوا و جنگ و غيره، از جايي به جاي ديگر منتقل شده، تمدن جديد
  .آورده اند

. طغيان رودخانه نيل در مصر، وضعيت مناسب و مساعدي براي كشاورزي و تربيت دام به وجود آورده است
مصريان قديم ابتدا به . مصريان قديم ابتدا به اسارت حيوانات اقدام كرده و تربيت دام به وجود آورده است

الغ و سرانجام گوسفند و بز و چهارپايان ديگر پرداخته اسارت حيوانات اقدام كرده، سپس به پرورش اسب و ا
  .اند

نيز با توجه به ويژگيهاي آب و هوايي منطقه، به كشاورزي و دامپروري عالقه داشته، عالوه بر يونانيان قديم 
و گوسفند  زراعت انواع سبزيها و گندم و جو، به پرورش انواع حيوانات از قبيل اسب و گاو و االغ و گاوميش

هيپوكرات و تئوفرا با مقاالتي در زمينه هاي مختلف علم ز توجه خاص داشته اند و دانشمنداني چون ني
زارعين روم قديم، همان شبانانند كه در ابتدا به . كشاورزي، مشوق باال بردن ميزان توليد كشاورزي بوده اند

آنان در دوره تسلط روميان بر . رمه گرداني، سپس به كشاورزي و استفاده ار آهن براي زراعت پرداخته اند
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اكثر نقاط اروپا و آفريقا و آسيا، در دامپروري نيز به طور شاياني ترقي كردند و در پرورش اسب براي سواران 
جنگي و پرورش حيوانات اهلي از قبيل خوك و بز تبحر داشتند، گوسفند را براي غذا و قرباني و االغ و قاطر 

پرورش مي دادند، خوك پروري به منظور تامين گوشت صورت مي گرفت و با  و گاو را براي كار روي زمين،
اكثر مردم روم قديم در حياط . نمك سود كردن گوشت مقداري از آن را به مناطق ديگر حمل مي كردند

  .طيور و مرغهاي فرعوني و كبوتر مي پرداختندمنزل خود به نگهداري 
د و تكامل تمدنها، آن چنان كه در فاصله بين عصر نوسنگي و شرح و تفسير مهاجرتها و كوچهاي اقوام و رش

آغاز دوره تاريخي ظاهر شده كاري بس دشوار است زيرا مدارك موجود بسيار ناقص است و نقاط پر اهميت 
براي مثال، نخستين تمدنهاي ده . بسياري وجود دارد كه هنوز درباره آنها تحقيقات باستانشاسي نشده است

ي كه از سواحل مديترانه تا مرز هنوستان و از سواحل عمده تاريك و مجهول مانده است، با نشين در سرزمين
وجود آنكه اين منطقه وسيع، زادگاه تمدن نوسنگي و مهد پرورش آن بوده است، وجود يك قشر فوقاني از 

باستانشناسان  بقاياي تمدنهاي متاخرتر، كاوش درباره نخستين مراكز تمدني اين منطقه را فلج كرده است و
و دانشمندان نسل قبل، خود را به همان كشف هنري شگفت انگيز يا خواندن كتابهاي تحقيق محدود مي 

در سالهاي اخير است كه توجه محققان، چنانكه بايد، به سوي آثار باقيمانده از دوره هاي كهن فقط . كردند
  .معطوف شده است

  
  :پي نوشت

Total Digestible Nutrition  ياT.D.N  عبارتست از مجموع مواد غذايي قابل هضم توسط دام  
Animal Unit  عبارتست ازAU  45يا يك ميش به وزنkg  

  
  :بعامن

 1383آبان ماه  - طبيعي دكتر جوانشير  مركز آموزش منابع - اجاللي، روزبه، جزوه درس اقتصاد مرتع  - 

ت محيطي آن، سابقه مديريت و مسائل و مشكالت بهره ، مراتع كشور، اهميت و نقش اقتصادي و زيس1374اشرقي، چنگيز،  - 
 ص 14دفتر فني مرتع، ز آن، ابرداري 

  ص  12، دفتر امور مراتع،  در سطح جهان ، مراتع و پراكنش آن1386بدري پور، حسين،  - 

 برنامه ملي تعادل دام و مرتع با نگرشي به منابع علوفه كشور ، 1380طبيعي،  شوراي منابع - 

  www.frw.org.ir - مراتع و آبخيزداري كشور  ،ساني سازمان جنگلهاپايگاه اطالع ر - 

 ص ص 247، انتشارات سمت، چاپ دوم، )مباني و ايران( ، جغرافياي كوچ نشيني 1373مشيري، سيد رحيم،  - 

  انتشاارات دانشگاه تهران -مرتع و مرتعداري -  1377- مقدم، محمد رضا - 

- Grassland Ecosystems, Pilot Analysis of Global Ecosystems (PAGE), WRI, 2000 
- Narjisse, Hamid. Rangeland issues and trends in developing countries. Rangeland 

desertification 
- Pratt, D.J., and M.D.Gwynne. 1977. Rangeland ecology and mabament in East Africa. R.E. 

Kreieger Publishing Co. Inc., Hunington, N.Y. 
- Rangeland Development for the Rural Poor in the Developing Countries. IFAD website 
- www.iucn.org/wisp 
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