
 
 
 

 

 با متناسب را یینارهایوب سلسله یعیطب منابع هفته دنیرس فرا مناسبت به رانیا یزداریآبخ انجمنویی کمیته دانشج

علوم کاشان، های لرستان، تربیت مدرس، یزد، با همکاری انجمن علمی دانشجویی دانشگاه یعیطب منابع هفته روزشمار

برگزار  5911سال  اسفندماه 22لغایت  51از مورخ  ، محقق اردبیلی و صنعتی اصفهانکشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 :باشدمی ذیل شرح به وبینارها مختصر گزارش که ،نموده است

 
 توسعه پوشش گیاهی منابع طبیعی، درختکاری و روز اول:

منابع  هفته اولین روزمناسبت به با همکاری انجمن دانشجویی آبخیزداری دانشگاه لرستان انجمن آبخیزداری ایران 51/52/5911در مورخه 

جناب آقای دکتر علی ابتدا را برگزار کرد. در  "کاری و توسعه پوشش گیاهیمنابع طبیعی، درخت"عنوان  تحتطبیعی وبیناری 

رود و نتایج رون، زایندهزدر ارتفاعات کااز تحقیقاتی که  نمونهچندین ذکر با دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران  ، استادطالبی

لوگیری از وقوع سیالب و فرسایش تشدیدی ج درنقش و اهمیت پوشش گیاهی  که انجام شده بود، به نامه و رساله دکتریچندین پایان

بدین صورت که در یک مرتع آستانه پوشش گیاهی  ،ی پوشش گیاهی در یک مرتع اشاره کردنددکتر طالبی به آستانه. در این راستا پرداختند

یعنی اگر  ،الزم و ملزوم کاهش رواناب دانستند راآستانه این و  یابدداری کاهش صورت معنیبه د باشد تا میزان رواناب و رسوبقدر بایهچ

که میزان پوشش گیاهی را به مقدار زیاد دهد مگر اینرسوب را کاهش می ،مقدار خیلی کم روانابتر باشد بهپوشش گیاهی از حد آستانه بیش

الحی کاری و سایر عملیات اصپاشی، کپهدکتر طالبی کاشت درخت، بذر صرفه نیست. در ادامهمقرون به الزم نیست ثانیاً افزایش دهیم که اوالً

جهت کنترل درصد  94-04 و در نهایت پوشش گیاهی به میزان بینی کاهش رواناب در آینده اشاره نمودهلیات مهم پیشعنوان عممراتع را به

 رواناب و فرسایش را کافی دانستند. 

 



 
 
 

 

 
 

رئیس افتخاری انجمن  و س انجمن جهانی حفاظت خاک و آبنائب رئی رضا صادقی،حمید دآقای دکتر سیّجناب در ادامه وبینار  

یک در اکوهیدرولوژی و اکوهیدرول "وان با عن اییعی دانشگاه تربیت مدرس ارائهدانشکده منابع طبو استاد  ایرانآبخیزداری 

توجهی محققان در علم مدیریت منابع طبیعی به برخی از بی را بیان فرمودند. آقای دکتر صادقی در ابتدای سخنانش به " آبخیزداری

اشاره کردند. دکتر  تعرق، زبری سطحی، نوع جریان و غیره گیرد مثل نفوذ،میدر طبیعت که بخش مهم آن را در بری آب های چرخهمقوله

یک اشاره کردند که در این میان علم اکوهیدرولوژی و اکوهیدرول هاینامهصادقی در ادامه سخنانش به دو علم مهم آبخیزداری ب

ها در این علم مطالعه و بررسی لفه و ارتباط بین آنگیرد و این سه مؤنسان را در برمیزیست و ااکوهیدرولوژی سه جزء مهم آب، محیط

چنین شری داشته باشیم و همبینی خوبی برای جوامع بکند که بتوانیم پیششوند و بیان فرمودند که درک ما از این علم ما را هدایت میمی

ین اجزای مختلف دکتر صادقی اشاره کردند که در کشورمان هنوز روابط بمنابع طبیعی کشور را به نحو احسن مدیریت کنیم. در این راستا 

های قضاوتتوان ، نمینداشته باشیمسازی تا زمانی که بومی و سازی کنیمزیست را نتوانستیم در شرایط مختلف بومیآب، انسان و محیط

نیازمند یک برای مدیریت منابع طبیعی کشور  ،عبارت دیگربه داشت.ح منابع آب و خاک عادالنه و جامع و کامل در رابطه با مدیریت صحی

که در  استی هایترکیبی از مقوله رولیکاکوهیدعلم بیان فرمودند. را  رولیکاکوهیدعلم مؤلفه مهم . در ادامه استی بومی شده هیدرولوژاکو

در این راستا دکتر صادقی اشاره کردند که برای استفاده از اراضی برحسب  .شناسی استی جای نگرفتند و در ارتباط با بومدرولوژعلم هی

 انجام شودآبخیز را باید تار هیدرولوژیکی و هیدرولیکی رف یسازچنین شبیهاستعداد )کاربری اراضی( باید این دو علم خوب مطالعه شود و هم

 شوند.داد میعنوان ابزار مدیریت حوزه ابخیز قلمکه به

 

 

 



 
 
 

 

های مرتعی را کید آب بر خاک( است. در ادامه میزان تعرق چندین گونهأاست که اتخاذ تدبیر مناسب مدیریت منابع )با ت در نهایت همین ابزار 

ها متفاوت است و یکسان نیست که ما از این ادند که میزان مصرف آب و تولید علوفه یا ماده خشک برای تمام گونهبررسی کردند و نشان د

چنین میزان نفوذ را در اثر مدیریت دست کاشت و چرای آزاد در اطالعات آگاهی نداریم که نیازمند مطالعه این دو علوم ذکر شده است و هم

سوزی ثیر آتشأقیاس ماهانه و تهای مرتع و جنگل احیا شده در تولید رواناب در متفاوت رفتاری کاربری های هیدرولوژیکی،وضعیت مولفه

ها ای نقش تیپآقای دکتر صادقی بیان فرمودند که انجام مطالعات مقایسه نهایترواناب و رسوب مرتع اشاره کردند. در خفیف بر میزان نفوذ 

موضوعات عالوه بر  هینه اقداماتو همین سطوح ب یهای هیدرولوژیکی و هیدرولیکلفهییر مقدار مؤجنگلی و مرتعی بر تغ های مختلفو گونه

 بخیز است.آتوجه در مطالعات از اصول بنیادین توفیق در مدیریت صحیح و جامع  منابع آب و خاک در مقیاس حوزه معمول قابل

 

 
 

داری دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی دانشگاه لمی گروه مرتع، هیئت عاله ترنیانآقای دکتر فرججناب  ،ران وبینارسومین سخن

بز، قوچ و میش انستند که مقارن با نابودی به بعد د 14و این تخریب شدید را از دهه  داشتندتخریب منابع طبیعی کشورمان اشاره  بهستان لر

  دانست.نعت در عرصه زندگی بشر میتکنولوزی و صرفت بوده است و علت این امر را هم مربوط به پیش

 

 

 



 
 
 

 

های شیمیایی باعث افزایش تولید محصوالت کشاورزی شد کود رفت تکنولوژی مثل ظهورچنین دکتر ترنیان در ادامه بیان کرد که پیشهم

طرف هم افزایش تولیدات از یک  .ه استوحش شدنهایت منجر به نابودی حیات در این راستا باعث شد که جمعیت انسانی زیاد شود که در

های دور دست از مراتع هم برسد و در نهایت موجب شد که روز امارتباطی زیاد شود و علوفه به دهای محصوالت کشاورزی باعث شد که راه

در ادامه آقای دکتر  .داد کردندداری افزایش یابد و تعادل بین دام و مرتع از بین رفت که ایشان یکی از علل مهم تخریب مراتع قلمبه روز دام

محور و افزایش دگاه تولید محور به جای اکوسیستمخشک، حاکم بودن دیکشور در مناطق خشک و نیمهترنیان قرار گرفتن قسمت اعظم 

 نهادهاییپیشدر آخر دکتر ترنیان  .گذار بر روی تخریب پوشش اشاره کردندثیرأهای تلفهعنوان مؤو عدم مدیریت جوامع انسانی را بهجمعیت 

 و حد ی مراتع و جنگل، رعایت اصول چرااقتصادی برا ای تولید محوری، تعریف اندازهجمحوری بهشامل جایگزینی دیدگاه اکوسیستم

  .برداران منابع طبیعی اشاره کردندداران و بهرهدیده و آموزش مرتعداری مجاز، اصالح مراتعی که اسیببربهره

گر بازنشسته مرکز تحقیقات، ترویج و آموزش کشاورزی و پژوهش رحمان سهرابی،هندس سیدآقای مجناب ران وبینار آخرین سخن

های زاگرس در حفاظت آب و خاک، دارویی، اهمیت جنگل بهکاری اداره منابع طبیعی استان لرستان داری و جنگلهای جنگلمشاور طرح

های زاگرس بنام بلوط لبنانی، بلوط دارمازو و سه گونه مهم بلوط جنگل در ادامه چنینهم اشاره داشتند.شی صنعتی، تغذیه حیوانات اهلی و وح

ها در سفانه امروزه این جنگلهای بلوط ایران معروف است ولی متأهای زاگرس به جنگلکه امروزه جنگل بیان داشتندبلوط ایرانی نام بردند و 

کردند که شرایط  خاطرنشانادامه چنین در هم .دهددر نقش حفاظت آب و خاک از دست میرا  مندی خودحالت قهقرایی قرار گرفته و ارزش

ها ها، کارکرد و اثرگذاری آناین جنگل های متعدد در عرصهدلیل تخریبی زاگرس به مخاطره جدی افتاده بههایکی و زیستی جنگلاکولوژ

ها، کاهش و فرسایش خاک، کاهش مساحت آن بشدن است و وجود سیال بخیز کاهش یافته و روزانه در حال کمهای آگاه و حوزهدر رویش

 ی و کیفی است که امروزههای تخریب کم  تنوع زنتیکی، پایین آمدن تجدید حیات و زادآوری جنسی و کاهش تراکم و تعداد در سطح از نشانه

های زاگراس دن و حتی متوقف کردن تخریب جنگلآقای مهندس سهرابی برای کند کر شود. در پایان سخنانها مشاهده میدر این جنگل

های معیشتی مردم ساکن در عرصه زاگرس، باالبردن سطح مین و برطرف کردن نیازصورت است: تأنهاد کردند که به اینهایی را پیشحلراه

در انتهای وبینار نیز  ابع طبیعی.برداری و توسعه منهای حفاظت، بهرهزیستی مردم و اجرای درست برنامهالعات محیطآگاهی مردم و اط 

 کنندگان گرفته شد.ور مشارکتعکس دسته جمعی در حض

 



 
 
 

 

 
 

 

 داریآبخوان منابع طبیعی، آبخیزداری و :دوموز ر 

 هفته روز دومینمناسبت به تربیت مدرسدانشگاه با همکاری انجمن دانشجویی آبخیزداری  انجمن آبخیزداری ایران 56/52/5911در مورخه 

 دکتر حمیدرضا مرادیجناب آقای رانی با سخن "داریو آبخوانمنابع طبیعی، آبخیزداری " عنوان تحتمنابع طبیعی وبیناری 

نظران از سراسر کشور ن و صاحبها و مراکز پژوهشی، دانشجویاعضو هیئت علمی دانشکده با حضور تعدادی از اساتید هیأت علمی دانشگاه

فرد و دکتر وحید موسوی از دانشکده میزبان و دکتر معلیجناب آقای دکتر سیدحمیدرضا صادقی، دکتر غال .نمود برگزار صورت برخطبه

ها و مراکز پژوهشی و کارشناسان کشور در این زاده از دانشگاه محقق اردبیلی، دکتر سلیمانپور و تنی چند از استادان بنام دانشگاهمصطفی

 وبینار حضور داشتند.

داری پرداخته و ایط دمایی و اقلیمی کشور را ذکر و به معرفی آبخوان و آبخوانای از شرران محترم، جناب آقای دکتر مرادی ابتدا مقدمهسخن

های زیرزمینی و میزان برداشت و افت اهمیت آبخیزداری را در شرایط خشک کشور ایران مورد بررسی قرار دادند. سپس در رابطه با آب

 ئه دادند.ها مباحثی را مطرح و تعدادی از مطالعات در این زمینه را اراآبخوان

 

 

 

 



 
 
 

 

فوذ و تغذیه در ارتفاعات و حفاظتی در جهت افزایش ن عملیاتهای مذکور، جناب دکتر مرادی به معرفی های ابتدایی و مقدمهپس از بررسی 

های ذکر شده در این داری و استحصال آب پرداختند. روشهای بومی و جدید آبخوانهای آبخیز و بررسی و معرفی دانشدست حوزهپایین

ی هاهای استحصال از آب باران در عرصه و روشهای بومی که در استان یزد جهت تغذیه قنوات انجام شده، روشت از نشست، روشقسم

تواند عالوه بر حفظ آب، چنین پشت بام سبز بود که میها و سطوح غیر قابل نفوذ، استحصال از مه و همبامنوین مانند استحصال آب پشت

جای فشار بر اک و آب مانند صنعت اکوتوریسم بهکارهای جایگزین برای مدیریت خچنین راهسطح شهرکاهش دهد. همجزایر گرمایی را در 

 ها در خارج از کشور را ارائه دادند.های منابع طبیعی را عنوان کرده و مصادیقی از آنعرصه

 هایدانشگاه از محققین استادان، دانشجوها وده انجام شد و پس از اتمام ارائه جناب دکتر مرادی، پرسش و پاسخ مرتبط با موضوع ارائه ش

زاده از دانشگاه محقق اردبیلی به اهمیت پوشش گیاهی و آبخیزداری و جناب دکتر مصطفی پرداخته خود نظرات بیان به کشور مختلف

در  جربیات خود را در این زمینه عنوان کردند.چنین تهای بیولوژیکی و همای و روشهای سازهبیولوژیکی پرداخته و انتقادی از جدایی روش

های شیرین در سنجی استفاده از چشمهان با عنوان امکانحین پرسش و پاسخ جناب دکتر مرادی به توصیف پژوهش انجام شده توسط ایش

تی در این زمینه را مورد بررسی های تحقیقاهای نوین دیگر را در زمینه استحصال آب عنوان کردند و زمینهبستر خلیج فارس پرداخته و روش

 قرار دادند.

 
                                                                                       

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 رسانه طبیعی، فرهنگ ومنابع  :سوموز ر

منابع  هفته روز سومینمناسبت به کاشانبا همکاری انجمن دانشجویی آبخیزداری دانشگاه  انجمن آبخیزداری ایران 57/52/5911در مورخه 

دکتر جناب آقای . ابتدا نمودبرگزار  "و جوامع محلی، حفاظت آب و خاکها ارتباط با سمن" عنوان تحتطبیعی وبیناری 

ای در رابطه با همین بحث که امروزه تو جوامع ضمن تبریک هفته منابع طبیعی و مقدمهعضو هیئت علمی دانشگاه کاشان  ابراهیم امیدوار

رخوردار است. ای برفته و حتی جوامع در حال توسعه، منابع طبیعی یک عامل اصلی برای افزایش توسعه است و از جایگاه و اهمیت ویژهپیش

چنین اشاره به ماز طرفی آب و خاک دو عنصر اصلی جزء اجزای منابع تجدید شونده در تولید مواد غذایی و ادامه حیات نقش اصلی را دارند. ه

یاسی و غیر عنوان مجامعی که بر آمده از دل مردم و با گرایش غیر سها بهها کردند که این سازمانو یا سمن NGOنهاد و های مردمسازمان

 مند هستند. ها نقش اساسی در حفاظت آب و خاک داشته و استفاده اصولی از منابع طبیعی بهرهاند که این سازماندولتی ظهور پیدا کرده

ها و جوامع محلی در ارتباط با حفاظت آب و خاک را در رابطه با سمنعضو هیئت علمی دانشگاه کاشان  دخانیسیامک دکتر در ادامه 

تر به نهاد و جوامع محلی از دیدگاه خصوصیات فردی و اجتماعی انسان کمای غیر دولتی مردمهضرورت سازمانتوصیه کردند که بحث شود. 

نیازمند غیر  ها به لحاظ فردی و اجتماعی اصالًکه آیا انساناین موضوع پرداخته شده است مورد بحث قرار گیرد. پرداختن به موضوع این

دیگر قرار ها و مشکالت جلوی همها در مقابله با بحرانسوال را مطرح کردند که آیا انسان نهاد هستند و یا خیر؟ و در ادامه چنددولتی و مردم

 برای پاسخ به این سواالت دو دیدگاه متفاوت را ؟دیگر هستند و یا آیا نقاط امید بخشی در تاریخ بشر وجود دارندگیرند و یا کمک هممی

نسان احتیاج به یک گرداننده دارد و دومی سان یک موجود شرور است و برای کنترل اان مطرح کردند که اولی دیدگاه هابز که معتقد است

ن را چنین انساداند که چهارچوب تمدن را نداشته ولی دارای نجابت و آگاهی است و همانسان را موجودی می دیدگاه ژان ژاک روسو که

مسائل به دو  ها اشاره کردند که قبالًهای توسعه سمنحلدامه به راهداند. در ازیست میگر و سازگار با طبیعت و محیطخردمند و جستجو

 .شودشدند اما اکنون از عبارت اقتصادی استفاده میبخش اقتصادی و اجتماعی تقسیم می

 

 

 



 
 
 

 

 
 

اشاره زیست و منابع طبیعی کشور محیط های مردم نهادیر شبکه تشکلدب موتیجناب آقای محمد نصراللهی الهدوم  محترم رانسخن

ترین ارتباط با شوند که بیشهایی شناخته میعنوان تشکلدر کل دنیا بهزیست و منابع طبیعی های حوزه محیطین داشتند که تشکلبر ا

ها و یا شهرهای دور از زیست که در روستاای پایدارساز منابع طبیعی و محیطهدر سه دهه گذشته بخش عمده از پروژه را دارند. جوامع محلی

های نی این ارتباط موفق بوده است که ما توانستیم از ظرفیتزما NGOهای طبیعی بسیار بکر ما توسط دولت با واسطه مرکز در عرصه

که در رابطه با همین موضوع دو جنبه مهم سازمان مردم نهاد را اشاره  درستی استفاده کنیمبه های غیر دولتیترویجی و آموزشی سازمان

 گری و دومی آموزشی و ترویج است.کردند که اولی مطالبه

من به معنای نمودند. س اشاره هابه ماهیت سمنگذار بنیاد الگن بنیان جناب آقای سعید انصاریاناین وبینار ران و در نهایت آخرین سخن

 به هیچ عنوان مشاهده نشده است که مثالً و انداز ندارندعنوان چشمها چیزی بهواقعی روح این ماجرا در این سرزمین وجود داشته است. سمن

 داشته باشد. مدت یک سمن یک برنامه طوالنی

 

 

 



 
 
 

 

 قانون حفاظت و طبیعی،منابع  :چهارمروز 

منابع طبیعی  هفته روز چهارمینمناسبت به یزددانشگاه  آبخیزمرتع و با همکاری انجمن دانشجویی  انجمن آبخیزداری ایران 58/52/5911در مورخه 

و  آقای دکتر سید خالق میرنیا، آقای دکتر علی طالبی. در این وبینار نمودبرگزار  "منابع طبیعی، حفاظت و قانون" عنوان تحتوبیناری 

 رانی نمودند و مطالبی را ارائه دادند. سخن خانم دکتر حنانه محمدی کنگرانی

 بحث مورد در را کوتاهی مطلب کنندگانشرکت و انرانسخن از تشکر و طبیعی منابع هفته مقدم و تبریک عرض خیر ضمن طالبی دکتر ابتدا در

 اشاره با ایشان دادند. ارائه باشدمی موارد این پیگیری حال در انجمن و شده مطرح ایران آبخیزداری که در انجمن "قانون و حفاظت طبیعی، منابع"

 شده سبب کشاورزی جهاد وزارت داخل در سازمان این گرفتن رقرا به توجه با که کردند عنوان کشور آبخیزداری و مراتع، هاجنگل سازمان زحمات به

 ایران آبخیزداری انجمن توسط که آبخیز حوزه یکپارچه مدیریت قانون طرح نهادپیش لذا و شود کاسته سازمان این تربیش و بهتر کارایی از تا است

نهاد های آبخیز کشور را بهبود ببخشد. ایشان با تحلیل این پیشحوزهباشد که این توانایی را دارد تا وضعیت بسیار خوبی می نهادپیش شده تهیه

 آب مهندسی نظام سازمان قانون طرح اصالح از ایشان چنینهم باشد.عنوان نمودند که انجمن آبخیزداری ایران به جد در حال پیگیری این قانون می

 به نهایت در بودند شده نیاورده طرح این در که نیز آبخیزداری مهندسی مانند اییهرشته آبخیزداری اهمیت به توجه با که کردند عنوان و دادند خبر

 شدند اضافه طرح این

 

 
 

 

 



 
 
 

 

سخنرانی خود را با چند رئیس اسبق دانشگاه مازندران هئیت علمی بازنشسته دانشگاه تربیت مدرس  میرنیاسید خالق دکتر جناب آقای 

سوال که چرا از گذشته حساسیتی روی منابع طبیعی وجود داشته ولی در حال حاضر هیچ اتفاق خوشایندی برای منابع طبیعی نیفتاده؟ 

اند؟ توانستند منابع فق بودهما در طی شش برنامه در امر خود موی در کشور ما در چه وضعیتی است؟ آیا موفق بوده؟ آیا مدیران رانحکم

 طبیعی را حفظ کنند؟ شروع کردند.

ضعیت بحرانی را در هایی تعریف کردند تا بتوانند وایشان در این باره فرمودند که برای این بررسی، سازمان ملل متحد و بانک مرکزی شاخص

شاخص در زمینه منابع طبیعی  مؤثر  که فقط سه برنامه تعریف شده 52 کشور مورد ارزیابی قرار بدهند. برای ارزیابی بحران در کشورها تقریباً

اصالت با باشد، اما در کشور ما چگونه هست؟ فرمودند که در کشور ما ها حاکمیت قانون در بخش منابع طبیعی میاست. یکی از شاخص

ها و نهادهایی که وجود دارد به وظایف خود عمل لین منابع طبیعی در کشور با سازمانزمینه منابع طبیعی نیست و اگر مسئواجرای قانون در 

فی ن در کشور است و از طررفت. اولین مشکل عدم حاکمیت قانوشد منابع طبیعی از جمله مرتع از بین نمیکردند و قانون درست اجرا میمی

 دهند کافی نیست.بینی حوادث را نداشته و منابعی که به یک امری اختصاص میلین توانایی پیشدیگر مسئو

عنوان مصداق در سه بخش فرسایش خاک، وضعیت خاک و جنگل بیان کردند که در بخش فرسایش حاکمان ایشان در ادامه سخنان خود به

که تُن در هکتار است. در حالی 56تا  52ا در حال حاضر میزان فرسایش خاک در ایران بین کار خاصی انجام ندادند، اگر کاری انجام شده چر

باشد و این به برابر بیش از میزان فرسایش جهانی خاک می 9تُن در هکتار هست و فاصله کشور ما نزدیک به  1تا  0جهانی  متوسط

 دد.گرتخصیص منابع و درک حاکمان از منابع طبیعی و ارزش آن بر می

انبوه، میلیون هکتار نیمه 0/9 هکتار انبوه، 444/544/5میلیون هکتار جنگل وجود دارد که  50چنین فرمودند که در کشور ما در کل ایشان هم

کاری دستی اختصاص درصد( هست و منابعی که برای جنگل 7 )تقریباً کاشتهزار هکتار جنگل دست 444/144فقط میلیون هکتار تنک و  8

داری وابسته به مرتع، که دامتواند نجات دهد، در حالید کافی نبوده و این منابع مالی سازمان جنگل، مراتع و آبخیزداری را نمیانداده

و حاکمان ما  ن زمینه حاکمیت نادرست قانون استترین مشکل در ایباشد و بزرگکشاورزی در گرو آبخیزداری و صنعت در گرو جنگل می

در نهایت دکتر میرنیا بیان کردند که  بینی کنند جازموریان، خوزستان، گلستان و غیره با مشکل مواجه شدند.توانستند پیشچون علم ندارند و ن

قانون را به درستی اجرا  ،النئوو ما باید تالش کنیم تا مس عالقه، اعتقاد و درک کافی ندارندحاکمان در زمینه منابع طبیعی توانایی، آگاهی، 

در این صورت است که منابع طبیعی را از هفته منابع  اری اختصاص بدهند.مالی کافی برای سازمان جنگل، مرتع و آبخیزدکنند و منابع 

 کنیم.طبیعی به سال منابع طبیعی تبدیل می

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

سخنان خود را در سه بخش هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  کنگرامیمحمدیحنانه دکتر سرکار خانم 

نین مختلف در سطوح مختلف کشورها وضع شده که رانی خود این گونه بیان کردند که قوادکتر محمدی در بخش اول سخن ارائه دادند:

ساله(، بدون تاریخ و در  1شود و این قوانین در سه سطح بلند مدت )مانند قوانین توسعه ها عملی میبخشی از این قوانین در ادامه سیاست

 که شوندهای توسعه در کشورها تدوین میهرویکردی هستند که اول در قالب برنام بازه کوتاه مدت وجود دارد. قوانین برنامه توسعه معموالً

 -ساله دارند. در کشور ایران نیز تحت عنوان قانون برنامه اجتماعی 54ساله و گاهی  6 ساله هستند و معدود کشورهایی گاهاً 1 معموالً

رت تصویب مجلس پذیرفته نویس آن توسط دولت تنظیم و در صوپیش اقتصادی، فرهنگی و توسعه جمهوری اسالمی ایران است که معموالً

سازمان و یا  525ماده قانونی مرتبط با منابع طبیعی و  15قانون تصویب شده را مورد ارزیابی قرار دادند و در این ارزیابی  6ایشان  شود.می

و نهادها مکلف به انجام ها ماده قانونی سازمان 15در این  ابع طبیعی بودند استخراج کردند.نهاد رو که مکلف به انجام وظایفی در زمینه من

 هستند. رکتصورت مشوظیفه به

ایشان در ادامه بیانات خود فرمودند که با محاسبه شاخص مرکزیت درجه نتایجی که به دست آمد نشان داد که هر چقدر اندازه سازمان بزرگ 

ترین سازمان دولت، وزرات جهاد تر است. که بزرگشود بیشابع طبیعی گذاشته میباشد، وظایفی که بر عهده سازمان و نهاد در زمینه من

های خدمات و تولیدی و بخش ها، وزرارت امور دارایی، مجلس، بانک مرکزیهای اجرایی، هیئت وزیران، شهرداری، جنگلکشاورزی، دستگاه

های مختلف این تری دارند به این معنی است که در طول سالبیشها وظایف ها نسبت به بقیه سازمانکه چرا این سازمانهستند و این

دکتر محمدی به شاخص مرکزیت  شود.بت محسوب میتری انجام دادند و این یک نکته مثها در حوزه منابع طبیعی وظایف بیشسازمان

ر گرفته اشاره کردند. این مرکزیت بینابینی واسط یا ها قراها و اُرگانبینابینی که در این شاخص دولت با اختالف بسیار زیاد از بقیه سازمان

ده و ترین راه ارتباطی را دارند و دارای قدرت بوهایی که در این شاخص اندازه بزرگی دارند بزرگدهد. بنابراین سازمانرابط بودن را نشان می

 بخشند.ارتباطات را بهبود می

 525شود. یعنی در برشی که در صورت حذف شدن شبکه به دو بخش تقسیم می شاخص دیگری که مورد ارزیابی قرار دادند شاخص نقاط

دکتر محمدی در بخش دوم  دهد.های مختلف را به هم ارتباط میسازمان یا نهاد فقط یک نقطه برشی وجود دارد و این دولت بوده که بخش

واژه یا موضوع تعریف کردند: جنگل،  1ماده قانونی در  15ان را با یک روش دیگر تحلیل کردند. ایش 6تا  5سخنان خود فرمودند که قوانین 

ها آبخیز در قانون برنامه پنجم بیش از همه تکرار داشته است. بنابراین در تکرار واژه، در مرتع، بیابان، آبخیز و منابع طبیعی که از بین این واژه

اشاره های اجبار و غیراجبار در بخش سوم سخنان خود به سیاست نایشا ترین تکرار را منابع طبیعی داشته است.قانون پنجم و ششم بیش

 نمودند.

 



 
 
 

 

 
 

 

 های دینیآموزه منابع طبیعی ووز پنجم: ر 

روز  مینپنجمناسبت به تربیت مدرسبا همکاری انجمن دانشجویی آبخیزداری دانشگاه  انجمن آبخیزداری ایران 51/52/5911در مورخه 

با سخنرانی سرکارخانم دکتر اکرم باغخانی، عضو هیئت  "های دینیمنابع طبیعی و آموزه" عنوان تحتمنابع طبیعی وبیناری  هفته

های دینی در منابع طبیعی پرداخته شد. براساس روایات متعددی که در این وبینار به بررسی آموزه .نمودبرگزار  علمی دانشگاه باهنر کرمان

 های زیادی شده است.ت اشارهداریم به این موضوعا

خدا پاک است و پاکی را دوست دارد، پاکیزه است و پاکیزگی را دوست دارد، پس آستان زندگی "فرمایند: پیامبر اکرم )صلی اهلل علیه و آله( می

. بر اساس "عمومی را آلوده کندهای خود را پاکیزه کنید. سه گروه بر اثر سه کار ناروا از رحمت خدای سبحان دورند؛ از جمله؛ کسی که مکان

ای که آیه در نابودی محیط زیست پرداخته شد در این وبینار به تاثیر گناه گردد.روایات متعدد پاکیزگی محیط زیست باعث افزایش روزی می

 (.94وره شوری، آیه )س "و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفوا عن کثیر"از کالم اهلل مجید در این خصوص ارائه گردید. 

ها خوب باشند و تقوای الهی پیشه کنند، برکات شود اگر انسانزیست دارد. آیاتی نیز هستند که گفته میآیه باال اشاره به نابودی محیط

بشود که ر زیست از آبادی، شادابی و طراوت برخورداشود که محیطمشخص است که باعث میکه  شودها میشامل حال آنها و زمین آسمان

 شود.و بارش باران که منجر به حفظ زندگی انسان می ناشی از رحمت الهی است

 

 

 

 



 
 
 

 

بدانید هیچ "که حدیثی از امام باقر علیه السالم، ارائه گردید:  نیز پرداخته شد "است حوادث عالم تابع اعمال انسان"در این وبینار به موضوع 

ای مرتکب گناهان شود، آورد. به راستی زمانی که جامعهای بخواهد فرود میرا در هر منطقه تر از سال دیگر نیست؛ بلکه خدا آنسالی پرباران

کند. ای صاحبان ها نازل میهای وسیع، دریاها و کوهجا نازل نکرده، در بیابانها در آن سال قرار داده بود، در آنخدا بارانی را که برای آن

در باب تاثیر انسان در  رود. این هم روایتی ارزشمندشود که آب باران به هدر میبه این اشاره میدرواقع در حدیث باال  بصیرت پند بگیرید.

فرمایند که گناهان سری از گناهان هم میکه در ادامه روایت، امام باقر )ع( اشاره به یک زیست استزیست یا در نابودی محیطحفظ محیط

 چه تاثیری بر روی زندگی انسان دارد. 

جویی در آن، کردند. در این باب، رسول اکرم ای به بحث مربوط به مهار آب و صرفهامه وبینار، سرکارخانم دکتر اکرم باغخانی، اشارهدر اد

که این حدیث  "هرکس طغیان آب فراوان را باز دارد و آن را مهار کند، بهشت پاداش اوست."فرمایند: اسالم صلوات اهلل علیه و آله می

کاری در اسالم چنین به اهمیت درختهم جویی است که در این خصوص روایات متعدد دیگر نیز آمده است.رد بحث صرفهدرواقع در مو

اگر نهالی در دست یکی از شماست و در آستانه قیامت به اندازه کاشتن آن فرصت دارد، آن را "پرداخته شد. رسول خدا صلی اهلل علیه و آله: 

-شود. و هر کس درختی بکارد، خدا به اندازه محصول آن برایش پاداش میکارد... برایش صدقه محسوب میبکارد. اگر مسلمان درختی ب

زیست و صیانت از این منابع موضوع منابع طبیعی و محیطها اشاره شد، بازتاب اهمیت تمام مواردی که در این وبینار به آن "نویسد و ... .

 مند از دیدگاه دین اسالم است.ارزش

 

 پژوهش منابع طبیعی، آموزش و :ششموز ر

ع طبیعی مرتع، آبخیز و بیابان دانشگاه علوم کشاورزی و مناببا همکاری انجمن دانشجویی  انجمن آبخیزداری ایران 56/52/5911در مورخه 

با  "روهای پیشها و راهرانی آبخیزها، الزامات، آسیبحکم"عنوان تحتمنابع طبیعی وبیناری  هفته روز مینششمناسبت بهگرگان 

تر دکآقای دکتر شیخ و آقای ر گرشاسبی، آقای دکتدکتر سعدالدین، آقای دکتر طالبی استاد دانشگاه یزد و آقای ساز و دکتر حلیآقای مدیریت 

صورت پرسش و پاسخ این وبینار در ابتدا به .برگزار نمودان هستند دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگ نژاد که از اساتید محترمنجفی

 ها شروع شد.انراز سخن

عنوان چه درس و  سوالی بامعاون آبخیزداری سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  اسبیگرشپرویز دکتر آقای جناب از  در ابتدا

دکتر آقای نظر به ثیرگذارتر باشد پرسیده شد؟أد که تباید تدریس شو داریهایی امروز باید در کارشناسی و کارشناسی ارشد آبخیزیا عنوان

گردد و محدودیت در این زمینه موجود اقتصادی و اجتماعی بیان میمسائل تر شود و کمتر بر روی فیزیک آبخیز بحث میرشاسبی بیشگ

 است.

 

 

 

 



 
 
 

 

با عنوان اگر فرض کنیم وزیر نیرو در سال استاد دانشگاه یزد و رئیس انجمن آبخیزداری ایران  طالبیعلی دکتر آقای جناب سوال دوم از 

 شما موافق هستید؟آیا داشته باشد شامیدنی و صنعت و غیره ، کشاورزی، آآینده بر اساس سیاست آب افزایش هزینه برای هر حجم آب شرب

کننده در نظام مصرف ارزش آن را ی بودن قیمت موافق هستند تا مصرفکه با افزایش قیمت آب یعنی واقع بیان داشتندایشان  پرسیده شد.

 بداند.

که در با عنوان فرض بر اینهئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان  شیخواحدبردی دکتر آقای جناب سوال سوم از 

خواسته شود معاونت یکی را انتخاب  شما اقتصادی، حقوقی، مشارکت ، مصرفی و حفاظت است ازمعاونت  زیست که دارای پنجوزارت محیط

های موجود در سازمان یدرون سازیهماهنگ زیست برایآقای دکتر بر پذیرش معاونت حفاظت محیطجواب  ؟دهندکنند کدام را ترجیح می

 باشد.می

ه شما کبا عنوان این هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان سعدالدینامیر دکتر آقای جناب سوال چهارم از 

جواب ایشان بر وحدت یکسان  پردازید یا متن قانون پرسیده شد؟تر به صنعت واژگان میعنوان مشاور قانون جامع در مشارکت مردم بیشبه

در چهارچوب مفاهیم  که واژگان حاوی معنایی در خود هستند و بگوییم تاثیریباشد و اینشکل دارند میرساندن واژگانی که بار معنایی هم

 نیست. ارد، به این نحوند

با عنوان با افزایش جمعیت آیا  هئیت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نژادآقای دکتر نجفیجناب  ازسوال پنجم 

ور هست که ما به جواب ایشان بر این با دهای بزرگ و مخزنی است پرسیده شد؟ساخت س ،گریزی برای آب شرب داریم و یا تنها راه

 ایم.ل این فعالیت است را فراموش کردهقدامات که مکمپردازیم و نگاه ما تآمین منابع است و بقیه امدیریت مصرف نمی

که یک بخش سیاست و یک بخش مدیریتی رانی اینباشد از اساتید در مورد بحث حکمکه مربوط به طرح سوال کالسیک می قسمت دومدر 

 و حقوقی موجود است پرسیده شد.

 ها را در نظر دارد.ه بخشاست که هم هابین دستگاه هماهنگی رابطدکتر گرشاسبی: قوانین ما بخشی است و حوزه آبخیز یک 

ها دارد که در کشور ما متاسفانه کفایت ها و سالدکتر شیخ: هر دو بخش باید سنجیده شود ولی الویت با کدام است نیاز به مطالعات ماه

 زیست نداریم.رانی در حوزه محیطتحقیقات برای حکم

 و طرح کالن ایجاد شود.ای تهنژاد: باید چارچوب میان رشدکتر نجفی

 ها و قوانین کار پرداخت و بعد در جهت اجرای آن قدم برداشت.رانی و تعریف ارزشهای حکمر سعدالدین: ابتدا باید به مولفهدکت

 جواب بهتری خواهیم گرفت. تر کنیم قطعاًدکتر طالبی: اگر مشارکت مردمی را بیش

 

 

 



 
 
 

 

مقایسه آن شامل که عناوین  ه دادند.آبخیز ارائریزی حوضه رودخانه/رانی و برنامهبا عنوان حکم یساعت آخر دکتر سعدالدین مطالبدر نیم 

و  شناسیای، آسیبهادهای سیاسی، اهمیت شرایط زمینهنها و پیشحلرانی آبخیز، محورهای بحث، راهرانی آب و حکمرویکردهای حکم

 های آبخیز و اهداف طرح بود بیان شد.هومی ارزیابی و مدیریت جامع حوزهب مفنهادهای سیاستی و در آخر چهارچوها و پیشحلراه

 

 

 مسئولیت اجتماعی طبیعی، خانواده ومنابع  :هفتمروز 

کاری انجمن با هم انجمن آبخیزداری ایران 51/52/5911در مورخه ، ث و تبریک مجدد هفته منابع طبیعیضمن تبریک عید بزرگ مبع

مناسبت بهارومیه و تربیت مدرس  ،های لرستانهای دانشجویی دانشگاههای انجمنآبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی و نیز همیاری نماینده

. در این وبینار از برگزار نمود "منابع طبیعی، خانواده و مسئولیت اجتماعی" وبیناری تحت عنوانهفته منابع طبیعی  روز هفتمین

 معراج قای دکترجناب آتان و نیز ، هیئت علمی گروه توسعه روستایی و کشاورزی دانشگاه لرسغالمرضاییسعید آقای دکتر جناب 

استاد دانشگاه یزد در این  جناب آقای دکتر علی طالبیچنین هم .ند، هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی دعوت به سخنرانی شدشرری

 وبینار حضور داشتند

که در دنیا این موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت است، در کشور ما در دانیم که زندگی بر بالین منابع طبیعی جاریست و بر خالف اینمی

عنوان اولین محیط زندگی جمعی، بستر مناسبی است که باید احساس هب شود. خانوادهعمل، توجه چندانی به این ثروت زیبای الهی نمی

دهیم، به سایر ها، به کارهایی که انجام میپذیری نسبت به اشتباهها مانند حس مسئولیتمسئولیت به حفظ منابع طبیعی نیز همانند سایر نقش

مند این دو استاد بزرگوار ارائه های ارزشای از صحبتدمه، در ادامه چکیدهها نهادینه شود. با بیان این مقافراد آموزش داده شده و در وجود آن

 شود.می

پذیری اجتماعی و خانواده، به اهمیت این مسئله در توسعه پایدار آقای دکتر غالمرضایی با ارائه تعاریفی از مسئولیت اجتماعی، مسئولیتجناب 

خانواده،  مادرها پرداختند و فرمودند در این بین، های خانواده، اخالق و ارزشلیتاشاره کردند. سپس با بیان انواع خانواده، به بیان مسئو

تجدید، توجیه کردن منابع تجدیدپذیر و غیرقابل تواند باها و هنجارها دارد. خانواده میترین نقش را در نهادینه کردند این ارزشاساسی

مسئوالنه و پایدارگرا به فرزندان آموزش دهد، از جمله با ایجاد احساس تعهد و  ایگونهبرداری از این منابع را بهبهره چگونگی حفظ و

 گرایی به جهان وطنی.وابستگی، نگرش آتی نگرانه، رعایت عدالت بین نسلی و اصالح تفکر محلی

نسبت به منابع طبیعی اشاره پذیری اجتماعی آفرینی خانواده در مسئولیتاین عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان سپس به چگونگی بهبود نقش

 نمودند. 

 

 

 

 



 
 
 

 

کاری در مند برای همههای محلی که همان شناخت افراد مستعد و عالقگریهای ترویجی، تسهیلچنین به بیان نقش و اهمیت آموزشهم

، اجتماعی محور و های مردم نهادها از جمله ایجاد تشکلچنین ایجاد تشکلبرداری منابع طبیعی هست و همعرصه حفاظت، احیا و بهره

مندی از انرژی و شور جوانی جویی با هدف بهرهآموزی و دانشهای دانشهای روستایی یا تشکلزنان در خانواده دار در اجتماع، خصوصاًریشه

ای به نقش صدا و مستقیم را بیان نموده و اشارهچنین آموزش غیردکتر غالمرضایی هم شود، پرداختند.در عرصه مدیریت منابع طبیعی می

ها در جهت کاهش های پایدارگرایانه و ترویج استفاده از این فناوریچنین به  توسعه فناوریسیما، سینما، تورهای تفریحی و ... کردند. هم

 هست که باید نهادینه شوند. معماری سبزی، مدیریت آب و پسماندهای فسیلی، مصرف و سوخت

رانی خود را پیرامون موضوع منابع طبیعی، خانواده و آقای دکتر شرری؛ هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی، سخنجناب  سپس

پذیری اجتماعی ایراد فرمودند. ایشان با اشاره به مفاهیم شهروندی، شهروندان را اجزای یک سیستم عنوان کردند که حقوق و مسئولیت

ای از مارشال که حقوق شهروندی زاییده دولت نیست بلکه خود حکومت تبلور د را با ارائه جملهتکالیف مشخصی را دارد و توضیحات خو

عامل متمایزکننده شهروندی و  مسئولیت شهروندیحقوق شهروندی هست تکمیل نمودند. طبق توضیحات آقای دکتر شرری، 

طلبی طوریکه اخالق جمعی و پرهیز از فردگرایی و منفعتهباشد بشهروندی می شرط الزم ولی ناکافیشهرنشینی بوده و اجتماع انسانی 

های داوطلبانه و ... های اقتصادی، خدمات عمومی، فعالیتهای فردی و اجتماعی، مشارکتای از فعالیتطلبد. شهروندی با گسترهرا نیز می

ها اجتماعی، ارائه رفتارهای جدید و نهادینه ساختن آنرفت زندگی چنین برونداد شهروند پویا را توضیح دادند که پیشراه است. ایشان همهم

گیرد. پس از آن ملزومات تحقق شهروندی های اجتماعی را در بر میدر جوامع و توزیع و اداره عادالنه منابع از طریق تقسیم منابع و مسئولیت

های حل اختالف، مشارکت مردم محلی در های عمومی و هیئتها، حضور در محکمه)وجود فضای مناسب برای گفتگو، شرکت در نشست

های شهروندی دانستند که سبب های اجتماعی و ...( بیان شد. ایشان احترام به قانون و حقوق دیگران و انتخاب آگاهانه را از مسئولیتپروژه

 شود. امنیت جامعه محور می

ها را در قالب روابط اجتماعی شهروندان و نگاه آنان نسبت به نشدکتر شرری با تعریف مسئولیت اجتماعی شهروندان، شرط موفقیت این ک

تر های عقالییگری و بروز کنشهای اجتماعی سبب رشد مطالبههای اجتماعی دانستند. به بیان آقای دکتر شرری، تحقق رشد مسئولیتگروه

هرج و مرج اجتماعی خواهیم شد. بروز رفتار صحیح و موثر  دچار یک بی تفاوتی و ها منحل شوند، احتماالًها و انجمنچه سمنشود. چنانمی

رانی های اجتماعی دارند. این عضو هیئت علمی دانشگاه اردبیل، از ضوابط قانونی در رابطه با منابع طبیعی سخنترین نقش را در کنشمهم

مبرا  شود از جمله،ای که باید، اهمیت داده نمییزی به گونهگرهای قانونخود را ادامه داده و بیان نمودند که بازدارندگی قوانین و تبیین آسیب

بودن مراجع قضایی از فساد اداری، ضعف در هماهنگی قوانین مصوب و تهیه قوانین اجتماعی، وجود الگوهای نامناسب، از بین رفتن حس 

 ساری از نقض قانون و تبدیل ارتکاب جرم به عمل عادی. شرم

 

 

 



 
 
 

 

های قوی برای اعمال د ضعف یا خالء قانون، عدم وجود جنبه اجرایی کافی، آشنایی کافی فرد، نبود اهرمگریزی ماننسپس دالیل قانونایشان 

رانی در نهایت با اشاره به لزوم قوانین و هنجارهای اجتماعی سخن. را بیان نمودندقانون، عدم آموزش و ترکیب مناسب و صحیح افراد و ... 

های دانشجویی انجمن آبخیزداری برگزار شد و در انتهای ور جمعی از اساتید و دانشجویان و نمایندهاین وبینار با حض خود را خاتمه دادند.

 دهی و بحث شد.ها توسط دو استاد مدعو پاسخجلسه سواالت و نظرات مطرح و پیرامون آن

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 شهادت منابع طبیعی، ایثار و :هشتمروز 

 آخرینی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان به مناسبت کاری انجمن علمداری ایران با همانجمن آبخیز ،اهاسفند م 22جمعه مورخ در روز 

جناب آقای از  بانانامیده شد و به پاس از زحمات محیطن "ایثار و شهادتی عمنابع طبی"که روز  11از هفته منابع طبیعی سال  روز

 .عمل آورددعوت به« بانان ها و مشکالت محیطسختی» تحت عنواندر وبیناری  بان منطقه حفاظت شده پلنگ دره قممحیط احمد بحری

های هفته منابع وبینار این سلسله مطرح شده هایجناب آقای احمد بحری خودشان را معرفی نمودند و سپس با پاسخ به پرسشدر ابتدا 

 رساندند.را به اتمام  5911سال  طبیعی

 چکیده گفتگو:

 بان چیست ؟از دیدگاه شما تعریف محیط 

که مختص حیوانات و گیاهان زیست طبیعی نسانی و محیطزیست اامل محیطزیست شزیست است که محیطبان محیطدر واقع به معنای دیده

 کنیم.از آلودگی هوا، آب و خاک تالش کرده و با متخلفین مبارزه میگیری ها و جلوگاهوحش هست و ما برای حفاظت از زیستو حیات

 بان چیست ؟وظایف اصلی یک محیط 

هست و دیگری قانون  شکار و صیدا دو ماده قانونی داریم که پرکاریردترین آن قانون بانان اجرای قانون هست. ماز وظایف اصلی محیط

 می باشد. زیستسازی محیطحفاظت و به

 بانی شود ؟یی داشته باشد تا وارد حیطه محیطهاها و توانایییک فرد باید چه مهارت 

داقل مدرک دیپلم، آشنایی سال و ح21 سواد، سن حداکثر ت وآمادگی بدنی، عالقه و اشتیاق، سازگاری با زندگی در شرایط سخت، تحصیال

 وحش و رفتار حیوانات و قوانینبا حیات

 شما در کدام مناطق کشور خدمت کردید؟ 

خاطر هتوان درخواست انتقال به استان دیگر داد اما باستخدام این استان هستم گرچه می چون .اممناطق مختلف استان قم خدمت کرده در

ل در یک منطقه خدمت کنم گشتم و مجرد بودم دوست داشتم هر سامی اما اگر به گذشته بر پذیر نیست.امکان ندگی از جمله تاهلشرایط ز

 ها و شرایط مختلف را تجربه کنم.تا اقلیم

 زیست چیست ؟ظر شما دالیل سیر زوال گونه محیطاز ن 

 ها گاهای شدن زیستیت، توسعه منابع و معادن و جزیرهها، افزایش جمعداد دامشکالت اقتصادی، افزایش تعها، مسالیتغییرات اقلیمی، خشک

 دهید؟نهاد میها پیشکارهایی را برای این تخریبچه راه 

 سازیکرد مسئولین و ناظرین، فرهنگها، بهبود عملبانها، تامین محیطبانآموزش و تجهیز کردن محیط

 

 

 

 



 
 
 

 

 مزایا و معایب شغل شما چیست؟ 

 پر از ماجرا ناب و هایا: تنوع کاری، تجربهمزای -

 متخلفین مسلح صادف، سقوط از کوه، حیوانات وحشی وها و خطرات، تمعایب: سختی -

 بانان چیست ؟مشکالت حقوقی محیط 

 تر حمایت شود.شود. نیاز هست که از ما بیشدهد ثبت نمیت است و حوادثی که برای ما رخ میشرایط کاری ما متفاو

 طرات خوب خود در طول خدمت بیان کنید ؟از خا 

 بانان است. ترین لحظات برای محیطوحش از جذابنجات حیات

 ترین شرایط دوران خدمت خود بیان کنید؟از سخت 

یط بان و گرفتن بهترین تصمیم در شرابد هم برای متخلف و هم برای محیطتعقیب و گریزهای متخلفین مسلح و جلوگیری از افتادن اتفاقات 

 سخت بسیار دشوار و مهم است.

 52باتوجه به سختی کار انگیزه شما برای ادامه این حیطه چیست؟  . 

 کشیم و نباید با رها کردن آن به آیندگان جفا کنیم.ما برای حفظ یک منطقه زحمت می

 59ها و انتظارات شما از مسئولین چیست؟.  دغدغه 

طور که ؛ زیرا حمایت از شغل ما آنهایمان بکاهدهای ما و خانوادهد که از سختیندیشیده شوشرایط شغلی ما متفاوت است و باید تدابیری ا

 بان باید تامین شود تا به فکر شغل دوم نباشد و تماماً. محیطشوندقائل میبانان استثنا در فتوای افزایش حقوق محیط مثالً ،باید و شاید نیست

 زیست باشد. در اختیار محیط

 بانان در خصوص استفاده از سالح گرم به چه صورت است؟قانونی محیطهای حمایت 

 استفاده کنیم. در شرایطی خاص مثل دفاع از خود توانیم از سالح گرمطور قانونی میبه

 شود؟بان بازخواست میشود چرا محیطوقتی متخلف دچار جراحت می 

 توانند فعالیت کنند.زیست میحیطبانان در حیطه قوانین مدلیل شرایط کاری و این که محیطبه

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 ترتیب حروف الفبا(:ها )بهردآورندگان گزارشگ            

 

 واحد تهران قاتیتحق و علوم واحد آزاد دانشگاه یزداریآبخ یمهندس و علوم یدکتر یدانشجو ،یآتش ایسوف مهندس

 دانشگاه لرستان یزداریآبخ یمهندس و علوم یدکتر آموختهدانش ،جعفرزاده سادات میمر دکتر

 یلیاردب محقق دانشگاه یزداریآبخ مهندسی ارشد یکارشناس یدانشجو ،یرحمان نیفردمهندس 

 مدرس تیترب دانشگاه یزداریآبخ مهندسی ارشد یکارشناس یدانشجو ،یآباد صدر یسرو نیحس مهندس

  هیاروم دانشگاه یزداریآبخ یمهندس و علوم یدکتر یدانشجو ،اینیصفار وایش مهندس

  یلیاردب محقق دانشگاه یزداریآبخ مهندسی ارشد یکارشناس یدانشجو ،یزیعز الهام مهندس

 تهران دانشگاه یزداریآبخ مهندسی ارشد یکارشناس یدانشجو ،یوضیع یمرتض مهندس

  اصفهان یصنعت یزداریآبخ مهندسی ارشد یکارشناس یدانشجو ،یطهران زادهیقل سحر مهندس

 

 

 هاویراستار ادبی گزارش  

 

 .مدرس تیترب دانشگاه یزداریآبخ و مهندسی علوم دکتری انیدانشجو ،هوئیمهندس مهین کلهو  خیاویعلی نصیری مهندس

 

 یا مسئول کمیته دانشجویی و   wmseir@gmail.com اریانطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را هب رایاانهم انجمن آبخیزداری ل 
gmail.com@Kalehhouei.M  ماییدن ارسال. 

گاه  -رکج -استان البرزآردس:  هوئیمسئول کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان، مهین کله -تهراندانشکده منابع طبیعی دانش
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