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آنچه در این شماره از خبرنامه میخوانید:

صالبت کوههایت را وقتی در اوج صعود قله امید ایستادهام کامالً
حس میکنم .چشمههای جاریت همچنان زالل از روح روانم



برگزیدگان دومین فراخوان دلنگاشته انجمن آبخیزداری ایران



میگذرند تا به من بیاموزند هنوز هم میشود پاک بود و بخشنده.

تمیزترین آب آشامیدنی متعلق به کدام یک از کشورهای جهان است؟

نگاه گرم خورشید بر دانههای زیبای برف دوخته میشود و همراه



تحلیل  SWOTدر مدیریت راهبردی

با تو تمام کائنات را بهرهمند میگرداند و نسیم باد ،نویدبخش



جدول سرگرمی

وصال ابرهای بخشنده است که بر سرتاسر وجودت میبارد و
هوای دلپذیر عاشقی را به همراه میآورد .آری! هنوز هم راههای

برگزیدگان دومین
فراخوان دلنگاشته
انجمن آبخیزداری ایران

عاشقی بسیارند و تو میتوانی عشق بیکران را از زمین مادر
بیاموزی؛ استاد کائنات همیشه هنرآفرین است و من از این همه
شعور غرق شور میشوم و لبریز از واصالنههای عاشقی.

ذکریا اسداللهی؛ کارمند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان

* منابع طبیعی امانتی رد دست نسل حاضر

الیگودرز ،استان لرستان

*

💦 تمیزترین آب آشامیدنی متعلق به کدام یک از کشورهای

🌀 ذکریا اسداللهی :کارمند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان الیگودرز ،استان لرستان
🌀 خدیجه حاجی :دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری
دانشگاه تربیت مدرس
🌀 فاطمه ورمزیار :کارمند اداره منابع طبیعی و آبخیزداری
شهرستان الیگودرز ،استان لرستان
💦 دلنگاشته برتر سال 💦 1397

توسط انجمن آبخیزداری ایران
سالم بر تو ای زمینِ مادر! دامن پرمهرت هر لحظه برایم تداعیگر
تمام محبّتهای عاشقانه است .دستان گرمت باز هم دانههای
بالقوهی پرشور را نوازش میدهد و همگام با نسیم بهاری آنها را
به باورِ بودن میرساند و رستاخیزی دیگر را به عرصه حضور می-
نمایاند .ای مادر صبور! ارزشت را بیشتر ارج مینهم و هر لحظه
ناخالصی ایجاد شده بر وجودت را که نَفسی ناآگاه ایجاد کرده،
پاک میکنم و هر بار طنین دعای گرمت را با گوش جان میشنوم.

جهان است؟ 💦

click.ir/1397/12/20/cleanest-tap-waters

برای اولین بار در تاریخ معاصر ،عمده کشورهای جهان با بحران کمآبی
مواجه هستند .با این حال مناطقی نیز وجود دارند که علیرغم وجود
چنین مشکالتی ،عرضهکننده تمیزترین آب آشامیدنی هستند .امروزه
بحران کمبود آب بر هیچکس پوشیده نیست .این میان ،مسائل جدید
و متناقضی مطرح میشود .عدهای میگویند که استفاده از آبهای
معدنی ،یک خطر جدی برای محیط زیست به شمار میآید .در طی
فرآیند تولید ،بطریهای پالستیکی بسیاری به هدر میروند .از طرفی
این کار شرکتهای خصوصی را ترغیب میکند تا برای تولید بیشتر،
آبهای شیرین موجود در سراسر دنیا را خریداری کنند.
از سویی دیگر کیفیت و پاکیزگی آبهای لولهکشی در بعضی شهرها
بسیار بحث برانگیز است .این معضل نه تنها در کشورهای در حال
توسعه ،بلکه در کشور توسعه یافتهای همچون آمریکا نیز به چشم
میخورد .در این میان بهترتیب کشورهای سوئیس ،کانادا ،نیوزلند،
سنگاپور ،آلمان ،اسکاندیناوی و بریتانیا دارای تمیزترین آب در
جهان میباشند.

💦 تحلیل  SWOTدر مدیریت راهبردی 💦

تهدیدها :تغییر در متغیرهای خارجی و محیطی میتواند

منظور تولید محصوالت کشاورزی اطالق میشود .کشت بدون

www.myindustry.ir/strategicmanagement/article/swot-analysis.html

تهدیدهایی را برای سازمان در پی داشته باشد.

خاکورزی ،برای اولین بار در سال  1968در ایتالیا آزمایش

تحلیل  SWOTابزاری کارآمد برای شناسایی شرایط محیطی و
تواناییهای درونی سازمان است .پایه و اساس این ابزار کارآمد در
مدیریت استراتژیک و همینطور بازاریابی ،شناخت محیط پیرامونی
سازمان است .ماهیت قوت و ضعف به درون سازمان مربوط میشود
و فرصت و تهدید معموالً محیطی هستند .این تحلیل برای اولین بار
در سال  1950توسط دو دانشآموخته مدرسه بازرگانی Harvard
به نامهای  Smithو  Christensenمطرح شد و در آن زمان ضمن
کسب موفقیتهای روز افزون بهعنوان یک ابزار مفید مدیریتی
شناخته شد .اما شاید بیشترین موفقیت مشهود این تحلیل زمانی
بهدست آمد که  Jack Welchدر شرکت جنرال الکتریک در سال
 1980از آن برای بررسی راهبردها و افزایش بهرهوری شرکت خود
استفاده کرد.

ماتریس SWOT
برای توسعه این استراتژیها ،یعنی همان استراتژیهایی که باعث
هماهنگی قوتهای درون سازمانی با فرصتهای محیط خارجی
است ،میتوان از ماتریس  SWOTبهره برد .ماتریس SWOT
میتواند ابزار توانمندی در شناسایی و اتخاذ استراتژیهای مناسب
در سازمان باشد.

شد ،ولی فقط در پنج یا  10سال گذشته این فناوری رشد
چشمگیری داشته است .بهترین گزینه برای افزایش ماده آلی
خاکها ،حفظ محیط زیست و افزایش درآمد کشاورزان ،استفاده از
روش کشت بیخاکورزی میباشد.
برای تولید یک محصول ،سه مرحله کاشت ،داشت و برداشت الزم
است .اما قبل از کاشت اقداماتی برای آمادهسازی و ایجاد بستر در
راستای رشد بذر انجام میگیرد .متاسفانه از زمانیکه گاوآهنهای
برگرداندار در مزارع مورد استفاده قرار گرفت ،حاصلخیزی خاک
نیز تهدید شد ،زیرا این گونه ادوات ،خاک را زیر و رو میکنند و الیه
زاینده آن را برمیگردانند .بنابراین کیفیت خاک از بین میرود .این
درحالی است که کشور با کاهش بارشها و خشکسالی روبهروست و
از ســوی دیگــر ،اضافه برداشتها از منابع آبهای زیــرزمینی و
تجــدیـدپذیر ،سفــرههــای زیــرزمینــی را نیـز خشکـانده
اســت ،کشـاورزی بدون خاکورزی یکی از راهکارهای برون رفت
از بحران خشکسالی به شمار میرود که بسیاری از کارشناسان
کشاورزی و مسائل آب بر آن تاکید فراوان دارند.

قوتها :قوتهای سازمان همان منابع و تواناییهایی است که در
اختیار دارد و میتواند از آنها بهمنظور ایجاد یک مزیت رقابتی
استفاده کند.
ضعفها :نبودن برخی از تواناییهای کلیدی در سازمان میتواند
بهعنوان یک ضعف در سازمان تلقی شود.
فرصتها :شناسایی و بررسی دقیق محیط خارجی میتواند
فرصتهای جدیدی را برای مدیران شرکت نمایان سازد و همین
فرصتها میتوانند آغازگر مسیر جدیدی برای توسعه و رشد باشد.

 :S-Oاستراتژیهای استفاده از فرصتها هستند و به خوبی با
تواناییهای سازمان هماهنگی دارند.
 :W-Oغلبه از ضعفها به منظور استفاده از فرصتها میباشد.
 :S-Tشناسایی روشهایی است که سازمان میتواند با استفاده از
آنها خطرپذیری خود را از تهدیدها کاهش دهد.
 :W-Tیک استراتژی کامالً دفاعی است که مانع آسیب دیدن
سازمان به علت ضعفها از تهدیدات محیط خارجی میشود.
💦 سادهترین اقدام حفاظتی در مزارع کشاورزی 💦
در حالیکه جمعیت جهان با سرعت رو به افزایش است ،منابع آب و
خاک الزم برای تولید غذای بشر با محدودیت جدی روبهروست .در
مسیر مدیریت کشاورزی ،عملیات خاکورزی از اهمیت ویژهای
برخوردار است .خاکورزی به عملیات به هم زدن مکانیکی خاک به

کشت بدون خاکورزی روشی برای پرورش ساالنه گیاهان در
خاکی که آماده نشده است ،میباشد .در این روش یک شکاف ،شیار
یا نوار دارای عرض و عمق کافی برای حفاظت مناسب بذر در خاک
مزرعه ایجاد میشود و هیچگونه عملیات دیگری برای
آمادهسازیخاک ،انجام نمیگیرد .این روش میتواند بهعنوان
راهکاری برای افزایش حجم آبی که به درون خاک نفوذ میکند و
بهبود چرخه عناصر معدنی و حفظ ترکیبات آلی خاک به کار رود .در
بسیاری از مناطق تحت عملیات کشاورزی دنیا ،کشت بدون
خاکورزی سبب کاهش یا حذف کلی فرسایش خاک و بقای بهتر
ریزموجودات مفید خاک و تنوع باالتر آنها میشود .مهمترین مزیت
این روش بهبود حاصلخیزی و تابآوری خاک است.

فناوری بیخاکورزی بر سه اساس استوار است:
 -1حداقل تغییرات در سطح زمین
 -2پوشاندن خاک با بقایای محصول سال قبل تا حدی که مقدور
است.
 -3رعایت تناوب زراعی
دالیل استفاده از کشت بیخاکورزی
 -1از دالیل عمده استفاده از روش کشت بیخاکورزی حفظ منابع
آبی و جلوگیری از فرسایش خاک میباشد .در مزارعی که  10سال
روش کشت بدون خاکورزی را انتخاب کردند ،بین  15تا  25درصد
کاهش مصرف آب را در پی خواهد داشت .مواد آلی که از بقایای
گیاهی کشت پیشین در سطح خاک میماند از هدررفت آب
جلوگیری میکند و بههم نخوردن خاک (شخم) در این روش مانع از
فرسایش خاک میشود.
 -2استفاده از این روش سبب کاهش هزینههای نیروی کار ،آبیاری،
سوخت و ماشینآالت میشود.
 -3کشت بدون خاکورزی میتواند سبب بهبود عملکرد محصول در
اثر افزایش نفوذ آب در خاک و ذخیره بهتر آن شود.
 -4اگر عملیات خاکورزی از مراحل کاشت محصول حذف شود،
بقایای گیاهی در همان مکانی که ریزش میکنند میپوسند و
بهوسیله کاشت محصوالت پوششی زمستانه (محصوالتی که بیشتر
برای جلوگیری از فرسایش خاک کشت میشوند) میزان فرآیند از
دست رفتن کربن کاهش و حتی معکوس میشود .وقتی زمین شخم
میخورد الیههای خاک به صورت معکوس توسط لبههای خیش
برگردانده و با هوا مخلوط میشوند به همین دلیل فعالیت میکروبی
خاک به مقدار زیادی افزایش مییابد .این امر سبب شکستن و از
دست رفتن کربن آلی خاک به صورت نشت گازکربنیک به اتمسفر
میشود .افزایش حجم گازکربنیک موجود در اتمسفر مهمترین دلیل
ایجاد پدیده گلخانهای و گرمتر شدن میانگین دمای جهانی است.
 -5در خاکهای شخم نخورده به دلیل عدم تولید الیههای سخت در
زیرزمین مزرعه (بهعلت وزن سنگین وسایل و ماشینآالت

خاکورزی) ،ریشههای گیاهان توانایی باالتری برای رشد و دسترسی
به منابع رطوبتی پایینتر دارند.
 -6کشت بدون خاکورزی سبب کاهش سپیدایی یا آلبدو (درصد
بازتاب نور از یک سطح) مزرعه میشود .همین موضوع میتواند بر
میانگین دمای جهانی و میزان تبخیر آب مؤثر باشد.
محدودیتهای موجود در روش بیخاکورزی
مهمترین محدودیت در این سیستم دیدگاه کشاورزان درباره رابطه
شخم زدن زمین با محصول است چرا که اغلب کشاورزان بر این
باورند که هرچه بیشتر زمین را زیر و رو کنند عالوه بر مهار علفهای
هرز در نهایت محصول بیشتری برداشت خواهند نمود .اما این
دیدگاه باید عوض شود.
باید به این نکته توجه داشت که استفاده از این روش بعضاً بیش از
پنج سال ممکن است طول بکشد تا به نتیجه برسد .معموالً در
سالهای اول و دوم محصول و منافع خوبی عاید کشاورز خواهد شد
ولی در سال سوم تراکم علفهای هرز و آفات از مسائل بحرانی
استفاده از این روش میباشد که محققان کشاورزی باید در این زمینه
مطالعات الزم را انجام دهند تا این دو مسئله مرتفع شود .بهطور کلی
سودآوری و کاهش هزینهها و همینطور سرمایهگذاری کشاورزان و
حفظ منافع آبی و خاکی زمینهای کشاورزی میتواند از
محدودیتهای این روش بکاهد.

🌀🌀🌀

جدول سرگرمی
تهیهکننده :سرکار خانم مهندس مهین کلههوئی
دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه
تربیت مدرس و عضو فعال انجمن آبخیزداری ایران
 -1محل برگزاری هفتمین همایش ملی سامانههای سطوح
آبگیر باران بود.
 -2همان  Filter Stripاست.

 -3موجی که در آن نیروی ایجاد موج ،ناشی از کشش
سطحی مایع است؟
 Rating Loop -4همان  ............است.
 -5رمز جدول سرگرمی شماره قبلی بوده است.
 -6دریاچه کافتر در استان فارس نوعی دشت  .............است.
 -7افت تجمعی آب در رودخانه به دلیل نشت آب را گویند.
 -8سد آالگل در استان  .....واقع شده است.
 -9رودخانه  ......در راستای شیب عمومی زمین و الیههای
سنگشناسی و موازی یال تاقدیس میباشد.
 ......... -10دومین بحران بزرگ دنیا در 10سال آینده میباشد.
 -11تعیین سن با استفاده از الیههای خاکستر آتشفشانی را میگویند.
 -12باالترین ارتفاعی که سیالب به آن میرسد.
 -13واحد شتاب که برابر یک سانتیمتر بر مجذور ثانیه است.
 -14همان  Fugitive Waterاست.
 -15نام دیگر دریاچه پریشان  ................میباشد.
 -16کشت بدون خاک ،همان کشت  .......است.
 -17دریاچه زریوار در استان  ...............واقع شده است.
 ............. -18به دهانه آتشفشان گفته میشود.
 -19به سطح بین میانگین آبها تا مرکز زمین میگویند.
 -20واحد اصلی لیتواستراتیگرافی است.
 -21نمایش توزیع زمانی یا  Fluxرسوب معلق در رواناب را گویند.
 ،Catastrophic Flood -22همان سیل  ................است.
 Catchment -23همان حوزه  ..............است.
 -24مخفف سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی میباشد.
 Adaptive Watershed Management -25است.
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