
 

 
گرچه یک روز از تاریخ بود، اما دامنه تأثیر آن تا ابدیت کشیده  عاشورا

همه ساله اوج ها اثر گذاشته است که ها و دلشد و چنان در عمق وجدان

عشق و اخالص مردم نسبت به معلم حریت و آزادگی، اسوه جهاد و 

شود و حتی مردم غیر شیعه )ع( در آن نمایان می "حسین به علی"شهادت 

 .کنندمردان تعظیم و تکریم میدر مقابل عظمت روح آن آزاد
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 )نوبت اول(

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم انجمن دعوت 

و 14اول ساعت شود، در جلسه مجمع عمومی عادی نوبت می

که در روز شنبه  15العاده نوبت اول ساعت مجمع فوق

در محل معاونت آبخیزداری، امور مراتع و بیابان  23/06/1398

سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری(  -بلوار ارتش -)تهران

 برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند. 
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عضویت در هیئت مدیره )هیئت مدیره یا بازرس( طلبین داو
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 و ترویج آموزش، دفتر معاون حسینی اله طبق بیانات دکتر عزت

 کشور، آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان مردمی هایمشارکت

 هایتشکل طبیعی منابع تخصصی دبیرخانه تشکیل راهبردی سند

 از هدف .کرد خواهد کار به مشغول بزودی و تصویب نهاد مردم

 نهاد مردم هایتشکل با طبیعی منابع موثر ارتباط دبیرخانه این تشکیل

 در نهادمردم تشکل 900از میان  .ها و بیان شده است NGO و

 مردم حدود و دولت ارتباطی مهم ابزارهای از عنوان یکیبه کشور،

 این. دارند فعالیت طبیعی منابع و زیست محیط بخش در درصد 80

 دکتر گفته به دارند. گریمطالبه جنبه هم و نظارتی جنبه هم هاتشکل

 150 مبلغ امسال ملی توسعه صندوق اعتبارات محل از حسینی

 این هایپروژه وترویجی آموزشی هایبرنامه برای ریال میلیارد

 شده است. گرفته نظر در صندوق
 

 منبع خبر:
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 "معجزه آبخیزداری"پرونده ویژه در تسنیم/ 

معجزه »های ویژه؛ پرونده ، کارگروه بررسیخبرگزاری تسنیم

 ــ بخش اول« آبخیزداری
 

های ناستا به آن فراوان هایخسارت و هاآسیب سیل اوایل امسال و

متعدد کشور از جمله گلستان، مازندران، خوزستان، فارس، ایالم و 

-تومان میهزار میلیارد  30اذعان مسئوالن به بیش از لرستان که به

« آبخیزداری»رسید کافی بود که اذهان مردم و نخبگان به مفهوم 

متوجه شود، حتی رهبر فرزانه انقالب نیز در اوایل سال در جلسه 

های کشور بر انجام اقدامات ویژه اقدامات و امدادرسانی به استان

تأکید « آبخیزداری»گیرانه برای مدیریت سیالب از جمله جامع و پیش

 د. اما آبخیزداری چیست؟فرمودن

توان گفت آبخیزداری، اعمال در یک تعریف ساده اما جامع می

برداری هماهنگ، یکپارچه و قانونمند از کلیه منابع مدیریت و بهره

 .باشدطبیعی، کشاورزی، اقتصادی و غیره در یک حوزه آبخیز می

بخیز آبخیزداری در معنای امروزی که تعبیر به مدیریت جامع حوزه آ

ریزی، فرآیند شناخت، برنامه"شود، این چنین معنا شده است: می

گذاری و تنظیم اقدامات در ارتباط با حفظ و احیای منابع سیاست

برداری معقول از منابع طبیعی در یک حوزه آبخیز بدون پایه و بهره

 ."اثرات زیانبار در محیط طبیعی

گردد؛ در سال ب برمیسابقه آبخیزداری در کشور به قبل از انقال

ها و مراتع دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری در سازمان جنگل 1351

ایجاد شورای عالی آبخیزداری  1351کشور تأسیس شد و در سال 

تصویب هیئت وزیران رسید و نخستین شبکه پخش سیالب در به

 .همان سال در ایستگاه تحقیقات مراتع نودهک قزوین ساخته شد

شدت رد مهم و راهبردی به منابع آب، بعد از انقالب بهاما این رویک

توان که اوج شکوفایی آبخیزداری در کشور را میتقویت شد؛ چنان

دهه هفتاد دانست. در این دهه، با ارتقای تشکیالت آبخیزداری کشور 

از سطح یک دفتر به معاونت در وزارت جهاد سازندگی و با کوشش 

های آبخیزداری در هادگران، فعالیتناپذیر جهای خستگیو تالش

ها بعد از گیری یافت. ولی متأسفانه این فعالیتکشور رشد چشم

ادغام وزارت جهاد سازندگی با وزارت کشاورزی و انحالل معاونت 

لحاظ ساختاری و آبخیزداری رو به افول نهاد. در حال حاضر به

که از « سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور»تشکیالتی، 

های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی است، مسئول انجام سازمان

 .عملیات آبخیزداری در سطح کشور است

توان آبخیزداری دارای فواید و آثار متعددی است که از جمله آن می

گر، جلوگیری از فرسایش های ویرانبه جلوگیری از وقوع سیالب

های آن، تغذیه سفره خاک، بهبود کیفیت آب و جلوگیری از آلودگی

زیرزمینی، جلوگیری از فرونشست زمین، حفظ و تقویت پوشش 

ها و مراتع، افزایش محصوالت کشاورزی و گیاهی، احیای جنگل

زدایی، جلوگیری از رونق تولید داخلی، مقابله با گردوغبار و بیابان

 .زایی و غیره اشاره کردمهاجرت روستاییان، اشتغال

 

این فواید و کارکردها و نیز تأثیرات مثبت تمدنی آن در ابعاد مختلف  

، کارشناسان و متخصصان از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی باعث شده

یاد « داریکشورداری و مملکت»عنوان علم به« آبخیزداری»

 در آبخیزداری به جدی توجه اهمیت، این رغمعلی متأسفانه کنند. 

 مهم موضوع این به شایسته طوربه و است نگرفته صورت کشور

 اقتضا ضرورت رواین از است، نشده پرداخته هارسانه در خصوصبه

معجزه »با عنوان  ویژه و مستقل ایپرونده صورتبه داشت

 .به موضوع آبخیزداری توجه شود خبرگزاری تسنیم در« آبخیزداری

امید است بتوان در این پرونده با تبیین ابعاد و زوایای آشکار و پنهان 

ی، اجتماعی، سیاسی، های مختلف اقتصادآبخیزداری در عرصه

فرهنگی و تحلیل نقش آبخیزداری در تشکیل تمدن نوین اسالمی، 

گامی بلند در تحقق منویات رهبر معظم انقالب در بیانیه گام دوم 

انقالب اسالمی برداشته شود. مسلماً پرداختن به زوایای آشکار و 

 تواند تأثیر بسزایی در رشد و پیشرفت کشور وپنهان آبخیزداری می
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ر دومین طلیعه  رفع فقر و محرومیت و تحقق عدالت اجتماعی د

سالگی انقالب اسالمی و تشکیل تمدن نوین اسالمی داشته چهل

 .باشد

 

 آنالین با مصاحبه پایگاه خبری زیست

 عضو هیأت مدیره انجمن آبخیزداری ایران 

 

 پژوهشی معاون خدری،، دکتر محمود عربآنالینزیست به گزارش

و عضو هیأت مدیره انجمن  آبخیزداری و خاک حفاظت پژوهشکده

 کشور: داشت اظهار فرسایش ترین نوعدر زمینه مهمآبخیزداری ایران 

 تقریباً. است گرفته قرار خشکهنیم و خشک منطقه در ما

ی و تپه ماهور و نصف آن را کوهستان اراضی را کشور  نصف

ها تشکیل داده است. در این میان میزان ها، کویرها و بیاباندشت

ر تر از سایها کوهستانی بیشبارندگی در مناطق کوهستانی و حاشیه

ترین فرسایش در این مناطق است به همین دلیل فرسایش آبی، مهم

 .آیدشمار میمناطق به

مدیره انجمن علمی آبخیزداری ایران به  هیأتاین عضو 

شود کشور اشاره کرد و افزود: تخمین زده می فرسایش خاک میزان

 ۴0میلیون هکتار از کشور در معرض فرسایش آبی و  1۲0حدود 

فرسایش بادی قرار دارد. منتها این میلیون هکتار از آن در معرض 

های کوهستانی ایران در معرض فرسایش بادی قرار تصور که قسمت

های گرد و ندارند، درست نیست زیرا در چند سال گذشته طوفان

گرفتند و حتی به پایتخت هم غباری از عراق و سوریه سرچشمه می

کشور وجود تواند در تمام رسیدند بنابراین فرسایش بادی نیز میمی

یک از این دو نوع  به گفته وی، برآوردهای فرسایش هر .داشته باشد

دیگر متفاوت بوده اما اصول کار این است که با فرسایش با یک

 .زدها، میزان فرسایش را تخمین گیریاستفاده از یک سری اندازه

جایی که کشور ایران، پهناور است هیچ کس به طور دقیق از آن

این دانشیار پژوهشی  .یزان فرسایش را تخمین بزندتواند منمی

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در خصوص نحوه برآورد 

که برای این برآورد دارد  وجودفرسایش آبی گفت: چند نوع داده 

گیری فرسایش آبی ، اندازههادادهاین شوند. یک سری از استفاده می

ها قطعه زمین کرتهای فرسایش است. این ها یا کرتدر پالت

مترمربع( محصوری هستند که در خروجی  ۴0کوچک )مثال  دارشیب

آن ناودانی تعبیه شده است. بعد از هر باران، آب حاوی ذرات خاک 

شود و بر گیری میآوری و اندازهای جمعیافته در بشکهفرسایش

شود. یکی دیگر از یم تعیین اساس آن فرسایش در این قطعه زمین 

گیری جریان آب رودخانه های اندازه گیری فرسایش آبی، اندازهراه

های هاست. از دیگر روشو رسوب ناشی از فرسایش در آن

نهشته شده پشت  سنجی رسوبگیری فرسایش آبی، حجماندازه

های خاکی، بتنی یا سنگ مالتی که با هدف سدهای بزرگ و بند

 میزان این ت. اند، اسسیالب احداث شده مهارحفاظت از خاک و 

 .شوند گیریاندازه و پایش توانندمی هارسوب

خدری بیان کرد: در قالب یک طرح پژوهشی که در پژوهشکده عرب

داده  500حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شد، بر اساس حدود 

آوری شده بود، مقدار ها جمعاطالعاتی که از طریق این روش

به طور تن در سال ) در حدود یک میلیارد فرسایش خاک کشور

وی تصریح  .تن در هکتار در سال( تخمین زده شد ۶الی  5متوسط 

میلیارد تن گزارش  5کرد: برخی از کارشناسان میزان فرسایش را تا 

سال در این حوزه  30عنوان کارشناسی که اند اما به اعتقاد من بهداده

ولیت بخش ئام و چندین سال مسفعالیت و تجربه کسب کرده

 اظت آب و خاک پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را برحف

های پژوهشی متعددی در این زمینه انجام ام و طرحعهده داشته

 .کنمام، میزان فرسایش خاک را یک میلیارد تن در سال اعالم میداده

وی خاطرنشان کرد: عدد فرسایش مهم نیست بلکه مهم این است 

ش رخ دهد زیرا اگر مقدار قابل که ما چقدر اجازه داریم که فرسای

توانیم اعالم کنیم که این تحمل فرسایش مشخص بشود، بعدها می

هایی که ما انجام دادیم، مقدار عدد کم یا زیاد است. بر اساس بررسی

خشک و نیمه  قابل تحمل فرسایش خاک در شرایط ایران که عمدتاً

است؛  خشک است، حداکثر حدود نیم تا یک تن در هتکار در سال

که اگر تا این حد فرسایش رخ دهد با خاک قابل تحمل یعنی این

شود. اگر بیش از این حد باشد، با خاک سازی طبیعی جبران می

 . شودسازی طبیعی جبران نمی

 

 
 

 
 

های مخرب اخیر اشاره کرد و اظهارداشت: خدری به سیالبعرب

ها بسیار یر مناطق جنوبی و شمالی کشور، آبهای اخدر سیالب
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تر نیز ها تا نیم متر و حتی بیشدر داخل خانه آلود بودند. بعضاًگل

 .گل و الی نشسته بود

 
اکنون وزارت جهاد کشاورزی به گفته وی، یکی از مشکالتی که هم

هایی است که مزارع را با آن روبرو است، حجم زیاد گل و الی

های آبیاری و ها، کانالمعنا که این گل و الیست. بدانپوشانده ا

بار هشماری بتواند خسارت بیای که میاند. مسالهزهکشی را پر کرده

روبی شوند تا زمین دوباره ها از نو الیآورد زیرا باید همه این کانال

 آماده کشاورزی شود.

 به گزارش سینا پرس، معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و

های جدید از میزان گیریآبخیزداری عنوان کرد: تاکنون آمار اندازه

به دست ما نرسیده است. اما  ها در زمان سیل اخیررسوب رودخانه

های های تاریخی که وزارت نیرو در سیلگیریبر اساس اندازه

رون و کرخه انجام داده است، های کاگذشته به روی رودخانه

گرم در لیتر نیز  ۴00تا  300و گاهی  گرم در لیتر 50های غلظت

گرم  50تواند گزارش شده است. یعنی یک لیتر آب حداقل می

 .رسوب در زمان سیل حمل کند

 برای دریافت متن کامل خبر، به آدرس زیر مراجعه شود.
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3%D8%A7%DB%8C%D8%B4-
%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%87-
%DB%8C%DA%A9-
%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-
%D8%AA%D9%86-%D8%AE%D8%A7%DA%A9-%D8%AF%D8%B1-
%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-
%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%87-
%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%AF-
%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D8%AA/do 

 

 شناسیایران
 
 

معلق  پلهای زیبای استان لرستان که جایگاه بلدترین یکی از دره

خاورمیانه هم هست، دره خزینه لرستان پلدختر نام دارد که در شهر 

آور بر اثر حیرت استان قرار گرفته است. این دره پلدختر این

فرسایش آن هم در طی سالیان طوالنی به وجود آمده است و به 

انگیز گرند خاطر شباهت عجیب و بسیار زیادی که به دره شگفت

شده است و جالب  د به گرند کانیون ایران ملقبکانیون در آمریکا دار

انداز آن را گذرد و چشمکرخه هم از همین دره می این که رودخانه

های دره خزینه ترین بخشیکی از دیدنی .کندچندین برابر می

پلدختر پل معلق آن است که بلندترین پل معلق نه تنها در ایران بلکه 

متری  85متر و ارتفاعی  11۲رابر در خاورمیانه است، این پل طولی ب

متر، دومین پل مرتفع  5دارد و پل معلق مشگین شهر با اختالف 

 .شودمعلق ایران محسوب می

 
 

 
 

 

  میالد سلطانیآاقی مهندس  :1398 شهریور شماره کنندگانتهیه

و خانم مهندس  (علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری  )دااگشنه 

طفاً نظرات، پیشنهادات و ل  (دااگشنه رتبیت مدرسهوئی )مهین کله

نجمن آبخیزداری 
 اریانااقتندات خود را هب رایاانهم ا

wmseir@gmail.com 

 z.hazbavi@modares.ac.ir و یا مسئول کمیته دانشجویی 

دادکشنه منابع طبیعی دااگشنه  -کرج -استان البرزآردس:. مادیین ارسال 

نجمن آبخیزداری اریان، زینب حزباوی  -تهران
 مسئول کمیته دانشجویی ا

های استثنایی است که مقدار امسال نیز از آن سال

ابل توجهی باران در مدت زمان کوتاهی بارید و ق

وی گفت: این  .منجر به فرسایش شدید خاک شد

های ما زارها، در جادهفرسایش شدید عالوه بر دیم

ها های ارتباطی آنها و راهنیز رخ داد. چه بسا جاده

ها و رانش زمین ها و فرو ریزش پلبر اثر این سیالب

های زمین به قطع شدند؛ در بسیاری از مناطق الیه

علت خیسی سنگین شدند و در امتداد شیب حرکت 

لغزش یا رانش زمین کردند. به این پدیده زمین

 سطحی عالوه بر فرسایش  وی افزود: .گویندمی

 دو گرفت، قرار بحث مورد که زمین رانش و خاک

 بر که فرسایشی) خندقی فرسایش یکی دیگر، نوع

شبیه  زمین شدن کنده باعث آب، جریان تمرکز اثر

شود( و دیگری های عمودی میخندق با دیواره

ای )فرسایشی که به علت فرسایش کنار رودخانه

میزان شدید سیالب سبب شستن اراضی 

 نوع این. داریم نیز( شودمی رودخانه ساحلی 

 کنند.می تولید رسوب زیادی حجم هافرسایش
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