
 

 

 مراتع ییالقی و قشالقی

Summer and Winter Rangelands 

در  زميی  تتوپوويو(ی    وهوایی، خاک و پستی و بلندی تأثیر عوامل آب
و  ،ظهيور و اسيتارار ایاهياخ مختلي     بي    سيرزمی ، مناطق مختلي   

هيای موويود در    اسي.  تفياوت  انجامیده مراتع متفاوت ایجاد درنتیج  
هایی در مورد مراتع  بندی س. تاسیممراتع و ایاهاخ آنها مووب شده ا

برداری  مراتع را براساس زماخ و فصل مناسب بهره ،وحاظ شود  ازومل 
اند: مراتيع ییققيی، مراتيع     بندی کرده تاسیماز ای  قرار از ایاهاخ آخ 

 بند و مراتع قشققی  میاخ

، تغممارنت  يادشاه  تقساماات  هاا و نجااا     بروز تفاوتعامل 

و يا تغممرنت عرض جغرنفمايی نست کا    نرتفاع نز سطح دريا

شروع و طاو  دور   بر نين نمر  .شود میدما منار تغممرنت ب  

تاثيمر   باردنر  ياا اارن    و سرنجاا  فصل بهر  ،رويش گماهان

 [.1]جهادخونهه  مستقمم

 

 ییالقی مراتع

مرنتع يمالقی تابستاجی، معااوً  در منااطک کوهساتاجی ونقاع     

سرد و ساطو  مرتفاع هجهاا    جونحی نين ها   نجه. زمستان شه 

ها  خنکای دنرد. نيان    نغلب پوشمه  نز برف نست و تابستان

جوع مرنتع بمشتر در فصل گرما و غالباا  نز نونيال تابساتان تاا     

[. با  نيان مرنتاع    2گمرجاه]  نونيل پايمز مورد نستفاد  قرنر مای 

[ و مرنتااع 3نصااطالحات ديیاار  هامااون مرنتااع علفاای]  

 شود. می [ جمز نطالق4سردسمر ]

گمرجاه   مرنتع يمالقی در فصل گرما مورد نستفاد  قرنر مای  

هامن دلمل علوفة جونحی يمالقی دنرن  کمفمت خوبی باود    ب 

باشه. بهترين مرنتع يمالقی تابستاجة نيارنن   خورنک می و خوش

هاا  ساهنه    ها  مرکز  نلبرز، کو  در شاا  خرنسان، قسات

ها  مناطک هااهنن و   و ها  زنگرس، ک و سبالن، نرومم ، کو 

تويسارکان، ماليار و جهاوجااه قارنر دنرد. برخای نز مرنتااع در     

قهر  مرغوب نست ک  با مرنتاع کشاورها     مناطک مذکور ب 

[. سطح نيان مرنتاع در نيارنن    2باشه] نروپايی قابل مقايس  می

مملمون هکتار و وضعمت هجها جسبتا  خوب تا متوسط ذکار   14

 [.3شه  نست]

ی نيرنن در رشت  جبا  نلبرز و زنگرس و ساير مرنتع يمالق 

مناطک کوهستاجی قارنر دنرجاه، در نيان منااطک دور  روياش      

علات شاروع    طاور معااو  با     گماهی دير شروع شاه  و با   

سرما  زودرس، طو  دور  رويش گماهی کوتا  نسات. نيان   

[. 1گمرجاه]  مرنتع در فصل تابستان مورد ارن  دن  قارنر مای  

ها  عشاير  ماورد   مرنتع برن  ارن  دن زماجی ک  نين  مهت

 [.4گمرجه س  تا اهار ما  نست] نستفاد  قرنر می

نزهجاايی ک  مقهنر برف، شاهت تاابش خورشامه، جاوع      

ها  مختلف  ضخامت خاک و ديیر عونمل در جقاط و قسات

نرتفاعات مرنتع يمالقی متفاوت نست، برنين نسااس پوشاش   

مختلف، متفاوت خونهه گماهی و دور  رشه هن جمز در جقاط 

کننه تاهجااا کا  مقاهور     هامن دلمل دنمهنرنن سعی می بود. ب 

باشه هر جوع دن  رن در قسات خاصی نز مرتع بمرنجناه و ياا   

هر قساات نز مرتاع رن با  جاوعی دن  نختصااد دهناه کا         

گماهان هن قسات متناسب با جوع و سن و وضاعمت ارنيای   

هنرنن مرنتع جسبتا  بازر   رو گروهی نز دنم هن دن  باشه. نزنين

نيان   يمالقی تابستاجی رن برن  اارن  نجاونع نحشاا  خاود با      

قساات ياا    -کننه: قسات ياا مرتاع بزهاا    صورت تقسمم می

قسات يا مرتع گوسفنهنن شمر  و در ماونرد    -ها مرتع بر 

هم قسات يا مرتع شتر . تاهجاا ک  تعاهند اوپاان و ديیار    

هااا  ريزشاای و  قساااتنمکاجااات نجاااز  دهااه، بزهااا رن باا  

برجاه، زيارن حمونجاات ديیار      ن  کو  مای  سنیالخی و صخر 

  هاا   ها در نينااها قادر ب  ارن جمساتنه. ملال   خصود بر  ب 

ها نختصااد   خنک با علف جر  و زممن بهون سنیالخ ب  بر 

هايی نز مرتع کا  جزدياک با  اادرهاا نسات       يابه. قسات می

 .[2تر نست] برن  گوسفنهنن شمر  مناسب

 

 قشالقی مراتع

دسات   هاا  پاايمن   مرنتع قشالقی مرنتعی هستنه ک  در دشت

نجاه و در فصال زمساتان ماورد اارن  دن  قارنر        ونقع شاه  

[ ديیار  4[ و مرنتاع گرمسامر ]  3ن ] [. مرنتع بوت 5گمرجه] می

صالرن،   ها  نين مرنتع هساتنه. مرنتاع سارخت، تارکان     جا 



 یو قشالق ییالقی مرنتع

 2 

و نطارنف   دشت گرگان، دشت مغان، جلی  خوزستان، فارس

کوير مرکز  نز جالة مرنتاع قشاالقی نيارنن هساتنه. مرنتاع      

هااا  پساات و يااا در مناااطک بااا عاارض  قشااالقی در دشاات

نجه و رشه گماهان در نيان مرنتاع در    جغرنفمايی کم ونقع شه 

نونخر پايمز و زمساتان ممسار نسات. در نيان منااطک درجا        

حرنرت باً نست و نمکان خروج دن  نز هغل در فصال سارد   

[. مرنتاع  1پذيرد]   و ارن نز بقايا  گماهان نجاا  میممسر بود

ها  سرد سا  ب  مهت پان  تاا هفات ماا       قشالقی در فصل

هااا  عشاااير و دنمااهنرنن کوانااه  قاارنر  مااورد نسااتفاد  دن 

پاا و روساتايی در تااا      گمرجه. بعضی نز دنماهنرنن خارد    می

هاا  خاود رن در    هاا  گار  ساا  دن     مهت سا  حتی فصل

 [.4دنرجه] سمر  جی  میمرنتع گرم

 

 بند میان مراتع

بار   باردنر  عاالو    بنه  مرنتع برنساس زماان بهار    در تقسمم

مرنتع يمالقی و قشالقی گرو  ديیر  نز مرنتع با عنونن مرنتع 

بنه حه فاصل مرنتع  گمرجه. درونقع مرنتع ممان بنه قرنر می ممان

با   هاا نز قشاالق    يمالقی و قشالقی هستنه. مسمر  کا  گلا   

کنناه نز اناهين د  کملاومتر تاا اناهين صاه        يمالق طی می

بنه در نين حه فاصل قارنر   کملومتر متفاوت نست. مرنتع ممان

گمرجه. در جريان تغممر مکاان دن  نز قشاالق با  يامالق و      می

شاوجه،   بناه ماورد اارن  دن  ونقاع مای      برعکت، مرنتع ممان

برن  اارن   عبارت ديیر در دو مقطع نز سا  نز نين مرنتع  ب 

علت مسااعه باودن    [. نز سو  ديیر ب 4شود] دن  نستفاد  می

شرنيط ملامط بارن  زجاهگی در نيان منااطک در مقايسا  باا        

ها  مرتفع، روستاها  زياد  در نيان   ها  پست و کو  دشت

هاا  روساتايمان نز    نجه. نستفاد  دنئای دن  ملهود  قرنر گرفت 

تخريب در مرنتاع  نين مرنتع جمز عامل ديیر  نست تا شهت 

بنه در حالت جسبی بمشاتر نز مرنتاع قشاالقی و يمالقای      ممان

 باشه.

 

 عشایر و ایران قشالقی و ییالقی مراتع ترین عمده
 آنها از کننده استفاده

مرنتع قشاالقی خوزساتان تااا  دشات خوزساتان رن شاامل       

هاا  بختماار  ماورد     عنونن مرنتاع قشاالقی دن    شود و ب  می

هاا  بختماار     گمرجه. مرنتع يمالقی هجها کاو   نستفاد  قرنر می

نزجال  زردکو  نست.کوچ نز يمالق ب  قشالق نز نونيل پاايمز  

نجااماه. مرنتاع    طاو  مای   روز با   33شروع شاه  و حاهود   

ها  سهنه و سابالن   قشالقی دشت مغان و مرنتع يمالقی کو 

گمارد. در حاا     ها  نيالت نيلسون قرنر مای  مورد نستفاد  دن 

با نيااد مرنکز تولمهنت کشاورز  در دشات مغاان باا    حاضر 

نستفاد  نز تثسمسات سه نرس سطح نرنضی قشاالق در نيان   

 دشت ملهود شه  نست. 

هاا  جناوب غربای     مرنتع قشالقی قسات جنوب )کرنج  

ها  فاارس ماورد نساتفاد      خلم  فارس( و مرنتع يمالقی کو 

قی سارخت  گمرد. مرنتع قشال ها  نيالت قشقايی قرنر می دن 

هاا  شااا  خرنساان ماورد      در شاا  شرقی خرنسان و کو 

ها  دنمهنرنن خرنساجی نست. مرنتع يمالقی نکارند   نستفاد  دن 

در شاا  خرنسان و مرنتاع قشاالقی هجهاا در شااا  شارقی      

هاا در   [. ترکان6نستان گلستان در منطق  مرنو  تپ  قرنر دنرد]

گی جنااوب شاارقی دريااا  خاازر و شاااا  خرنسااان زجااه   

ها  نيرنن نزجال  لرستان،  اادرجشمنی دنرجه. در ساير قسات

کردسااتان، نسااتان مرکااز ، سمسااتان و بلواسااتان و مناااطک 

 نطرنف کوير مرکز  جمز يمالق و قشالق وجود دنرد.
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