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هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران
هفتمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران با شعار "بهره برداری پایدار از
مراتع ،ضامن حفظ حیات و منابع طبیعی" و با هدف ارتقاء دانش مرتعداری کشور،
ایجاد همدلی بین اندیشمندان و کارشناسان و تبادل نظر و بررسی معضالت
مرتعداری کشور با جهت دهی آینده در روزهای هیجدهم و نوزدهم اردیبهشت
ماه سال جاری برگزار شد .در این همایش در حدود  ۳۵۰نفر شرکت کردند که
حضور مسؤوالن در روز اول (افتتاحیه) همچون همیشه ،پررنگتر بود.
به منظور هرچه بهتر برگزار شدن همایش از اواسط سال  ۱۳۹۶جلسات متعددی
برگزار شد که از آنجمله میتوان به برگزاری  4جلسه کمیته علمی و  7جلسه
کمیته اجرایی اشاره نمود .در کمیته علمی  ۳۸نفر و در کمیته اجرایی  ۲۶نفر از
اساتید دانشگاههای مختلف ،محققین مراکز تحقیقاتی و مدیران و کارشناسان
بخش اجرا حضور و فعالیت داشتند .همچنین کمیته داوران با حضور  4۰نفر از
اساتید و کارشناسان مقاالت ارسالی برای همایش را داوری نمودند .در مجموع
 ۲۸۳مقاله به دبیرخانه همایش ارسال شد که از این تعداد پس از انجام مراحل
داوری 47 ،مقاله مورد پذیرش قرار نگرفتند .از مقاالت پذیرش شده ۳7 ،مقاله
به صورت شفاهی و  ۱۹۹مقاله به صورت پوستری ارائه شدند.
مقاالت در قالب شش محور از پیش تعیین شده به شرح ذیل گروهبندی شدند:
 )۱مدیریت و اکولوژی مرتع؛  ۸7مقاله
 )۲پایش ،ارزیابی ،اندازهگیر ،فنآوریهای نوین و مدلسازی؛  ۵۹مقاله
 )۳اصالح ،احیاء و توسعه مراتع؛  ۵۰مقاله
 )4تخریب مراتع و بحرانهای محیط زیستی (بحران آب ،خشکسالی ،تغییر اقلیم،
فرونشست زمین ،سیل و گرد و غبار)؛  ۱7مقاله
 )۵خدمات و کارکردهای اکوسیستم های مرتعی(تولید آب ،اکوتوریسم و )...؛ ۱۲
مقاله
 )۶مباحث اقتصادی ،اجتماعی و حقوقی؛  ۱۰مقاله
درهمایش هفتم نمایندگان بهرهبرداران در قالب انجمن های صنفی مرتعداران حضور
در همایش هفتم از پیشکسوتان و برگزیدگان در  4گروه دانشگاهیان ،محققین،

پررنگی داشتند و نماینده انجمنهای صنفی مرتعداران نیز به مدت  ۱۵دقیقه در

کارشناسان بخش اجرا و پیشکسوتان بازنشسته تقدیر بعمل آمد.

مراسم افتتاحیه سخنرانی نمود .همچنین در این همایش چند مهمان خارجی حضور

از دیگر اتفاقات این همایش برگزاری مسابقه عکاسی با موضوع مرتعداری و

داشتند که مقاالتی را به صورت سخنرانی ارائه کردند.

طبیعت ،برگزاری کارگاههای مشارکتی ،میزگردهای تخصصی و برپایی
نمایشگاه بود که باتوجه به تجربه همایشهای قبلی سعی شد به خوبی اجرا
شود.
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جلسات هیأت مدیره انجمن در سال  ۱۳۹7همچون
گذشته به طور مرتب هر ماه برگزار شده است .با
احتساب آخرین جلسه که در دوازدهم آبان برگزار
شد تا کنون  ۸جلسه هیأت مدیره منعقد شده است.
همچنین جلسات متعددی در قالب هماندیشی با
متخصصین و کارشناسان و جلسات کمیته علمی
انجمن در سال  ۱۳۹7برگزار شده است که سعی
گردیده در این جلسات از حضور اساتید دانشگاهها،
محققین و کارشناسان بخش اجرا و نیز بازنشستگان
و پیشکسوتان بهره برده شود.

