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 کارکردهای زیستگاهی مراتعتخریب  یات وحش به عنوان شاخصحتخریب مراتع؛ 

 2و زهرا اسدالهی 1فرج اهلل ترنیان
 f.tarnian@yahoo.com، گروه مرتع و آبخیزداری؛ استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان 1

 ، گروه محیط زیستکشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه لرستان استادیار دانشکده 1

 

 چکیده

نیم کندگی میزه در آن کای یعنی خانه ،در ایران طی چند دهه گذشته نه تنها به عنوان بوم، مکان زندگیطبیعی  هایاکوسیستم

ع را به دنبال ر سطوح وسیتخریب در، اند که این دیدگاه تولید محومورد توجه قرار گرفتهانبار تولید بلکه تنها با نگاه  ؛انددیده نشده

ردها و ه کارک. نتیجه عدم توجه بدامن آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و حتی هوای کشور را گرفته است داشته است که

-ش میحقیق تالت)بخصوص کل و بز و قوچ و میش( است. این از بین رفتن حیات وحش  ،های مرتعیاکوسیستم خدمات زیستگاهی

د محلی و مطالعات اسنادی صورت مصاحبه با افراه تا امروز، ب 1300های حیات وحش را از سال کند تا روند از بین رفتن این گونه

 وکل و بز  ن داد کهیج نشامورد بررسی قرار دهد. نتا ،های زاگرسیبه عنوان بخشی از جنگل ودر بخش سوسن از شهرستان ایذه 

 یاثر دیگر 1360دهه  ولی در ؛صورت گله هایی با تعداد متفاوت در مراتع وجود داشتنده ب 1340و  1330های قوچ و میش تا دهه

 لیو ؛وده استرویه ببی شکار ،حیات وحش از بین رفتنعامل اصلی  که چه نتایج مصاحبه نشان داداگر. از آنها در مراتع دیده نشد

شان داد نی این تحقیق لبطور ک. داشتندتوسط انسان اشاره حیات وحش گاه زیستتخریب به نبود علوفه و برخی از مصاحبه شوندگان 

به  رقرار بوده استبهای انسانی، حیات وحش و حیوانات اهلی تعادل منطقی احتماالً بین جمعیت 1340و  1330های که در دهه

روند تخریب سریعتر  1350ولی با آمدن تکنولوژی و افزایش جمعیت در دهه  ؛نبوده استای دام برنحوی که خبری از علوفه دستی 

 تخریب مراتع به اوج خود رسید و تا امروزه ادامه دارد. 1370و  1360و در دهه های  گردید

 .کل، بز، قوچ، میش، تخریب مراتع، تکنولوژی :یکلمات کلید
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 مقدمه

از بین رفتن حیات  از قبیلهای زیادی تخریبدستخوش  طی چند دهه گذشته ،ایران محیط زیستبر هیچ کس پوشیده نیست که 

دالیل تخریب  ترینمهماز  ییکرسد به نظر میاست. شده و هوا  ها، فرسایش خاک، آلودگی آب، پوشش گیاهی مراتع و جنگلوحش

اکوسیستم نه  اجزاء یتوجه به تمام) بر دیدگاه اکوسیستم محوردیدگاه تولید محور )یعنی حد اعالی تولید(  های طبیعی غلبهاکوسیستم

-انند زراعت که معموالً تک کشت میای همهای ویژه. انسان از راه تولید اکوسیستمانسانی( بوده استنیاز  تأمیندر جهت فقط تولید 

کند و به واکوسیستم اداره میصورت اگر بهرا  هاآنگمارد؛ یعنی جایگزینی جامعه همت میدر مراحل اولیه  هاآنباشند به نگهداری 

ه دفع تهای خودساخبا روشرا  هاآنکند و شدیداً زا نگاه میهر موجودی به غیر از موجود کشت شده به عنوان هرز، آفت و بیماری

تنوع گیاهی و جانوری  ؛باشندماً در حال رشد و تکامل میدائهای طبیعی که در اکوسیستم که صورتی. در (1391نژاد )میمندی کندمی

ولی  ؛استشناختی متضمن حفظ و بقای اکوسیستم  . بنابراین باید توجه داشت که تکامل بوماستضامن حفظ و بقای اکوسیستم 

 شناسیبومشناخت باشند. که این دو دیدگاه در تعارض آشکار می ؛استسازی تولید در واحد سطح حداکثر تدر جهآدمی  اهداف

-اکوسیستم. (1391 ،نژاد)میمندی استهای عقالیی استفاده از سرزمین تعارض بین انسان و طبیعت، اولین قدم در راه تدوین سیاست

اند کنیم دیده نشدهای که در آن زندگی مییعنی خانه ،های طبیعی در ایران طی چند دهه گذشته نه تنها به عنوان بوم، مکان زندگی

اند که این دیدگاه تولید محور، تخریب در سطوح وسیع را به دنبال داشته است که نبار تولید مورد توجه قرار گرفتهبلکه تنها با نگاه ا

درولوژیکی، تبادالت فرآیندهای هی ،دامن آب، خاک، پوشش گیاهی و جانوری و حتی هوای کشور را گرفته است. به عبارت دیگر

شده نادیده گرفته  ؛شونداکوسیستم همانند چرخه مواد غذایی که موجب ثبات در اکوسیستم می کارکردها و خدماتگازی و دیگر 

که به  دارندیمای را به جوامع انسانی عرضه به طور همزمان خدمات چندگانهها که اکوسیستم تاین نکته ضروری اسذکر است. 

و  3، فرهنگی2، تنظیمی1سازیرا در چهار طبقه خدمات فراهم هاآنتوان خدمات اکوسیستم و رفاه انسانی میمنظور ایجاد ارتباط بین 

افراد در طول زمان با تالش بسیار، عرضه خدمات چندگانه اکوسیستم را به  (. ,2010TEEB)بندی نمود دسته( 1)جدول  4زیستگاهی

                                                           
1Providing 
2Regulating 
3Cultural 
4Habitat 
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ها گیرند که اکوسیستمها اغلب این واقعیت را نادیده میاند )دیدگاه تولید محور(. این تالشنظر خود اصالح کرده نفع خدمات مورد

   اند )دیدگاه اکوسیستم محور(.کنند که به طرق پیچیده و پویا به هم وابستهرا فراهم می همزمان خدمات چندگانه

 

 (2010بندی خدمات اکوسیستم )تیب، طبقه -1جدول 

 

 خدمات فراهم سازی

 غذا )ماهی، شکار، میوه( 1

 برای آشامیدن، آبیاری، خنک سازی()آب  2

 مواد خام )فیبر، چوب، کود، علوفه( 3

 منابع ژنتیکی )برای اهداف پزشکی و بهبود محصول( 4

 منابع دارویی  5

 منابع تزئینی )گیاهان زینتی، حیوانات دست آموز( 6

 خدمات تنظیمی

 تنظیم کیفیت هوا 7

 تنظیم اقلیم  8

 تعدیل وقایع شدید )جلوگیری از سیل و حمایت در مقابل طوفان( 9

 از خشکسالی( یریو جلوگتنظیم جریان آب )زهکشی طبیعی، آبیاری   10

 تصفیه مواد زائد )تصفیه آب( 11

 جلوگیری از فرسایش  12

 حفظ حاصلخیزی خاک )تشکیل خاک( 13

 گرده افشانی  14

 ها، انتشار بذر(کنترل زیستی )کنترل آفات و بیماری 15
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 خدمات زیستگاهی

 های مهاجر حفظ چرخه زندگی گونه 16

 حفظ تنوع ژنتیکی )حفظ سرمایه ژنتیکی(  17

 خدمات فرهنگی

 شناختی کسب تجربیات و اطالعات زیبایی 18

 هایی برای تفریح و گردشگریفرصت 19

 الهام برای فرهنگ، هنر و طراحی منبع 20

 تجربه معنوی و روحی 21

 اطالعات و تجربیات کسب شده در جهت افزایش درک و شناخت و رشد فکری افراد 22

 

 

ولی در این مقاله در مورد  ؛وجود ندارد هاآن همگیباشند که نیازی به ذکر آنقدر زیاد می در ایران های تخریباگر چه مثال

در مطالعات نادیده گرفته شده است. این جزء نادیده گرفته از بین رفته و های مرتعی صحبت خواهد شد که از اکوسیستم یمهم بخش

 و قوچ و میش و انواع حیوانات وحش مراتع ایران جوالنگاه کل و بز و های گذشتهطی دههشده، حیات وحش در مراتع ایران است. 

دهد که به چه نشان میموضوع در مناطق حفاظت شده دید. این  توانمی را هاآناد محدودی از تعدبوده است ولی امروزه تنها پرنده 

سال یعنی  80دهد که در آمریکا طی مطالعات نشان می. کاهش یافته است هاانسانو حتی کیفیت زندگی  زیست میزان کیفیت محیط

، رأسهزار  750000به حدود بیش از  رأس 25000کمتر از جمعیت آنتی لوپ شاخ چنگالی از حدود  2000تا سال  1920از سال 

رسیده است. جمعیت الک امریکای شمالی )نوعی  رأسمیلیون  30به  رأس 500000یا جمعیت گوزن دم سفید از حدود کمتر از 

. (1388 ،)مصداقی رسیده است رأسهزار  500بیش از  به 2000بوده ولی در سال  رأسهزار  100حدود  1320گوزن( در سال 

باید توجه داشت که اگر چه این  شوند.نها به مناطق حفاظت شده محدود میهای مرتعی تدر مراتع ایران این جزء اکوسیستم متأسفانه

در  س. مطالعات نشان داده است که در تگزااستظر اقتصاد بازاری نیز با ارزش از ن ؛موضوع از نظر اکولوژیکی بسیار با ارزش است

دالر  60/38گوزن است(، معادل  6مد حاصل از یک واحد دامی از گوزن )یک واحد دامی برابر با آعه شش ساله دریک دوره مطال
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در تگزاس در ایستگاه  ایمطالعهدالر بوده است. در  22/28مد حاصل از یک گاو )معادل یک واحد دامی( آدر که صورتیدر  است

. (1388 ،)مصداقی دالر بوده است 50خالص از هر گوزن شکار شده بیش از  ، درآمد1975تا  1971های تحقیقاتی سونرا در سال

دالر  15تا  10ر های اخیر، دامداران تگزاس مرکزی از مراتع مورد استفاده گوزن دم سفید از هر ایکدارد که در سالاین منبع بیان می

اند. بنابراین حیات دالر درآمد خالص داشته 8تا  6یکر های اهلی از هر احالیکه مراتع تحت چرای دام در ؛اندهدرآمد خالص داشت

در نیست.  هاآنکمتر از  ؛های اهلی سود نداشته باشدشود و از نظر اقتصادی اگر برابر با داموحش جزء مهمی از مراتع محسوب می

های جانوری از کیفی روند از بین رفتن این گونه صورت بهمصاحبه با افراد محلی صورت گرفته است  صورت بهاین مطالعه که 

 .شده استتا امروز مورد بررسی قرار داده  1300حیات وحش را از سال 

 

 هامواد و روش

با زیر  طقه بلو، شهرستان ایذه، بخش سوسن صورت گرفته است. تیپ پوشش گیاهی غالب منطاین مطالعه در استان خوزستان

ار ر اساس آم. باورزی استدامداری و کش هاآنو شغل  باشندساکنان منطقه از ایل بختیاری می .ستا اشکوب گیاهان علفی یکساله

رجه حرارت آن برای این دمتر و متوسط میلی 1/694متوسط بارندگی سالیانه آن برابر با  2005تا  1993ساله از سال  12بارندگی 

سال بود و اقدام به شکار کل و بز  50باالتر از  هاآن. از ده نفر از ساکنان منطقه که سن استگراد درجه سانتی 21بازه زمانی برابر با 

اصلی  سؤاالت ل آمد.مصاحبه به عم ؛و قوچ و میش کرده بودند و اطالعات کافی در مورد تغییرات ایجاد شده در منطقه داشتند

( 3) ؛شد هاآنز بین رفتن ا( چه عامل یا عواملی باعث 2) ؛بودند( چه زمانی کل و بز و قوچ و میش در منطقه زیاد 1مصاحبه شامل )

 ( آیا5و ) یایی وارد منطقه گردید( چه زمانی تراکتور و کود شیم4) ؛های خود کردندعلوفه دستی به دامشروع به دادن  هاآنچه زمانی 

 حیات وحش دوباره به مراتع باز خواهند گشت؟

 

 نتایج

 بهکل و بز و قوچ و میش  خصوص بهتعداد حیات وحش  1340و دهه  1330های دهد که تا دههنتایج این تحقیق نشان می

در منطقه دورک از بخش سوسن دیده شده است. بعد از دهه  کل و بز( رأس 60هایی با تعداد مختلف )در یک مورد تا گله صورت

 صورت بهحیات وحش بزرگ در مراتع  1350دهه  حیات وحش رو به کاهش گذاشته است و نتایج مصاحبه نشان داد که در 1340
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تقریباً دیگر اثری از حیات  1360ولی در دهه  ؛وجود داشتند ؛در مناطقی که کمتر در دسترس انسان قرار داشت مخصوصاًپراکنده 

کاماًل  صورت بههای موجود در مناطق حفاظت شده وحش بزرگ در منطقه دیده نشده است. البته الزم به ذکر است که بعضی از گونه

اند و اگر شکار آیا شکار شدهکه وجود ندارد. مشخص نیست  هاآنولی آنچنان اثری محسوسی از  ؛انداتفاقی وارد مراتع منطقه شده

 ؛دانندادههای خود تقریباً هیچ گونه علوفه دستی به دام 1360اوایل دهه  کار کرده است. دامداران منطقه تارا ش هاآناند چه کسی شده

بال استفاده الی شدید وجود داشت. در این زمان کاه و کلش در مزارع محدود در روزهای خاص که خشکسالی یا ترس صورت به مگر

-ماند و پوسیده میدر مراتع باقی می 1«پیار»در این زمان  هاشوندهقول یکی از مصاحبه ه ب. زدندمیرا آتش  هاآنو یا  ماندباقی می

الزم به نمودند که تا امروزه ادامه دارد.  ؛دامداران شروع به استفاده از علوفه دستی که عمدتاً کاه و جو بود 1360 دههاز اواخر شد. 

کنند دامداران هیچ اصول اکولوژیکی مربوط به چرا را رعایت نمی مانند اکثر مناطق ایران، در منطقه مورد مطالعهامروزه ذکر است که 

دام از مرتع  ؛که مصادف با پاییز است روی زمین نیست اثری از آندیگر هیچ  که زمانیکند تا رشد میشروع به علوفه  که زمانیو از 

اگر چه نتایج مصاحبه نشان داد  که دیگر چیزی برای خوردن وجود نداشته باشد. شودمیکند. دام زمانی از مرتع خارج استفاده می

به نبود علوفه و اشغال شدن زیستگاه  هاآنولی بعضی از  ؛رویه بوده استعامل اصلی از بین رفتن حیات وحش، شکار بی

 1358سال است و کود شیمیایی در  وارد منطقه گردیده 1355نتایج نشان داد که تراکتور در سال توسط انسان اشاره کردند.  هاآن

 را آندلیل  هاآنرسد و بیشتر بعید به نظر می ؛دادندپاسخ ها آخر همه مصاحبه شونده سؤالمورد  درمورد استفاده قرار گرفت.  59یا 

 شکار توسط افراد و همچنین نبود علوفه برای استفاده بیان کردند.

 

 گیریبحث و نتیجه

وقتی صحبت از اکوسیستم  که صورتی در که بیان شد در ایران به منابع طبیعی به عنوان یک انبار تولید نگاه شده است. طور همان

یک رابطه معقول و منطقی وجود  ،شود؛ یعنی باید بین همه اجرای آن یعنی آب، خاک، گیاه، جانوران و انسانمرتعی و مدیریت آن می

دهد که های آب، فرسایش خاک، پوشش گیاهی و غیره نشان مینتایج حاصل از این مطالعه و مطالعات دیگر در بخشداشته باشد. 

                                                           
اصول  1340و  1330های دهد که در دههلغتی با گویش بختیاری است که به معنی کاه و کلش باقی مانده در مراتع بعد از چرای دام است. این جمله نشان می (Piar) پیار 1

امروزه بعد از چرای دام . شدمانده و پوسیده میشده است که کاه و کلش در مراتع باقی میصورت ناخوداگاه در منطقه رعایت میه برداری مجاز( ب)حداقل حد بهرهچرایی 

 .ماندهیچ کاه و کلشی در مراتع باقی نمیتقریباً 
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رابطه معقول و منطقی بر اساس اصول اکولوژیکی و دیدگاه تولید در حد اعالی آن با طبیعت برقرار کنیم و همین عامل  ؛ایمنتوانستهما 

 گردیده است.  باعث تخریب محیط زیست

طه معقول و اهلی راب هایهای انسانی، حیات وحش و دامبین جمعیت 1340و  1330های نتایج این مطالعه نشان داد که تا دهه

تا  است شتهع وجود دار مراتاین خود نشان دهنده این نکته است که در آن زمان علوفه به اندازه کافی د منطقی برخوردار بوده است.

ها مرسوم مستی به دادن علوفه داین زمان دااستفاده کنند. باید توجه داشت که در از آن های وحشی بتوانند های اهلی و هم دامهم دام

وارد ایران گردیده و گزارشات  1338اند. اگر چه پابو در سال کردهفقط از مراتع استفاده می ی وحشی و اهلیهانبوده است و همه دام

ین زمان یعنی در دهه ولی شاید بتوان گفت که در ا ؛(1348)شیدایی  زیادی در مورد تخریب پوشش گیاهی ایران ارائه داده است

 اند. هگرفترداری مجاز مورد استفاده قرار میببهره مراتع مناطق مورد تحقیق در حد 1340و یا حتی دهه  1330

ورد مطالعه اتفاق افتاده در منطقه م 1340که در دهه )بدون در نظر گرفتن محل زندگی افراد خانواده در حال(  ازدواجنتایج سه 

متوسط این  است. شدهابر بر 5/3برابر و آخری  5/4، چهار برابر، دیگری 1360دهد که بعد یک خانوار تا اواخر دهه نشان می ؛است

منطقه مورد مطالعه  دررسد به نظر می. دهدرا نشان می 1360تا دهه  1340برابری جمعیت منطقه از دهه  4سه خانوار افزایش 

که  1345سال  برابری را طی کرده باشد. با توجه به سرشماری 3رشدی حدودی  متوسط طور به، جمعیت در بین این دو دهه

شدی دو برابری را تجربه ، رآمار ایران(رسمی )سایت  میلیون نفر شده 4/49برابر با  65میلیون نفر و سال  26جمعیت ایران حدود 

 کرده است. 

 75و  69، 43، 36، 30، 27برابر با  1372و  1365، 1355، 1340، 1330، 1320های تعداد دام وابسته به مراتع ایران در سال

میلیون واحد دامی  40تا  38(. امروزه ظرفیت مراتع کشور را بین 1378 ،دام گوسفند و بز برآورد شده است )جوانشیر رأسمیلیون 

شته ود دادام گوسفند و بز در ایران وج رأسمیلیون  41عداد ت 1340 گیری کرد که تا آخر دههتوان نتیجهاند. از این آمار میبیان کرده

شروع به دادن  1360نتایج نشان داد که دامداران از اواخر دهه دارد.  خوانیهماست که تقریباً با واحد دامی تخمین زده شده مجاز 

-های خود میبه دام های خاص علوفه دسته در سطح محدودیاند و قبل از این دهه فقط در زمانهای خود کردهعلوفه دستی به دام

میلیون واحد دامی گزارش شده است که شدت چرا را نسبت به دهه  73دادند. در این زمان تعداد دام موجود در مراتع ایران برابر با 

کانی برای زیستگاه ای برای حیات وحش و مبنابراین با این شدت چرا و افزایش جمعیت دیگر علوفه .دهدبرابر نشان می 8/1، 40

شروع شده است و امروز مقداری فشار از روی  1370تا  1360رسد که بیشترین تخریب از دهه به نظر میماند. باقی نمی هاآن
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زمین کیفیت خود را از  هاشوندهقول یکی از مصاحبه ه طبیعت در موارد خاص برداشته شده است ولی هنوز تخریب ادامه دارد. ب

پوشش  سهم  ،میلیون دام غیر مجاز در مراتع 46را ندارد.  1340و  1330های دست داده است و توانایی پرورش گیاه به مانند دهه

و  جلوگیری از فرسایش خاک، علوفه حیات وحش، سالمت چرخه هیدرولوژیک و تبادالت فرآیندهای گازی و رشد برای گیاهی

اگر زمانی تخریب در اثر بوته کنی و نبود تکنولوژی در ایران باید توجه کرد کنند. های مرتعی را مصرف میاکوسیستم گیاه در تغذیه

در منطقه مورد یعنی با ورود تکنولوژی  ،با ورود کودهای شیمیایی 59یا  1358و سال با ورود تراکتور  1355بود ولی بعد از سال 

مطالعات نشان چرا که  ؛همانند آنچه در مورد پمپاژ آب زیرزمینی و کشت گندم اتفاق افتاده است دقیقاً؛ تخریب دوچندان شدمطالعه 

به  72ل رسیده و در سا 1365در سال  رأسمیلیون  69به  1355در سال  تقریباً مجاز دام رأسمیلیون  43دهد که جمعیت دام از می

این  دامدارانرشد تولیدات کشاورزی بوده است و به  ،فزایش تعداد داماعامل اصلی  به احتمال زیاد، رسیده است. رأسمیلیون  75

که در قبل کنترل کننده جمعیت دام بود را از بین ببرد. در این زمان با های کمبود علوفه تن را داده است که بتوانند محدودیامکا

 16 تقریباً به تعداد  1365تا  1355 هایسالافزایش محصوالت کشاورزی و همزمان افزایش جمعیت )اوج افزایش جمعیت در بین 

تورمی افزایش پیدا کرد و  صورت بهتعداد دام  ؛کردآمار ایران( که نیاز به مواد غذایی را بیشتر می رسمی است، سایتمیلیون نفر بوده 

ایست در مراتع برای بای که میدرصد علوفه 60بلکه  ؛میلیون دام غیر مجاز نه تنها محصوالت کشاورزی را مصرف کردند 46

رسد جمعیت با توجه به شواهد به نظر می اند.را مصرف کردند و وضعیت حال را رقم زده ماندباقی میخدماتی غیر از تولیدات دامی 

شدت تخریب به  1370و  1360های اند و در دهههای بعدی داشتهآمیزتری با طبیعت نسبت به دهه، ارتباط مسالمت1340دهه 

های شمال ایران در حال اجرا است باید تنفس مرتع هم که تنفس جنگل در جنگل گونههماناگر بگوییم  حداکثر خود رسیده است.

الزم به ذکر است که چندین دهه است که  ایم.نگفته گزاف بهاتع صورت گیرد، حرفی برای چندین سال به منظور احیا و بازسازی مر

ای از ایران است به صفر رسیده است و اکنون نیز به کشور که منبع تولید آب بخش عمده یزاگرس هاییشگاهروزادآوری در 

 اند که ممکن است حاصل عملکرد ما باشد.خشکیدگی دچار شده

باشند. هنر در تناقض آشکار میاکولوژیکی و دیدگاه انسانی در حداکثر تولید در واحد سطح که بیان شد دو دیدگاه  گونههمان

غیر دارد که ( بیان می1391ازد. میمندی نژاد )انسان امروزی این است که بین این دو دیدگاه یک رابطه معقول و منطقی برقرار س

انتظار حداکثر تولید داشت. برای حل این  هاآنممکن است دو نوع استفاده متضاد در یک اکوسیستم را مورد هدف قرار داد و از 

 به هاآنا پیشنهاد داده است. یکی آنکه دائماً کمیت عملکرد و کیفیت محیط زیست را با هم تلفیق کنیم و سازشی بین مشکل دو راه ر
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ها را برای کشاورزی حاصلخیز، نگه داریم و بندی کنیم و برخی قسمتزمین را تقسیم ،ایریم و دیگر اینکه با نقشه سنجیدهبیاو وجود

های کشاورزی دستکاری ایجاد ا به همان اندازه که در اکوسیستمم بدون شکمحافظت کنیم.  روش خاصیهای دیگر را به قسمت

-ی توسعه یافته دیده میهمانند آنچه امروزه در کشورها ؛های مرتعی و جنگلی محافظت شودو باید از اکوسیستم استکافی  ؛ایمکرده

 محصوالت کشاورزی بیش از نیاز جامعه انسانی تولید شود ؛نیاز است بنابراین برای اینکه دوباره کل و بز به مراتع ایران برگردد شود.

ی متوسط در کشورهای پیشرفته باال رود و از نظر فرهنگی، مردم طبیعت را بخش جدای ناپذیر خود رفاه متوسط جامعه به اندازه و

 رود. های طبیعی هیچ چیزی هدر نمیدر اکوسیستمبدانند و درک کنند که 
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Abstract 

Iran’s natural ecosystems have not been seen as a living place over the past decades, but we saw them only as 

a source of production. This production-centric view has led to massive destruction on water, soil, vegetation, 

animals, and even the air. The result of the lack of attention to the functions and services of rangeland 

ecosystems is the elimination of wildlife (especially wild goats, and ewes). This research attempts to investigate 

the trend of the disappearance of these wildlife species from 1300 to today, in an interview with local people and 

documentary studies in Susan district of Izeh as a part of Zagros forests. The results showed that wild goats and 

rams and ewes existed in the rangelands until the 1930s and 1340s, but in the 1360s there was no existence of 

them on the rangelands. Although the results of the interview showed that hunting was the main cause of wildlife 

elimination, some interviewees referred to the lack of forage and the destruction of wildlife habitats by humans. 

In general, this research showed that in the decades of 1330 and 1340 there was probably a reasonable balance 

among human populations, wildlife and domestic animals somehow that was not animal feeding like today, but 
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with the advent of technology and population growth In the 1350s, the process of degradation became faster, and 

in the 1960s and 1370s, rangeland degradation peaked and continues to this day. 

Keywords: total, goat, ram, ewe, rangeland degradation, technology. 

 


