مراتع جنوب کرمان
هساحت هراتغ کل جٌَب کرهاى ّ 1941954کتار کِ هراتغ ییالقی آى بِ هساحت ّ 632287کتار شاهل ساردٍئیِ
،جبالبارز،اسفٌدقِ ٍ...
ٍ ّوچٌیي هراتغ قشالقی بِ هساحت ّ 1286888کتار هٌطقِ از چشن اًداز ٍیژُ ای برخَردارًد از ًظر تٌَع گیاّی ،هراتغ
ایي هٌطقِ بیش از دٍ سَم فلَر گیاّی هرتؼی کشَر را شاهل هی شَد کِ ایي فلَر غٌی حاکی از اّویت ،تَاًایی ٍ پتاًسیل
ّای ٍاالی هراتغ جٌَب کرهاى هی باشد.
از وظر تىًع گیاَی مراتغ ایه مىطقٍ می تًان بٍ يجًد بیش از دي سًم فلًر گیاَان داريئی کشًر در ایه مىطقٍ اشارٌ ومًد.

هْوتریي هحصَالت فرػی هرتؼی هٌطقِ:
آيیشه ،آاللٍ ،آوغًزٌ ،بًمادران ،کتیرا ،مًرد ،تمشک ،زیرٌ سبس ي سیاٌ ،بابًوٍ ي يشاء
مساحت مراتع شهرستان های تابعه

نام شهرستان

درجه2

درجه1

جمع

درجه3

جیرفت

528795417

3249875883

47883

425598522

رٍدبار

488

162256581

291818

454474581

ػٌبرآباد

2923457915

18744654185

8

216681521

فاریاب

231952885

68987568

3587854115

99185522

قلؼِ گٌج

888

34466578

467528

582794578

کٌَْج

518

51185525

58445

182148525

هٌَجاى

382

86813

54853574

141168574

جوغ

86445.417

987182546158

948326515115

1941954.43

هساحت کل هراتغ جٌَب کرهاى

ّ 1941954کتار

هساحت هراتغ هتراکن(درجِ )1

ّ 86445.417کتار

هساحت هراتغ ًیوِ هتراکن(درجِ)2

ّ 987182.8615کتار

هساحت هراتغ کن تراکن(درجِ)3

ّ948326.15115کتار

هیساى هراتغ قشالقی

ّ 1.286.888کتار

هیساى هراتغ ییالقی

ّ 632.287کتار

تؼداد ساماوٍ َاي ػرفی کل مىطقٍ

 066ساماوٍ

میسان تولید مراتع جنوب کرمان

 33كيلًگرم علًفٍ خشك

تًليد متًسط َرَكتار مرتع ،در شرايط ورمال
تًليد متًسط َرَكتار مرتع ،در شرايط كىًوي(خشكسالي)

 33كيلًگرم

مجمًع علًفٍ مرتعي مىطقٍ در شرايط ورمال

 100.200ته

مجمًع علًفٍ مرتعي مىطقٍ در شرايط خشكسالي(كىًوي)

 33.400ته
 00درصد(حديد1/4ميليًن ياحد دامي)

ميزان يابستگي دامُاي مىطقٍ بٍ مراتع
فشار ياردٌ بر مراتع در اثر چراي بي رييٍ دام در شرايط ورمال

 0.43برابر

فشار ياردٌ بر مراتع در اثر چراي بي رييٍ دام در شرايط خشكسالي

 2.3برابر

وضعیت مراتع

وضعیت

مساحت (هکتار)

خوب

00222

متوسط

000222

فقیر

7732020

خیلی فقیر

022222

كل دام موجود

 750025024واحد دامی

كل واحد دامی مجاز

 1005007واحد دامی

كل واحد دامی غیر مجاز

 3205403واحد دامی

آمار بهره برداری از محصوالت فرعی در سال جاری

