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اساتید  از  تعدادی  پرورش  مهد  تبریز،  دانشگاه  کشاورزی  دانشکده   
از آن جمله می توان  بوده است که  بنام مرتع داری کشور  و کارشناسان 
به آقایان دکتر بهروز ملک پور، مهندس حسین موسوی اقدم )مدیرکل و 
کارشناس اسبق دفتر فنی مرتع(، مرحوم دکتر عزیز جوانشیر و البته مرحوم 
دکتر محمدرضا مقدم اشاره کرد. دکتر محمدرضا مقدم به واسطه کتاب های 
باارزشی که به رشته تحریر درآورده اند و سوابق علمی درخشان، برای 
تمامی دانش آموختگان رشته مهندسی مرتع و آبخیزداری و سایر رشته های 
منابع طبیعی، استادی شناخته شده است. دکتر مقدم، پانزدهم خرداد ۱۳۱9 
در شهر تبریز به دنیا آمد. ایشان تحصیالت ابتدایی و دبیرستان را در تبریز 
گذرانده و در سال ۱۳۳7 در آزمون ورودی دانشکده کشاورزی دانشگاه 
این  وارد  کشاورزی  مهندسی  رشته  در  تحصیل  برای  و  پذیرفته  تبریز 
دانشگاه شدند. پس از چهار سال تحصیالت دانشگاهی، در سال ۱۳4۱ 
با درجه فوق لیسانس از دانشگاه تبریز فارغ التحصیالن التحصیل  شدند. 
دکتر محمدرضا مقدم به مدت یک سال نیز در دانشگاه مون پلیه فرانسه 
تحصیالت  گواهینامه  اخذ  به  موفق  و  کرده  تحصیل  اکولوژی  رشته  در 
عالیه در اکولوژی )معادل فوق لیسانس( در سال ۱9۶۳ میالدی مصادف 
با ۱۳42 شمسی از این دانشگاه  شدند. براساس اسناد و سوابق بررسی 
شده، ایشان بالفاصله پس از فارغ التحصیالن التحصیلی در سال ۱9۶۳، در 
مقطع دکتری دانشگاه مون پلیه برای ادامه تحصیل در رشته اکولوژی مرتع 
مشغول به تحصیل شده و در سال ۱9۶8 میالدی مصادف با ۱۳47 شمسی 
موفق به اخذ درجه دکتری می شوند. دکتر مقدم در سال ۱۳4۳ و هم زمان 
با تحصیل در مقطع دکتری به استخدام وزارت کشاورزی درمی آیند. در 
بدو استخدام در سازمان اصالح مراتع و تولید نباتات علوفه ای که در آن 
زمان با ریاست مرحوم دکتر جزیره ای اداره می شد، مشغول می شود. به نظر 
می رسد هم زمان با تحصیل در مقطع دکتری در دانشگاه مون پلیه فرانسه به 
استخدام وزارت کشاورزی نیز در می آیند. ایشان در این مقطع 7 ساله یعنی 
از سال ۱۳4۳ تا ۱۳۵۰ که از وزارت کشاورزی به دانشکده جنگل داری 
)منابع طبیعی کنونی( دانشگاه تهران منتقل می شود، در ایستگاه تحقیقات 
همند آبسرد، ایستگاه تولید بذر کرج و دفتر فنی مرتع فعالیت داشته و 
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زندگینامه زنده یاد دکتر محمدرضا مقدم
مؤسس و اولین رئیس هیئت مدیره انجمن مرتع داری ایران
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مدتی را به عنوان مدرس دروس مربوط به مرتع ازجمله اکولوژی مرتع، 
مرتع داری و اصالح مراتع به آموزشگاه جنگل و مرتع گرگان منتقل 
می شوند. براساس درخواستی که در سال ۱۳49 ازطرف دانشگاه تهران 
به وزارت منابع طبیعی ارسال می شود، وزارت منابع طبیعی طی نامه ای 
در مورخه ۱۳49/۱۱/27 موافقت خود را با انتقال ایشان به دانشکده 
مراحل  طی  با  بنابراین  می دارد.  اعالم  تهران  دانشگاه  جنگل داری 
اداری، ایشان از سال ۱۳۵۰ به عنوان استادیار تمام وقت گروه احیای 
به استخدام رسمی دانشکده جنگل داری  مناطق خشک و کوهستانی 
دانشگاه تهران درمی آیند. مرحوم دکتر محمدرضا مقدم به عنوان استاد 
تمام وقت تا تاریخ ۱۳84/۶/۱۵ که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند 
این دانشگاه  از  استادی  با درجه  تهران حضور داشتند و  در دانشگاه 
همواره   ،۱۳۵۰ سال  در  دانشگاه  به  انتقال  باوجود  بازنشسته  شدند. 
همکاری بسیار نزدیکی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
داشته و تقریبًا در تمام جلسات و کارگروه های مهم و تخصصی، حتی 
مرتع داری  صاحب نظر  استاد  به عنوان  بازنشستگی  از  پس  سال  چند 
حضور داشتند. ایشان در دانشگاه تهران از ۱۳۵۰ تا ۱۳۵4 استادیار 
و از سال ۱۳۵4 تا ۱۳۶۳ با مرتبه دانشیار مشغول به فعالیت بوده و 
براساس تأیید و تصویب کمیته منتخب دانشکده منابع طبیعی دانشگاه 
تهران، در تاریخ ۱۳۶۳/۱۱/۱7 به مرتبه استادی ارتقا یافتند. مرحوم 
دکتر محمدرضا مقدم فعالیت های آموزشی و پژوهشی متعددی ازجمله 
دروس  تدریس  پژوهشی،  طرح های  اجرای  پایان نامه ها،   راهنمایی 
باارزش، تدوین مقاالت  تألیف کتاب های بسیار  با مرتع داری،  مرتبط 
علمی، شرکت در سمینار ها و کنفرانس های بین المللی و ملی و هدایت 
دانشجویان متعدد را برعهده داشتند. دکتر مقدم به زبان های فرانسه و 
انگلیسی تسلط کامل داشته و با توجه به اینکه آذری بودند و سفرهای 
بودند. مسلط  نیز  استانبولی  ترکی  زبان  به  داشتند،  ترکیه  به  متعددی 
درخواست   ۱۳7۵/۱۱/29 تاریخ  در  بار  یک  مقدم  دکتر 
مجدداً  می شوند.  مواجه  گروه  مخالفت  با  ولی  می دهند  بازنشستگی 
در سال 84 گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی دانشکده منابع 
تاریخ  این مخالفت در  ایشان مخالفت می کند.  بازنشستگی  با  طبیعی 
۱۳84/۳/2۳ به صورت مکتوب به رئیس دانشکده منتقل شده و رئیس 
دانشکده نیز به رئیس پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران 
اعالم می کند؛ اما به هرحال حکم بازنشستگی ایشان صادر شده و در 
تاریخ ۱۳84/۶/۱۵ به افتخار بازنشستگی نائل می شوند. دکتر مقدم 
نشریات شخصی  و  آموزشی  فیلم های  کتاب ها،  بازنشستگی،  از  پس 
خود را به کتابخانه دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران اهدا می کنند. 
باارزش دکتر مقدم، پیگیری  یکی دیگر از خدمات و اقدامات بسیار 
 ۱۳78 سال  در  ایشان  است.  بوده  ایران  مرتع داری  انجمن  تأسیس 
را  ایران  مرتع داری  انجمن  هیئت مؤسس،  اعضای  از  یکی  به عنوان 
تأسیس می کنند. پس از تأسیس، در سال های ۱۳79 و ۱۳84 به عنوان 
رئیس هیئت مدیره، انجمن مرتع داری ایران را هدایت می کنند که حاصل 
این اقدام برگزاری چند سمینار مرتع داری ملی در کشور بوده است. 
برخی از فعالیت های آموزشی و اداری ایشان در زمان تصدی کرسی 
استادی مرتع داری در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران عبارتند از:

 ،2 و   ۱ )مرتع داری  مرتع داری  و  مرتع  با  مرتبط  دروس  تدریس   

مراتع،  توسعه  و  اصالح  کلیات  مرتع،  تیپولوژی  مرتع داری،  کلیات 
لیسانس،  مقاطع  در   )... و  کمی  اکولوژی  مرتع،  ارزیابی  و  آنالیز 
تهران دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  در  دکتری  و  لیسانس  فوق 

 تدریس دروس مرتبط با مرتع ازجمله اکولوژی مرتع و مرتع داری در 
آموزشگاه عالی جنگل و مرتع گرگان از سال ۱۳4۵ تا اواخر دهه ۱۳۵۰

طبیعی  منابع  دانشکده  در  سال ۱۳۵۶  در  مرتع  آزمایشگاه  ایجاد   
دانشگاه تهران

  تدریس درس مرتع داری در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان در 
سال ۱۳۵8

 مدرس دانشگاه مامازن ورامین در سال ۱۳۵۳ 
اجرای  در  همکاری  و  سال ۱۳۶۱  در  مازندران  دانشگاه  مدرس   

عملیات کارآموزی دانشجویان دوره لیسانس
 راهنمایی تعداد زیادی پایان نامه دوره فوق لیسانس و رساله دکتری در 

رشته مرتع داری و آبخیزداری
 تهیه جزوات آموزشی مرتع داری و اصالح مراتع ۱ و 2 و مرتع کاری 

و آنالیز مراتع 
از  استادی  سمت  حفظ  با  تهران  دانشگاه  رئیس  ابالغ  براساس   
اول اردیبهشت ۱۳۵۳ به مدت یک سال سرپرست گروه احیای مناطق 
می شوند. تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع  دانشکده  کوهستانی  و  خشک 

 از سیزدهم اردیبهشت ۱۳۵4 با ابالغ رئیس دانشکده منابع طبیعی 
دانشگاه تهران تمام مسئولیت های برنامه های آموزشی و پژوهشی رشته 
مدیریت حیات وحش زیر نظر گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی 

به دکتر مقدم محول می شود.
 از تاریخ 2۶ مهر ۱۳۵4 طی حکمی با ابالغ رئیس دانشکده به عضویت 

کمیته پذیرش دانشکده درمی آیند. 
 اول اردیبهشت ۱۳۵۵ حکم مدیریت گروه احیای مناطق خشک و 

کوهستانی ایشان به مدت دو سال دیگر تمدید می شود.
مورخه  ابالغ  براساس  دانشکده  آموزشی  کمیسیون  در  عضویت   

۱۳۵8/2/۱9 ازسوی رئیس دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 عضویت در شورای مدیریت مرکز تحقیقات مناطق کویری و بیابانی 

ایران از اول مرداد ۱۳۵8
 عضویت در کارگروه جنگل و مرتع معاونت هماهنگی و امور برنامه و 
بودجه وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۶۳ با ابالغ رسمی معاون وزیر

 عضو هیئت ممیزی دانشگاه تهران از سال ۱۳۵9
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طبیعی  منابع  دانشکده  ترفیعات  و  انتصابات  کمیته  عضو   
دانشگاه تهران از سال ۱۳۵9

  عضو شورای اجرایی گروه احیای مناطق خشک و کوهستانی 
از سال ۱۳۵7

و  انتشارات  مؤسسه  دانشگاهی  کتب  بررسی کنندگان   عضو 
چاپ دانشگاه تهران از سال ۱۳۵8

 عضو هیئت داوران مجله علمی کشاورزی دانشگاه جندی 
شاپور از سال ۱۳۵8

مرکز  مدیریت  شورای  در  طبیعی  منابع  دانشکده  نماینده   
هماهنگی مطالعات محیط زیست دانشگاه تهران از سال ۱۳۵8

 عضو کمیته برگزاری سمینار مسائل و مشکالت منابع طبیعی ایران، 
دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۵8

 همکاری با استانداری یزد از سال ۱۳۵9 تا ۱۳۶۱ در ارتباط با 
برنامه ریزی برای مسائل توسعه استان

سال  از  دانشگاهی  نشر  مرکز  فرهنگی  انقالب  ستاد  با  همکاری   
۱۳۵9 تا ۱۳۶۰

 همکاری با ستاد انقالب فرهنگی از سال ۱۳۶2 
  همکاری با جهاد دانشگاهی به طور متناوب

 همکاری با وزارت جهاد سازندگی
 همکاری با هیئت مرکزی تأمین و گزینش اساتید دانشگاه تهران

 همکاری با وزارت کشاورزی و عمران روستایی، قبل از سال ۱۳۵7
 همکاری با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از سال 

۱۳۵۰ تا زمان حیات
 همکاری با شورای عالی منابع طبیعی )شورای عالی جنگل( سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور
 همکاری با استانداری سمنان در رابطه با برنامه ریزی برای مسائل 

توسعه استان

 با ابالغ رئیس دانشکده منابع طبیعی از تاریخ ۱۳۶۵/۱۱/۱۳ با 
مرتع داری  رشته  ارشد  کارشناسی  دوره  مسئول  به عنوان  حفظ سمت 

منصوب می شود. 
طبیعی  منابع  دانشکده  پژوهش  و  آموزش  شورای  در  عضویت   

دانشگاه تهران
 

فعالیت های علمی و پژوهشی
برخی از فعالیت های علمی و پژوهشی دکتر محمدرضا مقدم، به شرح 

زیربوده است:
بورس  مختلف، ۱۰  زمینه های  در  فرانسه  دولت  سال ۱۳۵۰  در   
به   )۱97۱-۱972( مختلف  رشته های  در  کوتاه مدت  کارآموزی 
آقایان دکتر  تهران  دانشگاه  دانشکده جنگل داری  از  که  ایران می دهد 
می شوند.  معرفی  بورس  این  برای  دیانی  دکتر  و  مقدم  محمدرضا 
اول  از  مرتع داری  بین المللی  کنگره  دوازدهمین  در  شرکت   
مسکو در   )۱۳۵2 تیر   ۱۰ تا  خرداد   ۱۱(  ۱974 ژوئن  سی ام  تا 
و  مراتع  زمینه  در  مطالعه  برای   F.A.O بورس  از  استفاده  با   
با اساتید در دانشکده های منابع طبیعی یوتا و کلرادو آمریکا  مذاکره 
می کنند. عزیمت  آمریکا  به  ماه   ۳ مدت  به   ۱۳۵4 سال  تابستان  در 
 شرکت در مجمع ساالنه جامعه مرتع داران در سال ۱۳۵4 به مدت 
۵ روز در ایالت نبراسکای آمریکا که در این مجمع مقاله ای را با عنوان 
 »Kochia prostrata, a tremendous shrub for arid land«

ارائه می کنند. 
  اجرای طرح بررسی امکان جایگزینی دیم زارهای گندم و جو با نباتات 
مرتعی و علوفه ای در منطقه طالقان در دهه ۱۳۵۰ )۱۳۵۵- ۱۳۵4(

در   ۱978 سـال  در  مرتـع داران  سـاالنه  کنفرانـس  در  شـرکت   
سـان آنتونیو ایالـت تگـزاس آمریـکا بـا ارائـه مقالـه ای بـا عنـوان

 »Minimizing Marginalization of National Land in Iran«

دومین سمینار ملی مرتع و مرتع داری )۱۳8۰(

ایستگاه همند آبسرد، تابستان ۱۳8۵

سمینار بین المللی مرتع در سال 2۰۰۱

بازدید از نهال کاری در مراتع استان تهران
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منابع  از  بهره برداری  اولویت های  »تعیین  مطالعاتی  طرح  مجری   
طبیعی در رابطه با برنامه های توسعه استان یزد« با ابالغ رئیس دانشگاه 

تهران در سال ۱۳۵8
منابع  از  بهره برداری  اولویت های  »تعیین  مطالعاتی  طرح  مجری   

طبیعی در رابطه با عمران استان سمنان« در سال ۱۳۶۰
 عزیمت به کشور ترکیه برای بازدید از اقدامات انجام شده به منظور 

اصالح مراتع، آبخیزداری و جنگل کاری در تابستان سال ۱۳۶۰
 شرکت در سمینار بررسی علل تخریب مراتع و ارائه راه حل های 
جلوگیری از آن و تعیین روش های اجرایی حفظ، احیا و اصالح مراتع 

در دانشگاه استانبول در سال ۱۳۶۳
مرتع  طرح  تهیه  قبیل  از  پژوهشی  و  مطالعاتی  طرح های  اجرای   
و آبخیز شهرستانک، ۱۳۵۰-۱۳49، تهیه طرح مرتع و آبخیز منطقه 
شمال قزوین، ۱۳۵۶-۱۳۵۵، تهیه طرح مرتع و آبخیز شهرستان طالقان 
)میانی(، ۱۳۵9-۱۳۵8، تهیه طرح مرتع و آبخیز خوش ییالق شاهرود، 

۱۳۶۳-۱۳۶2 و تهیه طرح مرتع و آبخیز سوهان طالقان، ۱۳۶۳
 اجرای طرح تحقیقاتی جایگزینی دیم زارهای کم بازده با یونجه در 
مناطق مناسب کشور در سال ۱۳۵7. این طرح برای اولین بار در طالقان 
در سطحی به وسعت 7۰ هکتار توسط ایشان انجام شده و مبنای اجرای 

عملیات وسیع در سراسر کشور قرار گرفت.
 سفر به کشور آلمان براساس دعوت دانشگاه کاسل در سال ۱۳۶4 
و موافقت دانشکده با حضور ایشان به مدت 8 هفته از ۱7 تیر ۶4 برای 
مطالعه و بررسی مشترک نمونه های کنوپودیاسه های ایران موجود در 
دانشگاه مذکور و تبادل نظر در مورد مسائل مربوط به پایان نامه های 

فارغ التحصیالن آن مؤسسه
 همکاری در طرح »دامداری و مسائل آن در منطقه قشالقی استان سمنان«

 شرکت در چهارمین کنگره بین المللی اکولوژی در دانشگاه نیویورک 
آمریکا در سال ۱۳۶4

روی  آبشخور  از  فاصله  تأثیر  »بررسی  پژوهشی  طرح  مجری   
تولید  تراکم  ترکیب  از  مرتع  گیاهی  پوشش  خصوصیات  و  وضعیت 

پوشش«  در سال ۱۳79
 عضو هیئت تحریریه مجله جنگل و مرتع با ابالغ رئیس سازمان 

جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور از تاریخ ۱۳8۰/۱2/۱8
دکتر مقدم سه عنوان کتاب را تألیف کردند که هر یک، از مهم ترین 
و  »مرتع  کتاب  هستند.  مرتع داری  علم  با  مرتبط  کتب  علمی ترین  و 
انتشارات دانشگاه تهران  مرتع داری« در سال ۱۳77 توسط مؤسسه 
به چاپ رسید و به دلیل استقبال بسیار زیاد دانشجویان و دانش پژوهان، 
با  مرتبط  مسائل  از  کامل  مجموعه ای  کتاب  این  شد.  چاپ  تجدید 
گیاهان  »اکولوژی  باعنوان  ایشان  دوم  کتاب  است.  مرتع داری  علم 
چاپ  تهران  دانشگاه  انتشارات  توسط   ۱۳84 سال  در  خاکروی« 
شد. این کتاب 7۰۰ صفحه ای حاوی مطالب مبسوطی در ارتباط با 
اکولوژی گیاهی و اکوسیستم های مرتعی است. کتاب سوم ایشان نیز 
با عنوان »اکولوژی توصیفی و آماری پوشش گیاهی« در سال ۱۳87 
در انتشارات دانشگاه تهران به چاپ رسید. این کتاب نیز مطالب مهمی 
را در ارتباط با روش های آماربرداری پوشش گیاهی و مسائل کمی 
اکولوژی مطرح می کند. با وفات دکتر محمدرضا مقدم در دی ماه سال 
۱۳94 )در سن 7۵ سالگی(، جامعه متخصصان مرتع داری کشور از 
زیادی  تعداد  ماند.  محروم  و صاحب سبک  برجسته  استادی  وجود 
دانشگاه های  بنام  اساتید  از  اکنون  ایشان،  دانشجویان  و  از شاگردان 
کشور، محققان مراکز تحقیقاتی و کارشناسان خبره سازمان جنگل ها، 
مراتع و آبخیزداری کشور هستند و به جرأت می توان ادعا کرد که نقش 
مرحوم دکتر مقدم در اعتالی دانش نوین مرتع داری و گسترش این 
علم در کشور بی نظیر و منحصربه فرد بوده است. در پایان الزم می دانم 
از آقایان دکتر بهروز ملک پور، مهندس نگهدار اسکندری و مهندس 
ارائه عکس ها و مطالبی درخصوص زندگینامه  اقدم که در  موسوی 
کنم.  یاری رساندند تشکر و قدردانی  مقدم  زنده یاد دکتر محمدرضا 
همچنین از سرکار خانم طالب پور، رئیس محترم امور اداری دانشکده 
دکتر  سوابق  بررسی  به  کمک  برای  تهران  دانشگاه  طبیعی  منابع 

محمدرضا مقدم در این دانشکده، سپاسگزاری می کنم.

کتاب های تألیف شده توسط دکتر محمدرضا مقدم


