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 مرتعداری برگزار شده در کشورمرتع و  همایش های نقد
 

 مهدی زهدی
 عضو شورایعالی جنگل، مرتع و آبخیزداری

 
 

 چکیده:
سمینار در ارتباط با موضوع مرتع و مرتعداری به صورت ملی و  دوبراساس بررسی های بعمل آمده قبل از انقالب اسالمی      

سمینار ملی مرتع و مرتعداری برگزار  6به بعد تا کنون  1373تعدادی سمینار منطقه ای در کشور برگزار شده است. همچنین از سال 
برگزار شود.  1397ی ذیربط در بهار شده و قرار است که هفتمین سمینار توسط انجمن مرتعداری ایران با همکاری سایر دستگاه ها

می تواند چراغ راهی برای با توجه انتظاراتی که از این سمینارها وجود دارد، بررسی و آسیب شناسی سمینارهای برگزار شده 
تا نقاط ضعف و قوت آن مشخص  جهات مورد بررسی قرار گرفت برخی . بر همین اساس این رویدادها ازسمینارهای بعدی باشد

نظرات متخصصین مرتعداری در  ،طریق پرسشنامه از اخذ نظر متخصصین در ارتباط با این سمینارها به منظورهمچنین  .گردد
ردید. نتایج نشان داده است که سمینارهای مرتعداری برگزار شده در کشور از لحاظ گخصوص سمینارهای برگزار شده کسب 

یسندگان تغییراتی داشته است که بررسی و واکاوی دقیق این روند، می تواند به کیفیت برگزاری و نوع مقاالت و یا نوع و تعداد نو
 چه بهتر سمینارهای بعدی کمک نماید. انجمن مرتعداری در برگزاری هر

  .واکاوریمرتعداری، مقاالت،  همایش، سمینار، واژه های کلیدی:
 مقدمه:

همایش یا سمینار تخصصی در واقع یک هم نشینی علمی بین متخصصین رشته های علمی با یکدیگر به منظور بررسی پژوهش      
ها و دست آوردهای حاصله در آن زمینه می باشد. در همایش های علمی یافته های جدید در عرصه علم و دانش ارائه شده و 

 ،د. از طرف دیگر این همایش ها می توانند با جمع بندی درست و اصولیمی شو مبادلهتجربیات متخصصین مختلف با یکدیگر 
 برای بررسی های علمی بیشتر و دقیقتر و یا بهبود فرآیندهای اجرایی در آینده باشند.  یچراغ راه

است. در  "میزگرد"و یا  "همکاوی"، "هم اندیشی"واژه های مترادف سمینار  بنابر تعریف درج شده در لغت نامه دهخدا؛     
( دسته ای از دانشجویان با تحصیالت عالی که زیر نظر یک استاد، 1فرهنگ معین برای تعریف سمینار سه مفهوم ذکر شده است: 

( سلسله 3( محل گردهمایی محققین یک رشته 2ته ای خاص به تحقیق و ایراد سخنرانی می پردازند )درس گروهی(، شدر ر
سمینار به عنوان جلسه ای  ،در فرهنگ فارسی عمید همچنین که بیشتر جنبه آموزشی دارد. سخنرانی هایی درباره موضوعی معین

این در که در آن مجموعه ای از سخنرانی ها درباره موضوعی خاص در زمان و مکان معین ارائه می شود تعریف شده است. 
ها درباره موضوعی ای از سخنرانیجموعه( جلسه ای که در آن م1 ؛می گرددسمینار به دو شکل تعریف ی  لغت واژهفرهنگ 

 همایش واژه دیگری است که مترادف با سمینار بکار می. ( مکان برگزاری همایش2شود خاص در زمان و مکان معین ارائه می
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تجمع از که است  رسمی گردهمایی ،کنگرهیا همایش دارند؛ بیان می "همایش"در تعریف واژه ( 1387ود، مترجم و همکاران )ر
های انجام شده در موضوع های علمی، نتایج تحقیقات و پژوهشدر آن ضمن طرح تازهتشکیل شده و  و با تجربه افراد متخصص

صورت ارائه مقاله، سخنرانی و پوستر برگزار می گردد. کنگره دارای سخنرانان متعدد بوده و بصورت دوره ای ه علمی مشخص ب
برای برگزاری هر کنگره تشکیل . سه روز یا بیشتر می باشد . طول مدت کنگره معموالًاز یک تا پنج سال یکبار تکرار می گردد

یا هم اندیشی د؛ نایشان واژه هم اندیشی را مترادف با سمینار بکار برده و بیان می دار تعدادی کمیته تخصصی ضرورت دارد.
که هدف آن بیان تازه های علمی، مبادله تجربیات و تجدید اطالعات در جهت چاره جویی  است اجتماعات و گردهمایی ،سمینار

(؛ مقاالت ارائه شده در چهار همایش ملی مرتع و 1391احمدی و بارانی ). و حل مشکالت حرفه ای شرکت کنندگان است
 "نظری و کاربردی بودن مقاالت"و  "انمشارکت یا تعداد نویسندگ"، "سهم موضوعی مقاالت"فاکتور  3مرتعداری را از لحاظ 

درصد دارای بیشترین  5/21با  "آنالیز و ارزیابی مراتع"مورد بررسی قرار داده اند. نتایج این تحقیق نشان داده است که موضوع 
های درصد کمترین سهم نسبت به موضوعات مقاالت را در همایش  3/2با  "گیاهان و محصوالت فرعی مراتع"فراوانی و موضوع 

فوق داشته است. همچنین ایشان بیان می دارند که هر چه از همایش اول به سمت همایش های بعدی پیش می رویم بر تعداد افراد 
 8/37درصد از کل مقاالت نظری و  2/62افزاوده و کار گروهی در انتشار مقاالت بیشتر شده است. بعالوه اعالم می دارند که 

 درصد کاربردی بوده اند.  
در ایران هر چند سال یک بار با محوریت انجمن مرتعداری ایران همایش های ملی مرتع و مرتعداری برگزار می شود که تا      

هفتمین همایش نیز برگزار شود. همچنین تعدادی  1397کنون شش همایش ملی برگزار شده و قرار است در اردیبهشت سال 
( برگزار شده است. در این مقاله سعی شده از لحاظ شکلی 1357می )قبل از سال سمینار و گردهمایی هم قبل از انقالب اسال

همایش های برگزار شده نقد و بررسی شود تا شاید نتایج این بررسی بتواند برگزار کنندگان و دست اندرکاران را در برگزاری 
 هرچه بهتر همایش های بعدی کمک نماید.

 مواد و روش ها
سی های کتابخانه ای استوار بوده است و در ابتدا با تعدادی از پیشکسوتان علم مرتعداری در خصوص این مطالعه بر برر     

همایش های برگزار شده در قبل از انقالب مصاحبه مختصری صورت گرفت و سپس با بررسی منابع موجود در کتابخانه ها و 
پ شده در این همایش ها اقدام شد. نتایج بدست آمده در بررسی مجموعه مقاالت موجود نسبت به واکاوی مقاالت پذیرفته و چا

وارد و فراوانی فاکتورهای  Excleخصوص آمار تعداد مقاالت و نویسندگان و یا نوع مقاالت و دسته بندی نویسندگان در نرم افزار 
ه ای طراحی شد که مورد نظر بررسی شد. همچنین برای کسب نظر متخصصین در ارتباط با همایش های برگزار شده پرسشنام

نفر از متخصصین علم مرتعداری در ارتباط با همایش های قبلی نظرسنجی بعمل آمد که نتایج حاصله با کمک  52براساس پاسخ 
 و روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.   SPSSنرم افزار 

 نتایج
 سمینارهای مرتع و مرتعداری برگزار شده در کشور
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سمینار ملی  دوپیگیری های انجام شده از پیشکسوتان مرتعداری، قبل از انقالب اسالمی براساس بررسی های بعمل آمده و      
در شیراز  1349دومین سمینار در بهمن ماه سال  و در اهواز 1343سال در کشور برگزار شده است که اولین آن  مرتع و مرتعداری

و در دوران  1346سال البته پس از تشکیل وزارت منابع طبیعی در  .برگزار شد "دومین کنفرانس کارشناسان مرتع کشور"با عنوان 
وعات مهم مورد همواره مرتع پس از جنگل یکی از موض این وزارتخانه، چند سمینار در ارتباط با منابع طبیعی برگزار شد که

. در برگزار شده استدر خصوص مرتعداری چند سمینار منطقه ای  1350و  1340در دهه  بررسی در آنها بوده است. بعالوه
 1349و  1343دو سمینار سال را می توان  سمینارهای ملی که قبل از انقالب در ارتباط با مرتع و مرتعداری برگزار شده مجموع
 پیدا نشد.  1343مجموعه مقاالت و سوابق سمینار سال  جستجو در کتابخانه های موجود،با وجود  ،تالزم به ذکر اس .دانست

 و و به همت انجمن مرتعداری ایران است پس از انقالب اسالمی تا کنون شش سمینار ملی مرتع و مرتعداری برگزار شده     
)همایش حاضر(  1397اردیبهشت سال  18و  17مرتع و مرتعداری در ملی هفتمین همایش  سایر دستگاه های مرتبط، همکاری
 :می باشدذیل به شرح  به طور خالصه برخی از اطالعات مربوط به سمینارهای فوق. خواهد شدبرگزار 

 :1347سمینار جنگل و مرتع سال   (1

سمینار فوق در مجموع  نوشهر برگزار شد.روز در شهر  8به مدت  1347شهریور سال  16این سمینار در تاریخ های نهم الی      
به مسائل وزارت منابع طبیعی پرداخته است و یکی از سخنرانان آن هم مهندس جواد ایرانفر مدیر کل وقت دفتر فنی مرتع بوده 

آمده می باشد  "سخنرانی ها و مصوبات سمینار جنگل و مرتع"در مقدمه مجموعه چاپ شده برای این سمینار که با عنوان است. 
وزارت منابع طبیعی از بدو تأسیس به این عقیده بوده است که به منظور بررسی مسائل مبتالبه و طرح نقائص و یافتن راه »است: 

حل های منطقی و غلبه بر مشکالت، بهنگام ضرورت سمینارهایی با حضور مسؤوالن امور و اهل فن تشکیل دهد. اگر این سمینارها 
د و مباحثات و مذاکرات بر پایه نظم و نسق صحیحی قرار گیرد مطمئناً سودمند بوده و می تواند خیلی از با تدارک قبلی برگزار شو

گرفتاری ها را که حل آنها از طریق مکاتبه و با فرمولهای عادی اداری امکان پذیر نیست مرتفع ساخته و راه های تازه ای پیدا 
صورت سخنرانی ارائه شده است. نطق افتتاحیه توسط مهندس ناصر گلسرخی مقاالت ارائه شده در این سمینار همگی به  .«کرد

نکات بسیار مهمی در این سخنرانی وجود دارد که قابل توجه و تأمل است. ایشان در ابتدا بیان  وزیر منابع طبیعی انجام می شود.
ع کوته بینی ما در مورد برنامه هایمان بوده وموضمنابع طبیعی رنج داده  مهمترین نکته ای که همیشه مرا در وزارت...  »می کند: 

قدم جلوتر از پیش پای خود را ببینیم هرگز جرأت نکردیم یک برنامه ریزی با طرح یا فکر و عقیده  است. ما هرگز نتوانستیم یک
در این سمینار در  .«ای برای پنجسال آینده مان ارائه دهیم توجه فرمایید برای پنجاه سال یا صد سال آینده را عرض نمیکنم

سخنرانی ایراد می شود که متن آنها منتشر می گردد. تمام سخنرانان مدیران و مسؤولین بخش های مختلف وزارت  14مجموع 
منابع طبیعی بوده اند و در این میان تنها یک سخنرانی که توسط آقای مهندس جواد ایرانفر مدیر کل دفتر فنی مرتع ایراد می گردد 

مربوط به بحث مرتع و مرتعداری بوده است که در آن ایشان تاریخچه مرتع و مرتعداری در ایران را به طور  "رتعداریم"با عنوان 
به  است که ماده 23سمینار مشتمل بر  این ( می پردازد. قطعنامه1347مختصر توضیح داده و به تشریح وضیعت فعلی مراتع )سال 

این سمینار هفت کمیته تخصصی تشکیل می گردد با عناوین کمیته شماره یک؛  تصویب و تأیید حاضرین می رسد. همچنین در
استفاده از اراضی جنگلی / کمیته  –بهره برداری و حمایت منابع طبیعی / کمیته شماره دو؛ جنگلداری و پارکسازی -جنگلداری
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پنج؛ امور حقوقی / کمیته شماره شش؛ شماره سه؛ بودجه و تشکیالت / کمیته شماره چهار؛ آموزش و تحقیقات / کمیته شماره 
نتایج مباحث  و شده تقسیممرتعداری / کمیته شماره هفت؛ طرح و برنامه ریزی. شرکت کنندگان در سمینار فوق در این هفت کمیته 

ن با جمع ضمن آنکه در پایا شده است.و مذاکرات و تصمیمات این کمیته ها به وسیله دبیر کمیته ها به کمیته قطعنامه منتقل می 
البته با توجه به آنکه در این سمینار تنها یک مقاله در ارتباط با گانه ای ارائه می شود.  28بندی مباحث مطرح شده توصیه های 

ولی به هر حال بخشی از مطالبی که در مقاالت  ،مرتع مطرح شده شاید نتوان آن را در زمره سمینارهای مرتع و مرتعداری دانست
   شده به نوعی به مراتع هم مربوط می شود.دیگر نیز ارائه 

 :(در شیراز برگزار شد) 1349سال کنفرانس کارشناسان مرتع کشور؛ سوم تا هشتم بهمن ماه دومین  (2

است که به مسائل مختلف آن زمان مرتع و مرتعداری کشور پرداخته است.  چاپ شدهمقاله  15در مجموعه مقاالت این سمینار      
قطعنامه  ،پیشگفتار این سمینار توسط مهندس گودرز شیدایی مدیر کل وقت دفتر فنی مرتع تنظیم شده و در ابتدای مجموعه مقاالت

کشت و تولید علوفه تأکید دارد آنچنان که در در مجموع قطعنامه این سمینار بر توسعه است.  و آمده ماده تنظیم شده 9سمینار با 
با در نظر گرفتن وضع اسفناک اغلب مراتع طبیعی که در اثر چرای ناهنجار و متمادی رو به اضمحالل »آن ذکر شده است:  ی ازبند

سمینار قویاً معتقد است که نجات دام کشور از  ،گذاشته و توجه به عدم تناسبی که بین تعداد دام و ظرفیت چرای مراتع وجود دارد
هکتار می باشد و تأمین موجبات حصول این مقصود  000/500/1بی غذایی و احیای مراتع منوط به توسعه کشت علوفه به مقیاس 

 «. را طی برنامه های چهارم و پنجم عمرانی کشور از دولت خواستار است
 :1373مرداد ماه سال  27تا  25ایران )پس از انقالب اسالمی(؛ اولین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در  (3

سازمان جنگلها و  اصلی آن برگزار کنندگان کهاین سمینار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شده است      
عنوان همکار در ه ن و نهاد دیگر هم بارگا 10مراتع کشور و دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان بوده اند و البته از 

برگزاری همایش ذکر نام شده است. رئیس این سمینار، معاون وزیر جهاد سازندگی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و دبیر آن 
بوده  این سمینار دارای کمیته هماهنگی، کمیته علمی، کمیته اجرایی و کمیته چاپ و نشرنیز مدیر کل دفتر فنی مرتع بوده است. 

است. در ابتدای مجموعه مقاالت ذکر شده است که امکان چاپ تمامی مقاالت وجود نداشته و لذا مسلما تعداد مقاالت پذیرفته 
مجموعه مقاالت آن در قطع رحلی شده در سمینار بیش از تعداد چاپ شده بوده و سعی شده است که مهمترین آنها چاپ گردد. 

بخش در این سمینار پذیرفته و چاپ شده  8مقاله در  41در کل  آناس مجموعه مقاالت صفحه چاپ شده است. براس 492در 
 است.
  مقاله 9بخش اول: مسائل اقتصادی و اجتماعی؛ با 
  مقاله 4بخش دوم: ترویج و آموزش مرتع؛ با 
  مقاله 6بخش سوم: مدیریت مرتع؛ با 
  مقاله 3دور در مرتع؛ با بخش چهارم: کاربرد سیستم های اطالعات جغرافیایی و سنجش از 
  مقاله 4بخش پنجم: اصالح و توسعه مرتع؛ با 
  مقاله 2بخش ششم: کیفیت علوفه مرتعی و تغذیه دام؛ با 
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  مقاله 2بخش هفتم: حفاظت ذخائر ژنتیکی در مرتع؛ با 
  مقاله 11بخش هشتم:اکولوژی پوشش گیاهی مرتع؛ با 

 :1380بهمن  16-18دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری؛  (4

این سمینار توسط انجمن مرتعداری و با همکاری سازمان جنگلها و مراتع، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع و دانشکده منابع 
طبیعی دانشگاه تهران در محل دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران )کرج( برگزار شد. مجموعه مقاالت این سمینار در قطع رهلی 

 بخش پذیرفته و ارائه شد. بخش های فوق عبارت بودند از:  11مقاله در  65ت. در این سمینار صفحه چاپ شده اس 689و با 
  مقاله 9بخش اول: مسائل اقتصادی و اجتماعی مرتع؛ با 
 بخش دوم: ترویج و آموزش مرتع؛ با یک مقاله 
  مقاله 20بخش سوم: مدیریت مرتع؛ با 
  مقاله 2و سنجش از دور در مرتع؛ با بخش چهارم: کاربرد سیستم های اطالعات جغرافیایی 
  مقاله 2بخش پنجم: اصالح و توسعه مرتع؛ با 
  مقاله 5بخش ششم: کیفیت علوفه مرتعی و تغذیه دام؛ با 
 بخش هفتم: حفاظت ذخایر ژنتیکی در مرتع؛ با یک مقاله 
  مقاله 13بخش هشتم: اکولوژی پوشش گیاهی مرتع؛ با 
 مقاله 5صیات خاک مرتع؛ با بخش نهم: تإثیر عوامل مختلف بر خصو 
  مقاله 2بخش دهم: گیاهان دارویی؛ با 
  مقالهدر  5بخش یازدهم: اندازه گیری مرتع؛ با 

 1383شهریور  17-19سمینار سوم ملی مرتع و مرتعداری؛  (5

این سمینار با محوریت انجمن مرتعداری ایران و همکاری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران، مؤسسه تحقیقات جنگلها و      
مراتع و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری در مرکز آموزش دکتر جوانشیر )کالک( کرج برگزار شد. مجموعه مقاالت آن در قطع 

در مجموعه مقاالت صفحه توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع چاپ شده است.  1066وزیری در دو جلد و در مجموع  
 چاپ شده است.  مجموعه مقاالت مقاله در این 89چاپ شده، مقاالت بخش بندی نشده و در مجموع 

 :1388آبان  5-7؛ مرتع و مرتعداری همایشچهارمین  (6

سالن در  1388آبان ماه سال  7الی  5در تاریخ های  "همایش ملی مرتع و مرتعداری ایرانچهارمین "با عنوان این سمینار      
مجموعه مقاالت این همایش بطور کامل هنوز . متأسفانه ه استدانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران )کرج( برگزار شد اجتماعات

. گردیده استتحقیقات جنگلها و مراتع کشور چاپ چاپ نشده و تنها خالصه مقاالت در قطع وزیری در یک جلد توسط مؤسسه 
شده به شش فصل به شرح ذیل  چاپصورت چکیده چاپ شده است. مقاالت ه عنوان مقاله ب 349 مقاالت، در این مجموعه
 تفکیک شده اند:

 مقاله 49مسائل اجتماعی و اقتصادی با  -فصل اول 
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 مقاله 70آنالیز و اندازه گیری مرتع با  -فصل دوم 

  مقاله 148اصالح و توسعه مراتع با  -سومفصل 

 مقاله 23تکنولوژی بذر با  -فصل چهارم 

 مقاله 35کیفیت علوفه با  -فصل پنجم 

 مقاله 24فرسایش و رسوب با  -فصل ششم 

 :1391اردیبهشت  26-28؛ پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران (7

در دانشگاه  1391اردیبهشت سال  28الی  26در تاریخ  "پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران"سمینار فوق با عنوان      
آزاد اسالمی بروجرد برگزار شد. برگزار کنندگان اصلی این همایش انجمن مرتعداری ایران، دانشگاه آزاد اسالمی بروجرد، مؤسسه 

در ازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور بوده اند. مجموعه مقاالت این همایش در قطع وزیری تحقیقات جنگلها و مراتع و س
چکیده مقاالت  صفحه چاپ شده است. در این مجموعه که توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور منتشر شده، تنها 407

 ر پنج فصل به شرح ذیل دسته بندی شده اند:مقاله می باشد. مقاالت فوق د 372به چاپ رسیده و تعداد کل مقاالت 
  مقاله 26فصل اول: کارکرد و خدمات اکوسیستم های مرتعی؛ با 

  مقاله 132فصل دوم: پایش، اندازه گیری و ارزیابی مرتع؛ با 

  مقاله 52فصل سوم: مسائل اجتماعی و اقتصادی مرتع؛ با 

  مقاله 94فصل چهارم: مدیریت و احیاء مرتع؛ با 

 :مقاله 68اکولوژی مرتع؛ با  فصل پنجم 
 :1394شهریور  17-19؛ ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران (8

در دانشگاه ساری با همکاری انجمن مرتعداری ایران، سازمان  1394شهریور ماه سال  19و  18، 17این همایش در روزهای      
ع، شهرداری ساری، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور، موسسه تحقیقات جنگلها و مرات

عنوان ه ساری و استانداری مازندران برگزار شد. مجموعه چکیده مقاالت این همایش توسط مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع ب
محور به شرح  5تعداد مقاله در  262در مجموع صفحه چاپ شده است. در این همایش  300در قطع رهلی در  454نشریه شماره 

 ذیل پذیرفته و چکیده آنها چاپ شده است. 

  مقاله 47محور اول: ساختار و کارکردهای مرتع، استفاده چند منظوره؛ با 

 مقاله 21های پشتیبان تصمیم گیری در مراتع؛ با ها و سامانهمحور دوم: کاربرد مدل 

  مقاله 50محور سوم: اندازه گیری و ارزیابی مراتع؛ با 

  مقاله 72مرتعی؛ با محور چهارم: اصالح و توسعه مراتع، زیست فناوری بذرهای 

  محور پنجم: استفاده از فناوری های نوینRS  وGIS  مقاله 72در مراتع؛ با 
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همانطور که مالحظه می شود، تعداد مقاالت پذیرفته شده در شش همایش پس از انقالب از همایش چهارم به بعد به طور      
نمودار شماره یک سیر تغییرات تعداد مقاالت پذیرفته و چاپ شده در همایش های مرتعداری را  .چشمگیری افزایش یافته است

برگزار  1349است که در سال در دسترس است همایش دوم نشان می دهد. تنها همایش قبل از انقالب که مجموعه مقاالت آن 
 اشد. مورد می ب 14شده و تعداد مقاالت آن تنها 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمودار شماره یک: تعداد مقاالت پذیرفته شده در شش سمینار مرتع و مرتعداری
 

همایش مرتع و "استفاده شده و از این پس رویدادهای فوق  "همایش"از واژه  "سمینار"به جای واژه  به بعد 1388سال از        
 7بین سمینار اول و دوم ی مرتعداری نیز نشان می دهد که هاو همایش سمینارهازمان برگزاری نامگذاری شده است.  "مرتعداری

   . بوده استسال  5چهارم سوم و و فاصله زمانی سمینار سال  3پنجم و پنجم و ششم  سال، بین دوم و سوم و سمینارهای چهارم و

 مقاالت در سمینارها و یا همایش های مرتع و مرتعداریو نوع ترکیب نویسندگان 
با تغییرات قابل مالحظه ای مواجه نوع نویسندگان و نوع مقاالت در سمینارها و همایش های مرتع و مرتعداری در طول زمان      

براساس مجموعه مقاالت چاپ شده تعداد مقاالت، تعداد نویسندگان و ترکیب نویسندگان  و به منظور بررسی این موضوع .بوده است
می )دانشجو، کارشناس بخش اجرا، هیأت علمی مراکز تحقیقاتی و یا اساتید دانشگاهی( عل جایگاهاز لحاظ موقعیت شغلی و 

همچنین نوع مقاالت به مقاالت تحقیقی )مقاالتی که براساس . قرار گرفتبررسی و با روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل 
التی که براساس یک تحقیق خاص صورت نگرفته و تهیه شده است(، مقاالت تحلیلی )مقانتایج حاصل از طرح های تحقیقاتی 

اساساً یک موضوع مهم در رابطه با مراتع را با استدالل قوی تحلیل و بیان نموده و یا با بررسی های کتابخانه ای به تبیین یک 
ل از پایان نامه های موضوع مهم در رابطه با مراتع و مرتعداری پرداخته است(، مقاالت دانشجویی )مقاالتی که براساس نتایج حاص

دانشجویی توسط دانشجویان و با همکاری اساتیدشان تهیه شده است( و مقاالت عمومی که این نوع آخر مقاالتی بودند که سطح 
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بررسی های بعمل آمده در خصوص گروه بندی علمی آنها از مقاالت تحلیلی پایین تر بوده و به مسأله عمومی پرداخته است. 
 قابل مالحظه می باشد.  2یک آمده است. همچنین روند تغییرات فوق در نمودار شماره ت در جدول شماره نویسندگان و مقاال

 
 
 

 جدول شماره یک: آمار گروهبند نویسندگان و نوع مقاالت در شش همایش مرتع و مرتعداری برگزار شده

 همایش ها
 گروه بندی نویسندگان

 دانشجو دانشگاهی محقق
دفتر فنی 

 مرتع
سازمان 

 ج.م.آ
 جمع سایر

 61 5 6 3 4 17 26 1373اول 

 142 2 8 5 25 49 53 1380دوم 

 218 5 17 6 32 54 104 1383سوم 

 1066 22 72 8 390 387 187 1388چهارم 

 1216 11 66 18 429 422 270 1391پنجم 

 755 8 34 1 300 318 64 1394ششم 

 

 همایش ها
 نوع مقاالت

 جمع عمومی دانشجویی  تحلیلی تحقیقی

 41 0 2 14 25 1373اول 

 65 0 30 5 30 1380دوم 

 89 3 27 7 52 1383سوم 

 349 12 200 32 105 1388چهارم 

 371 9 241 10 111 1391پنجم 

 261 11 183 24 43 1394ششم 

 
در گروه بندی مقاالت، نویسندگانی که از مدیران یا کارشناسان دفتر امور مراتع )دفتر فنی مرتع( بوده اند از بقیه کارشناسان      

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری جدا شده اند. با توجه به آنکه این دفتر متولی اصلی مدیریت و نظارت بر حسن اجرای مدیریت 
ور کارشناسان آن در مجامع علمی و ارائه نقطه نظراتشان در قالب مقاالت علمی از اهمیت زیادی مراتع کشور می باشد، حض

بجز یک  1349در سمینار برگزار شده در سال برخوردار است و می تواند شاخصی بر پویایی و علم کارشناسان این دفتر باشد. 
شته است که عموماً از مدیران و مسؤوالن سازمان جنگلها و مراتع و مقاله دیگر تنها یک نویسنده دا 14مقاله که دو نویسنده دارد، 

یا وزارت کشاورزی بوده اند و البته سه مقاله هم از معاون و کارشناسان موسسه تحقیقات منابع طبیعی )مؤسسه تحقیقات جنگلها 
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فر ترجمه و ارائه که توسط دکتر پیمانیو مراتع کشور( بوده است. یکی از مقاالت هم مربوط به آقای کرنیک کارشناس فائو بوده 
 شده است.
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تعداد نویسندگان مقاالت از لحاظ مشارکت افراد در ارائه یک مقاله در همایش های مختلف نیز متفاوت بوده است. همانطور      
نفر بوده است و این میزان در همایش  4همایش اول حداکثر نویسندگان در یک مقاله مالحظه می گردد در  2که در جدول شماره 

در حالی که در همایش چهارم و پنجم مقاالتی  نویسنده می باشد.  5و در همایش سوم یک مقاله با نویسنده ای  5دوم در دو مقاله 
درصد  70همانطور که در جدول ذیل مالحظه می شود نسبت مقاالتی با یک نویسنده در همایش اول بیش از نویسنده هم وجود دارد.  7با 

این میزان کاهش زیادی داشته است. از سوی دیگر نسبت مقاالتی با دو و سه است و این در حالی است که در همایش های پنجم و ششم 
 نویسنده در همایش های دوم به بعد از بقیه حالت ها بیشتر بوده است. 

 
 : تعداد نویسندگان در مقاالت در شش همایش مرتع و مرتعداری برگزار شده2جدول شماره 

 همایش های 
 برگزار شده

 ان در یک مقالهفراوانی تعداد نویسندگ

1 2 3 4 5 6 7 

 (1373اول )
 0 0 0 2 4 6 29 تعداد

 0/0 0/0 0/0 9/4 8/9 6/14 7/70 درصد

 (1381دوم )
 0 0 2 4 21 15 23 تعداد

 0/0 0/0 1/3 2/6 3/32 1/23 4/35 درصد

 (1384سوم )
 0 0 1 14 27 29 18 تعداد

 0/0 0/0 1/1 7/15 3/30 6/32 2/20 درصد

 (1388)چهارم 
 3 6 39 71 108 84 38 تعداد

 9/0 7/1 2/11 3/20 9/30 1/24 9/10 درصد

 (1391پنجم )
 1 11 45 101 116 69 28 تعداد

 3/0 0/3 1/12 2/27 3/31 6/18 5/7 درصد

 (1394ششم )
 0 6 15 53 89 67 31 تعداد

 0/0 3/2 7/5 3/20 1/34 7/25 9/11 درصد

 

 متخصصین از طریق پرسشنامه: نتایج مربوط به نظرسنجی از
نفر  43پاسخگو،  52نفر از متخصصین از طریق پرسشنامه در خصوص همایش های برگزار شده اخذ شد. از میان  52نظر      

 2/46درصد فوق لیسانس و  3/42درصد از پاسخگویان دارای تحصیالت لیسانس،  5/11نفر زن بوده اند. همچنین  9مرد و 
درصد از پاسخ دهندگان از سمینارهای برگزار شده در قبل از انقالب اطالعی  92درصد دکتری تخصصی می باشند. بیش از 

بخانه ها طبیعی به نظر می رسد. دامنه نداشتند و این موضوع به سبب سن پاسخگویان و عدم وجود مجموعه مقاالت قدیمی در کتا
درصد از  65سال دارند. بیش از  30درصد از آنان سن بیش از  96سال است و بیش از  70سال تا  24سنی پاسخ دهندگان بین 

و این  درصد از آنان با برگزاری سمینارهای علمی موافق بوده اند 90پاسخگویان در همایش های قبلی مقاله داشته اند و بیشتر از 
درصد از پاسخ دهندگان معتقدند که برگزاری این سمینارها می تواند راهگشای مشکالت در بخش  77در حالی است که در حدود 
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مربوطه باشد. همچنین تقریباً تمامی پاسخگویان بیان داشته اند که به مقاالت همایش های قبلی مراجعه و مطالعه نموده اند. نتایج 
 آمده است.  3سؤال در جدول شماره  12یل پاسخ ها در ارتباط با حاصل از تجزیه و تحل

 
 های مرتع و مرتعداری : برخی از نظرات پاسخگویان در ارتباط با همایش3جدول شماره 

 "کیفیت برگزاری سمینارهای مرتع و مرتعداری در طول زمان بهتر شده است"نظر شما در ارتباط با این جمله چیست؟ 

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم موافقمکامالً  پاسخ ها

 2 15 24 10 1 تعداد

 85/3 85/28 15/46 23/19 92/1 درصد

 "در مجموع کیفیت محتوای سمینارهای مرتع و مرتعداری در طول زمان بهتر شده است"نظر شما در ارتباط با این جمله چیست؟ 

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها
 3 17 17 12 3 تعداد

 77/5 69/32 69/32 08/23 77/5 درصد

 "کیفیت مقاالت از لحاظ موضوع تحقیق در طول زمان بهتر شده است"نظر شما در ارتباط با این جمله چیست؟ 

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 1 20 13 16 2 تعداد

 92/1 46/38 00/25 77/30 85/3 درصد

 "کیفیت مقاالت از لحاظ پرداختن به مسائل کاربردی در طول زمان بهتر شده است"نظر شما در ارتباط با این جمله چیست؟ 

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 5 25 8 14 0 تعداد
 62/9 08/48 38/15 92/26 0 درصد

 سمینارهای اولیه از کیفیت اجرایی بهتری برخوردار بوده اند؟

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 0 4 19 22 7 تعداد

 0 69/7 54/36 31/42 46/13 درصد

 سمینارهای اولیه از مقاالت با کیفیت باالتر برخوردار بوده است؟

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 1 6 18 23 4 تعداد
 92/1 54/11 62/34 23/44 69/7 درصد

 نتایج حاصل از سمینارهای مرتع و مرتعداری برگزار شده موجب حل بخشی از مشکالت اجرا شده است.

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 4 24 14 10 0 تعداد

 69/7 15/46 92/26 23/19 0 درصد

 نتایج حاصل از سمینارهای مرتع و مرتعداری موجب بهبود کیفیت تحقیقات شده است.
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 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 3 13 11 23 2 تعداد

 77/5 00/25 15/21 23/44 85/3 درصد

 مرتع و مرتعداری موجب بهبود کیفیت آموزش عالی در مرتعداری شده است.نتایج حاصل از سمینارهای 

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 2 21 14 13 2 تعداد
 85/3 38/40 92/26 00/25 85/3 درصد

 مراتع شده است.برداری از نتایج حاصل از سمینارهای مرتع و مرتعداری موجب بهبود شرایط بهره

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 6 35 6 5 0 تعداد

 54/11 31/67 54/11 62/9 0 درصد

 نتایج حاصل از سمینارهای مرتع و مرتعداری به ارتقا کیفیت مدیریت مرتع در کشور کمک کرده است.

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 7 25 12 8 0 تعداد
 46/13 08/48 08/23 38/15 0 درصد

 آیا با برگزاری سمینارهای علمی و تخصصی موافق هستید؟

 کامالً مخالفم مخالفم نظری ندارم موافقم کامالً موافقم پاسخ ها

 1 1 3 33 14 تعداد

 92/1 92/1 77/5 46/63 92/26 درصد

 
همانطور که اطالعات موجود در جدول باال نشان می دهد در مجموع تعداد افرادی که معتقدند کیفیت سمینارهای مرتعداری      

در طول زمان بهتر شده کمتر از افرادی است که مخالف این عقیده هستند، بعالوه آنکه در این ارتباط تعداد افرادی که نظری نداشته 
درصد از پاسخگویان معتقدند که کیفیت سمینارهای اولیه باالتر بوده است.  55است. این در حالی بیش از اند زیاد و قابل مالحظه 
درصد از پاسخگویان با برگزاری سمینارهای تخصصی موافق بوده اند ولی تعداد کمی از جامعه آماری  90با وجود آنکه بیش از 

مورد بررسی معتقدند که برگزاری سمینارهای مرتعداری توانسته موجب حل مشکالت بخشهای مختلف اجرایی تحقیقاتی و یا 
 راتع را ارتقاء دهد. آموزشی شود و یا وضعیت بهره برداری از م

 بحث و نتیجه گیری
بررسی سمینارهای مرتع و مرتعداری برگزار شده در کشور نشان دهنده این واقعیت است که شش سمینار برگزار شده از سال      

تا کنون از لحاظ کمیت تعداد شرکت کنندگان و مقاالت ارائه و پذیرفته شده ارتقاء چشمگیری داشته است، ولی در مقابل  1373
داده که توجه به آنها می تواند در برگزاری هرچه بهتر و مؤثرتر سمینارهای بعدی کمک نماید. موارد دیگری هم در طول زمان رخ 

 از موارد قابل توجه که نتایج این بررسی نشان داده است عبارتند از:
 تعداد نویسندگان مقاالت و تعداد مقاالت ارائه و پذیرفته شده در طول زمان افزایش داشته است.  -
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ن تعداد دانشجویانی که مقاالت آنها در سمینارهای چهارم، پنجم و ششم پذیرفته و چاپ شده است بطور در میان نویسندگا  -
ناگهانی افزایش چشمگیری داشته است که به همین نسبت تعداد اساتید دانشگاهی که در این مقاالت بعنوان همکار و یا نویسنده 

ابل توجهی داشته است. یکی از مهمترین دالیل این رخداد، افزایش تعداد اصلی بوده اند نیز نسبت به سمینارهای اولیه افزایش ق
دانشگاه ها و تعداد دانشجویان و فارغ التحصیالن رشته مهندسی منابع طبیعی با گرایش مرتعداری در مقاطع مختلف کارشناسی، 

 کارشناسی ارشد و دکتری می باشد. 

تعداد مقاالت تحلیلی که حاصل نظریه پردازی اساتید و مسؤولین رده  در سمینارهای اولیه بخصوص سمینارهای اول و دوم  -
باالی دستگاهای مرتبط می باشد بیشتر بوده است و به مرور از تعداد این گونه مقاالت کاسته شده است. در این رابطه بازنشسته 

. ولی نکته مهم آن است که در شدن برخی از پیشکسوتان و عدم حضور آنها در سمینارهای بعدی یکی از دالیل بوده است
شرایط کنونی نگاه های خاص، موشکافانه و کالن نگر به موضوعات مرتبط با مرتع و مرتعداری و نظریه پردازی برای برون 
رفت از وضعیت فعلی می تواند به حل برخی از معضالت کمک نماید. و خالء این نوع مقاالت و نظریه ها تا حدود زیادی 

 احساس می شود.

اول، دوم و سوم نسبت مقاالت تحقیقی که حاصل طرح های تحقیقاتی در موسسه تحقیقات در سمینارهای  نتایج نشان داد که  -
جنگلها و مراتع و مراکز تحقیقاتی و یا دانشگاه ها بوده در مقایسه با انواع مقاالت دیگر چشمگیر و زیادتر بوده است ولی در 

اهش یافته است. این رویداد نیاز به موشکافی بیشتر دارد، ولی پرواضح است در سالهای سمینارهای بعدی این نسبت به شدت ک
اخیر به دالیل مختلف از جمله کاهش اعتبارات، بازنشستگی تعداد زیادی از محققین با تجربه و مجرب، در اولویت نبودن 

و کاربردی در رابطه با مراتع و مرتعداری به  تحقیقات منابع طبیعی و ... موجب شده است که تعداد طرح های تحقیقاتی جامع
 از لحاظ محتوی کم عمق تر از قبل شده اند. میزان قابل توجهی کاهش یافته است و طرح های تحقیقاتی عموماً موردی و 

به نتایج این بررسی نشان داده است که نسبت مقاالتی که حاصل از پایان نامه های دانشجویی بوده در همایش های چهارم   -
بعد به شدت افزایش یافته است که مهمترین دلیل آن گسترش مقاطع تحصیالت تکمیلی در رشته مهندسی مرتعداری و افزایش 
شمار فارغ التحصیالن در مقاطع فوق لیسانس و دکتری در رشته مرتعداری بوده است. برخی معتقدند تحقیقات دانشجویی در 

ود اعتباراتی که برای انجام تحقیقات دانشجویی صرف می شود و کاهش عملیات سالهای اخیر به سبب مسائل انگیزشی و کمب
صحرایی از غنای علمی و کاربردی الزم برخوردار نیست و با وجود آنکه افزایش کمیت این نوع از تحقیقات می تواند یک 

تایج حاصل از بسیاری از پایان نامه فاکتور مثبت باشد ولی این نوع از طرح های پژوهشی از کیفیت زیادی برخوردار نبوده و ن
ها چندان قابل استناد نیستند. البته این ادعا نیز نیاز به تحقیق و بررسی دقیق دارد ولی آنچه که مسلم است بخشهای اجرایی 
کمتر به تحقیقات دانشجوی بها می دهند و تاکنون کمتر مالحظه شده است که نتایج حاصل از این پژوهش ها در عمل بکار 
گرفته شود. البته این نقص تا حد زیادی به اساتید دانشگاهی مربوط می شود که موضوع و عناوین این تحقیقات را تعریف می 
کنند و در واقع شاید بهتر بود تا هر استاد و یا دانشگاه هر چند سال یکبار، از جمیع این پژوهش های دانشجویی صورت گرفته 

 نظریه پردازی مشخص را نتیجه گیری کرده و ارائه می دادند. در حوزه های مختلف یک جمع بندی و
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به نظر می رسد همایش های اول و دوم و حتی سوم و نتایج حاصل از این همایش ها تأثیرات زیادی بر بخش اجرا داشته   -
ور پس از برگزاری است و بخش زیادی از برنامه ها و اقدامات در دفتر فنی مرتع در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کش

همایشهای اول و دوم جهت گیری خاصی پیدا کرده است، ولی این روند در همایشهای بعدی مشاهده نمی شود و نتایج حاصل 
از آنها به شکلی نبوده است که بتواند یک تحول قابل توجه در روند اقدامات اجرایی برجای بگذارد. البته این موضوع نیز مطلق 

اخیر شاهد رکود خاصی در بخش اجرا بوده ایم و تقاضا برای استفاده از نتایج حاصل از تحقیقات در بخش  نبوده و در سالهای
 اجرا نیز به طور چشمگیری کاهش داشته است.

در همایش اول و دوم قطعنامه پایانی به شکلی تنظیم شده که توانسته تأثیری بر روند اقدامات بعدی داشته باشد ولی جالب   -
است که در همایش های بعدی و بخصوص در همایش های چهارم به بعد از سرنوشت قطعنامه های پایانی خبر چندانی در 

الت و یا سایت انجمن مرتعداری منتشر نشد و دسترسی به آنها نیز در این دست نیست و حتی این قطعنامه ها در مجموعه مقا
 ایراد شد و هدف از آنها چه بوده است؟تحقیق میسر نشد. لذا این سؤال پیش می آید که اصوالً این قطعنامه ها برای چه تنظیم و 

سال اصل مقاالت توسط انجمن مرتعداری  10از همایش چهارم به بعد تنها چکیده مقاالت چاپ شده و هنوز با گذشت حدود   -
به چاپ نرسیده است. سؤال مهمی که ذهن بسیاری را مشغول کرده است این که آیا چکیده مقاالت ارزش علمی دارد؟ آیا با 

سال از همایش پنجم نبایستی اصل مقاالت چاپ میشد؟ اصوالً چرا با وجود  6سال از برگزاری همایش چهارم و  10گذشت 
اد مقاالت در همایش های چهارم به بعد بسیار قابل توجه بود و افراد زیادی برای نوشتن و تنظیم این مقاالت و یا آنکه تعد

داوری آنها زحمت بسیاری کشیدند، نبایستی نتایج حاصل از این زحمات به چاپ برسد؟ واقعًا مسوولیت این موضوع با چه 
شت اصل مقاالت همایش چهارم و پنجم هیچ اطالعی در دست نیست و با کسانی بوده است؟ نکته مهمتر آن است که از سرنو

وجود پیگیری های متعدد بعمل آمده از مسوولین برگزار کننده این همایش ها همه از وجود فایل این مقاالت اظهار بی اطالعی 
 کردند و اصل مقاالت به دست نیامد. !!!!

ش ها آسیب شناسی شود و بایستی دید هدف از برگزاری همایش هایی که در پایان بایستی هدف از برگزاری این همای     
سرنوشت اصل مقاالت و قطعنامه های پایانی آنها نامعلوم است و اصوالً نتایج مشخصی که بتواند تأثیری در اقدامات اجرایی، 

ر زمینه مدیریت مراتع کشور داشته تحقیقاتی و آموزشی و یا بهره برداری از مراتع و مهمتر از همه تأثیر در سیاست گذاری د
 باشد چیست؟ و این سواالت که ذهن بسیاری از متخصصین را مشغول کرده را در همایش های بعدی بتوانیم پاسخگو باشیم.

 
 منابع:

ی احمدی ساریسا و حسین بارانی؛ دسته بندی و تعیین روند موضوعی مقاله های ارائه شده در چهار همایش ملی مرتع و مرتعدار -
و اولین همایش ملی تحقیقات دام و مرتع؛ چکیده مقاالت پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران؛ دانشگاه آزاد اسالمی 

 .1391بروجرد؛ اردیبهشت 

(؛ مؤسسه انتشارات 1380بهمن  16-18انجمن مرتعداری ایران؛ مجموعه مقاالت دومین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایران ) -
 .1382نشگاه تهران؛ و چاپ دا
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(؛ مؤسسه 1383شهریور  17-19انجمن مرتعداری ایران؛ مجموعه مقاله های سومین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران ) -
 .1384(؛ 369تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )شماره انتشار: 

(؛ مؤسسه تحقیقات 1388آبان  5-7چهارمین همایش ملی مرتع و مرتعداری در ایران ) مقاالتانجمن مرتعداری ایران؛ مجموعه  -
 .1388(؛ 414شماره انتشار: جنگلها و مراتع کشور )

(؛ مؤسسه 1391شهریور  26-28انجمن مرتعداری ایران؛ مجموعه مقاالت پنجمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران ) -
 .1391(؛ 445تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )شماره انتشار: 

؛ مؤسسه (1394شهریور  17-19انجمن مرتعداری ایران؛ مجموعه چکیده مقاالت ششمین همایش ملی مرتع و مرتعداری ایران ) -
 .1394(؛ 454تحقیقات جنگلها و مراتع کشور )شماره انتشار: 

مرداد  27تا  25) واجه الدین سید جمال الدین و مهدی بصیری؛ مجموعه مقاالت اولین سمینار ملی مرتع و مرتعداری در ایرانخ -
 .1376؛ دانشگاه صنعتی اصفهان، (1373

نابع طبیعی(؛ مجموعه گزارش های دومین کنفرانس کارشناسان مراتع سازمان جنگلها و مراتع کشور )وزارت کشاورزی و م -
 .1349بهمن  3-8کشور؛ شیراز 

 .1390عمید حسین؛ فرهنگ فارسی عمید؛ انتشارات امیر کبیر؛  -

مترجم مریم، اندیشه قانعی، علی اکبر حریمی و حمیدرضا رضیئی؛ راهنمای جامع برگزاری همایش ها؛ دانشگاه علوم پزشکی  -
 . 1387مشهد، 

 .1381معین محمد، )گردآوردنده عزیزاله علیزاده(؛ فرهنگ فارسی معین؛ انتشارات ادنا )کتاب راه نور(،  -

 1347شهریور  16-9مینار جنگل و مرتع؛ انتشارات وزارت منابع طبیعی؛ وزارت منابع طبیعی؛ سخنرانی ها و مصوبات س -
 )نوشهر(.

 
 

 


