آﻣﻮزشِ ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺑﺰرگداﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و روز آﺑﺨﯿﺰداري
ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ آﺑﺨﯿﺰداري اﯾﺮان
در دﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ روﯾﺎن – اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران

اﻧﺠﻤﻦ آﺑﺨﯿﺰداري اﯾﺮان ﺑﺎ ﻫﻤﺖ ﮐﻤﯿﺘﻪ داﻧﺸﺠﻮﯾﯽ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻪﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﮔﺮاﻣﯽداﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ و روز آﺑﺨﯿﺰداري ﺳﺎل  1396و ﺑﺎ ﻫﺪف اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب و ﺧﺎك ﺑﻪ داﻧﺶآﻣﻮزان ﻋﺰﯾﺰ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ،ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﻪﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺑﻪ دﺑﺴﺘﺎن اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪ واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران -ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﻮر رﻓﺘﻨﺪ و از
ﻃﺮﯾﻖ ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻓﯿﻠﻢﻫﺎي آﻣﻮزﻧﺪه ،ﺑﺮﮔﺰاري ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ و ﺷﻌﺮﺧﻮاﻧﯽ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﯽ ﺗﻼش ﻧﻤﻮدﻧﺪ در ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺧﻄﯿﺮ ﻗﺪم ﺑﺮدارﻧﺪ .از ﺟﻨﺎب
آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﯿﺮزاﯾﯽ ،ﺳﺮﮐﺎر ﺧﺎﻧﻢ زﻫﺮا ﻓﺮاﻫﺎﻧﯽ و ﺟﻨﺎب آﻗﺎي ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﺎرﮐﯽ در ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺑﺮﮔﺰاري ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺧﻮب آنﻫﺎ ﺗﺸﮑﺮ و ﻗﺪرداﻧﯽ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻗﺎﺑﻞ ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﻌﮑﺎس رﺳﺎﻧﻪاي اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﮐﺎﻧﺎلﻫﺎي  @RoyanOnlineو  @WMSEIRآﻣﺪه اﺳﺖ.

جایزه  +سرگرمی
کوچولوهای مهربون شما میتونید با رنگآمیزی این نقاشی
زیبا جایزه بگیرید.

آی قصه قصه قصه....
سالها پیش ،کشاورزی ،یک کیسهی بزرگ بذر را برای فروش به
شهر میبرد.
ناگهان چرخ گاری به یک سنگ بزرگ برخورد کرد
و یکی از دانههای توی کیسه روی زمین خشک و گرم افتاد.
دانه ترسید و پیش خودش گفت :من فقط زیر خاک در امان هستم.

د

گاوی که از آنجا عبور میکرد پایش را روی دانه گذاشت و آن را به
داخل خاک فرو برد.
دانه گفت :من تشنه هستم ،من به کمی آب برای رشد و بزرگ شدن
احتیاج دارم .کم کم باران شروع به باریدن کرد.
صبح روز بعد دانه یک جوانه کوچولوی سبز درآورد .جوانه تمام روز
زیر نور خورشید نشست و قدش بلند و بلندتر شد.
روز بعد اولین برگش درآمد .این برگ کمک کرد تا نور خورشید
بیشتری را بگیرد و بزرگتر شود.

مشخصات
نام ------------------------------- :
نام خانوادگی-----------------------:
کالس------------------------------:

یک روز غروب ،پرندهای گرسنه خواست آن را بخورد  .اما ریشههای
دانه آن را محکم در خاک نگه داشتند.
سالها گذشت و دانه آب باران زیادی خورد و مدتهای زیادی در
زیر نور خورشید نشست تا اینکه در ابتدا تبدیل به یک درخت
کوچک شد و بعد به درخت بزرگی تبدیل شد.
حاال وقتی شما به کوه و دشت میروید .درخت قوی و بزرگی را
میبینید که خودش دانههای بسیاری دارد.
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*سالم سالم طبیعت*مامان پر محبت*

سالم به جنگل سبز
به آسمان آبی
به غنچههای خندان
به روزای آفتابی

انجمن آبخیزداری ایران بهعنوان یک تشکل مستقل و
غیردولتی ( )NGOو غیرانتفاعی از سال  1377با شماره
اساتید و محققین و کارشناسان در مباحث آب و خاک

ج) روز درختکاری

سالم به هر ستاره

نموده است .هدف اصلی انجمن طبق اساسنامه گسترش

به ابر پاره پاره

و ارتقاء علم آبخیزداری و توسعه کمّی و کیفی نیروهای

به دانه ای که از خاک

متخصص و بهبود بخشیدن به امور آموزش و پژوهش

* سالم سالم طبیعت*مامان پر محبت*

سالم به هر دل پاک
به هر دل پرامید

 15 – 1اسفند چه روزی است؟

ثبت  10285فعالیت خود را با بیش از  450نفر عضو از

* سالم سالم طبیعت*مامان پر محبت*

درآمده ،دوباره

مسابقه

الف) روز بالیای طبیعی

از مراکز تحقیقاتی ،دانشگاهی و اجرایی کشور آغاز

در زمینههای مرتبط است.

جایزه
ب) روز دانشآموز

د) روز خلیج فارس

 – 2کدام رودخانه در استان مازندران قرار دارد؟
ب) کارون

الف) تجن

د) اترک

ج) سیمینه رود

 – 3کدام کشور همسایه دریای مازندران نیست؟

***

الف) ترکمنستان

انجمن آبخیزداری با فعالیت جمعی اعضاء داوطلب خود،

ب) ایران
د) عربستان

ج)آذربایجان

در شناساندن و تبیین ضرورت حفاظت خاک و آب و

سالم به آن شب تار

آبخیزداری به عموم ،و رفع موانع و مشکالت موجود در

 – 4انجمن آبخیز داری ایران در چه سالی فعالیت خود را آغاز کرد؟

که عاقبت شد سفید

مدیریت این ودیعههای الهی تالش مینماید ،تا با تغییر

د)1377

* سالم سالم طبیعت*مامان پر محبت*

سالم به دشت و دریا

الف)1357

نگرشهای حاکم بر مدیریت این منابع ،امکان

الف

بهرهبرداری از آنها با توجه به اصل پایداری فراهم شود.
1

سالم به کوه و صحرا

بدیهی است در اینصورت وضعیت عمومی زندگی

سالم به روی ماه

آبخیزنشینان بهبود یافته ،محیط طبیعی گستره ایران

2

زمین برای نسلهای آتی حفظ خواهد شد.

3

بچّههای باصفا
* سالم سالم طبیعت*مامان پر محبت*
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