
 

 توسط اعضا هیات مدیره انجمن مرتعداری ایران   1400بهار جلسات برگزار شده در 

 برگزاری جلسات ماهانه انجمن مرتعداری ایران

 

 

 :توسط اعضا هیات مدیره  1400مراتع در بهار های مهمترین چالشبررسی 

 .پیشگیری و اطفاء حریق راهکارهای و سوزی آتش -1

 .کارهای قانونی مقابله با آنتغییر کاربری اراضی و بررسی راه -2

دامداران برای کاهش خسارات  مک بهک هایتخریب مراتع در اثر چرای مفرط ، همچنین شیوه های جلوگیری ازخشکسالی و بررسی  شیوه -3

 ناشی از خشکسالی.

 های نوین مرتعداری.کشور و بومی سازی شیوه های مدیریتی در حفظ و نگهداری مراتعچالش -4

 خبرنامه
 هب انم خدا 

 1400 بهارخبرنامه داخلی انجمن مرتعداری ایران / 
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 هب انم خدا  خبرنامه
 1400 بهارخبرنامه داخلی انجمن مرتعداری ایران / 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 المللی و هشتمین همایش ملی مرتعداری ایران اولین همایش بین

با همکاری انجمن مرتعداری تیرماه  24و  23در تاریخ  "مرتع در بحران ستمیاکوس"با شعار  1400سال  یمرتعدار شیهما

 مهلت ارسال مقاله به دبیرخانه همایش پایان یافت. خرداد ماه  15برگزار خواهد شد، ایران و دانشگاه فردوسی مشهد 

                                                         باشد:محورهای همایش آتی به شرح ذیل می

          

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 یکشاورز یکنفرانس فائو که با حضور وزرا نیدر چهل و دوم

ملل متحد ) فائو(  یعضو سازمان خواروبار و کشاورز یکشورها

ماه سال  خرداد 28تا 24 با  ژوئن برابر 18تا 14 یکه در روزها

ها با برگزار شد، شرکت کننده یبه صورت مجاز یجار

 امدارانمرتع و د یبه عنوان سال جهان 2026سال  یرنامگذا

 یموضوع در نشست آت نیشدن ا یینها یبرا .موافقت کردند

( در 1400 وری) شهر یملل متحد که در سپتامبر سال جار

و  رسیده نهایی بیشود، موضوع به تصو یبرگزار م ورکیوین

مرتع و دامداران  یسال جهان بیدرخواست تصوکل فائو  ریمد

خواهد ملل متحد منعکس  یمجمع عموم سیرا رسماً به رئ

 .نمود

 

. 

عمرات شیو پا یابیارز 

و خدمات مرتع دیتول 

مرتع تیریو مد استیس 

و مخاطرات مرتع داتیتهد 

مرتع اءیو اح یبوم شناس 

 


