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 خًاویم:در ایه شمبرٌ می

  ثرگساری جلسٍ َیئت مذیرٌ ي کمیتٍ علمی

 آثبن مبٌ  22ي  22 –اوجمه در اصفُبن 

 ٌَبی آمًزشی در اصفُبن ثرگساری کبرگب 

  طرح حمبیت از مرتع داری پبیذار در آغبز

 َبی زاگرس مرکسی جىگل

  معرفی کتبة 

  داوشجًیی مرتع ملی  کىفراوسفراخًان ديمیه

 ي مرتعذاری

  ششمیه َمبیش ملی مرتع ي مرتعذاری فراخًان

 ایران

  ای مرتعذاری ايلیه َمبیش مىطمٍفراخًان

 شمبل کشًر

  ای مرتعذاری َمبیش مىطمٍفراخًان ايلیه

 شرق کشًر

  َمبیش ملی پژيَشُبی وًیه در مذیریت مىبثع

 طجیعی

 
مبَىبمٍ خجری الکتريویکی اوجمه مرتعذاری 

 ایران

 23 آثبن ي آرر – 4شمبرٌ 

 
 
 
 

 دکتز مُذی بصیزی مذیر مسئًل:  

مُىذس معصًمٍ  -مُىذس مُذی معمزی يیراستبر:

 عباسی

 وشبوی دثیرخبوٍ:

پزدیس کطايرسی ي مىابع  -خیابان داوطکذٌ -کزج

طبقٍ  -ساختمان مذیزیت -طبیعی داوطگاٌ تُزان

 31515-4314صىذيق پستی:  -سًم

 02632236335تلفه/ ومابز: 

 

 

 

 

 خبروامٍ الکتريویکی اوجمه مرتعداری ایران

93 آبان ي آذر -4شمارٌ   

 

مىدان بٍ َمکاری در اوتشار خبروامٍ اوجمه از کلیٍ عالقٍ

بٍ  شًد وظرات ي خبرَای خًد رامرتعداری ایران دعًت می

( ارسال martanews@yahoo.comایمیل خبروامٍ )

 ومایىد. 
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در تبریخ  23جلسٍ َیئت مذیرٌ اوجمه در سبل  ششمیه

ادارٌ کل مىبثع طجیعی استبن در  11-14سبعت  22/2/23

ثرگسار شذ. حبضریه جلسٍ آلبیبن دکتر مُذی اصفُبن 

دکتر سیذ  -دکتر علی آریبپًر -دکتر حسیه ارزاوی -ثصیری

مُىذس مُرداد  -دکتر عطباهلل اثراَیمی -اکجر جًادی

مسیجی ي مُىذس علیرضب امیری ملکی ثًدوذ. مُمبوبن جلسٍ 

دکتر رضب  -دکتر حسیه ثشری – مسعًد ثرَبویآلبیبن دکتر 

 -مخىذس علی خلیل پًر -مصطفی ترکشدکتر  -جعفری

 یمُبجر عجذالرضب شبملی ي مُىذسمحمذحسیه مُىذس 

 ثًدوذ.  

 

 

 

 

ثرگساری کبرگبَُبی آمًزشی ریل در ادارٌ کل مىبثع طجیعی اصفُبن 

 سبعت؛  10ثٍ مذت  22/2/23در تبریخ 

مذرس دکتر  -ريشُبی وًیه زمیىی تعییه عملکرد مرتع -1

 حسیه ثشری

مذرس  -ريشُبی وًیه سىجش از ديری تعییه عملکرد مرتع -2

 دکتر رضب جعفری

 

 
 

 
 

 

 22/2/23جلسٍ کمیتٍ علمی اوجمه مرتعذاری در تبریخ 

در ادارٌ کل مىبثع طجیعی استبن اصفُبن  02-14سبعت 

ريسب ي معبيویه ادارات تعذای از ثرگسار شذ. در ایه جلسٍ 

اصفُبن، ثًشُر، مرکسی، لرستبن، یسد، مىبثع طجیعی استبوُبی 

ي  چُبر محبل ي ثختیبری، کُگیلًیٍ ي ثًیراحمذ ي فبرس

 سبزمبن جىگلُب حضًر داشتىذ. 

 ثىذی جلسٍ:ای از جمعخالصٍ

 اَمیت مراتع از طریك صذا ي سیمب وشبن دادٌ شًد؛ -

عمبل مذیریت مشبرکتی در ثرداران ي اثکبر گرفته ثُرٌ -

 مراتع؛ 

التصبدی ثًدن مراتع، مذ وظر داوشگبَیبن ي ارگبوُبی  -

 اجرایی لرار گیرد؛ 

ثرداری ارائٍ راٌ کبرَبی مًثر ثرای حفظ ي حراست ي ثُرٌ -

 مىبست از مراتع در ثروبمٍ ششم تًسعٍ. 

 َبی آمًزشی در اصفُبن ثرگساری کبرگبٌ آثبن  22ي  22جلسٍ َیئت مذیرٌ ي کمیتٍ علمی اوجمه در اصفُبن  

  معرفی کتبة 
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چُارضىبٍ در گفت ي گً با خبزوگار ایزوا افشيد:  مُذی مجتُذی ريس

دامىٍ اجزای ایه طزح در مزاتع استان َای فارس، کُگیلًیٍ ي 

 .بًیزاحمذ، چُارمحال بختیاری ي اصفُان است

يی گفت: طزح حمایت اس مزتع داری پایذار با مطارکت ساسمان 

بزای حفظ تىًع جُاوی محیط سیست ي پزيصٌ ساگزس مزکشی 

َشار َکتار اس جىگل َا ي مزاتع ساگزس  500سیستی در دي میلیًن ي 

 .مزکشی اجزایی ضذ

مجتُذی تصزیح کزد: در ایه طزح عطایز دارای پزياوٍ چزای دام می 

تًاوىذ با ياگذاری بخطی اس دام خًد قسمتی اس مزاتع را بزای کطت 

بت بٍ احیای ایه گیاَان داريیی در معزض وابًدی قزق کىىذ تا وس

 .مزاتع با گیاَان با ارسش اقذام ضًد

يی افشيد: ایه طزح افشين بز ایجاد درآمذ پایذار بزای بُزٌ بزداران ي 

وجات گًوٍ َای ارسضمىذ در خطز وابًدی باعث تًلیذ قابل تًجُی اس 

 .گیاَان داريیی ي خًراک دام در مزاتع را بٍ دوبال دارد

ديرٌ َای آمًسضی کًتاٌ مذت دي مجتُذی افشيد: طزح بزپایی 

ساعتٍ با َمکاری متخصصان محیط سیست بزای بیان خًاظ گًوٍ 

َای گیاَی بٍ گزدضگزان در جىگل َای ساگزس مزکشی اس دیگز 

بزوامٍ َای در حال اجزا بزای حفظ تىًع سیستی در ایه جىگل َا 

 .است

يی اس اجزای طزح مزتع داری پایذار بٍ صًرت آسمایطی بزای 

ستیه بار در کطًر اس سًی یک بُزٌ بزدار استان چُار محال وخ

بختیاری در مىطقٍ سبشکًٌ خبز داد ي گفت: در ایه طزح گًوٍ َای 

گیاَی در خطز تُذیذ ماوىذ به سزخ، باریجٍ ي سرآبی در پىج َکتار 

 . کطت ضذ

مجتُذی افشيد: طزح مزتع داری پایذار بزای گًوٍ َای گیاَی ماوىذ 

ي جاضیز در بخص يسیع اس سًی بزخی بُزٌ بزداران آيیطه، کزفس 

بٍ دبیزخاوٍ ایه طزح ارسال ي کارضىاسان در حال بزرسی ایه طزح 

.                                         خبزگشاری َا بزای اجزا َستىذ

 12/9/93 -ایزوا

 

 

 

 
 

 
 

 

 َبی زاگرس مرکسیطرح حمبیت از مرتع داری پبیذار در جىگلآغبز 

 

 معرفی کتبة
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