
 

 
 هم تکاپو برای علم و خدمت. باز هم مهر، باز

سنگین دانشجو را به تن  شادباش به همه عزیزانی که به تازگی، جامه

بهبود وضعیت منابع آفرین باشند در تا نقش کردند تا موذن جامعه باشند.

هایی بس خطیر، ورزیده و آماده تا برای پذیرفتن مسئولیت .طبیعی کشور

 پایدارشوند؛ به امید روزی که سهمی از ساخت و پیشرفت ایرانی آباد و 

 داشته باشند.

انجمن آبخیزداری اعضای خانواده  مت همهاز سال تحصیلی جدید خدآغ

 شود.تبریک و تهنیت عرض می ایران
 
 

 :دخوانیمیاز خبرنامه  شمارهاین در چه آن
 

 كشور اجرایی هايدستگاه فراگیر مشترک امتحان هفتمین  

  /معجزه آبخیزداري"پرونده ویژه در تسنیم" 

 كاداستر 

  انجمن  دانشجوییمسئول كمیته با  اي آلمانرسانهمصاحبه

 آبخیزداري ایران 

 شناسیایران 

 

هاي اجرایی ههفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگا

 (1398كشور )سال 
 

 

 و اداری سازمان اطالعيه✅

 درخصوص کشور استخدامی

 هفتمين برگزاری و نامثبت زمان

 هایدستگاه فراگير مشترک امتحان

 (1398 سال) کشور اجرايی
31/06/1398 

 

 به وسیله بدین ،98/06/12 مورخ منتشره اطالعیه پیرو ��

آزمون  هفتمین در شرکت متقاضی داوطلبان کلیه اطالع

 1398 سال کشور اجرایی هایدستگاه متمرکز استخدامی

 :شامل اجرایی هایدستگاه که رساندمی

  پرورش، و آموزش وزارت��

  پزشکی، آموزش و درمان بهداشت، وزارت��

  ایران، عشایر امور سازمان��

  کشور، تربیتی و تأمینی اقدامات و هازندان سازمان��

  کشاورزی، جهاد وزارت��

  کشور، احوال ثبت سازمان��

  اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت��

  نیرو، وزارت��

  کشور، ریزیبرنامه و مدیریت سازمان��

 ایران، وریبهره ملی سازمان��

  ایران، آمار مرکز ��

  کشور، بردارینقشه سازمان��

  دولتی، مدیریت آموزش مرکز��

  فناوری، و تحقیقات علوم، وزارت��

  ايران، آب منابع مديريت مادرتخصصی شرکت��✅

  کشور، استخدامی و اداری سازمان��

  ایران، بیمه سهامی شرکت��

  ای،هجاد نقل و حمل و راهداری سازمان��

  کشور، اراضی امور سازمان��

 کشور، فاضالب و آب مهندسی شرکت��✅

  کشور دامپزشکی سازمان و تخصصی مادر��

 . باشندمی نیرو جذب متقاضی مذکور آزمون در

 روز تا آزمون در شرکت و نامثبت متقاضی داوطلبان لذا️⭕

 که است توضیح به الزم. نمایند اقدام 12/07/1398 جمعه

 .شد خواهد برگزار 30/08/1398 شنبهپنج روز در آزمون

 

 راهنما دفترچه��

https://t.me/WaterOnline/9557 
http://www6.sanjesh.org/download/emp98/E

MP98Note.pdf 
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 نهمبخش  -"معجزه آبخیزداري"پرونده ویژه در تسنیم/ 

توقف عجیب قانون جامع آبخیزداري در مجلس؛ درآمد »

 «اش هستهزینه "برابر ۶"آبخیزداري 
 

رزش و منافع اقتصادی حاصل از آبخیزداری از جمله مقوالتی ا

های کالن مورد گذاریاست که در تحقیقات علمی و سیاست

های محدودی که درباره ارزش غفلت واقع شده است. پژوهش

اقتصادی و اجتماعی آبخیزداری در ایران انجام شده، 

عملیات آبخیزداری در کشور  چهدهنده آن است که چناننشان

گیری از اصول علمی انجام شود، نتایج و دستاوردهایی با بهره

این بسیار فراتر از حد تصور به دنبال خواهد داشت. با توجه به

 «شهبازی علی» دکتر گفتگويی تفصيلی با آقایمهم، 

 و تاريخچه اهميت، موضوع با آبخيزداری حوزه کارشناس

ر ايران انجام د آبخيزداری عمليات عیاجتما اقتصادی ارزش

های ؛ به نظر ایشان ارزش و منفعت اقتصادی ناشی از طرحشد

چنین به های ناشی از آن است. همبرابر هزینه 6آبخیزداری 

توان داری میگفته شهبازی با عملیات آبخیزداری و آبخوان

متر مکعب آب در هر هکتار به سرمایه آبی  1000ساالنه تا 

کشور افزود که این مسئله به لحاظ اقتصادی بسیار حائز اهمیت 

تواند باعث رشد و رونق تولید ملی و اشتغال پایدار بوده و می

سابقه آبخیزداری در کشور به قبل از انقالب . جوامع محلی شود

دفتر حفاظت خاک و آبخیزداری در  1351گردد؛ در سال برمی

 1351أسیس شد و در سال ها و مراتع کشور تسازمان جنگل

تصویب هیئت وزیران رسید ایجاد شورای عالی آبخیزداری به

و نخستین شبکه پخش سیالب در همان سال در ایستگاه 

 .تحقیقات مراتع نودهک قزوین ساخته شد

به با آقای علی شهبازی  تسنیم گفتگوی تفصیلی برای مشاهده

 .نمایید مراجعه "رگزاری تسنیمخب"پایگاه اطالعاتی 

 

 

 كاداستر

 

 Katstich , Katasticon ز در منابع جدید ریشه کاداستر را ا

متعلق به ناحیه پرودنس )در جنوب شرقی فرانسه کنونی در 

ه معنی بدانند که باز هم این واژه رومی قدیم و مرز ایتالیا( می

صورت ای قبول شده بهخط به خط است. به هر صورت واژه

 ها و کشورهای مختلفکاداستر، کاتاستر و کاداستر در زبان

 شود. تعریف اول را از گروه کارشناسان ویژهاستفاده می

 های اطالعات زمین ذکرسازمان ملل درباره کاداستر و سیستم

 :شودمی

ر دامالک  مند از اطالعات دربارههای نظامکاداستر مجموعه"

ک برداری آن امالنقشه یک کشور یا یک منطقه است که بر پایه

 صورتی منظم وها قرار گرفته است. این امالک بهو محیط آن

واحد و غیر قابل اشتباهی شناسایی  پیوسته به کمک شناسه

هر قطعه  ه و شناسهشوند. شکل و ابعاد امالک و مشخصمی

 "داده شده است.های بزرگ مقیاس نشان روی نقشه

( Ruralهای توپوگرافی و کاداستر غیر شهری )بین نقشه

گذاری ملی و ها، سرمایهارتباط بسیار نزدیکی از نظر هزینه

 چنین:نیروی انسانی و زمان وجود دارد. هم

 های کاداستر یک کشور، سیستم تصویر در تمام نقشه

واحد است و تغییرات سیستم تصویر کمتر اتفاق 

های که بخواهند از نقشهمگر در شرایطی .دافتمی

های جدید منطبق و قدیمی استفاده نموده و با نقشه

 پوش کنند.هم

 ها دارای دقت باالیی هندسه و مشخصات فنی آن

است. به همین جهت در مناطق فشرده و گران قیمت 

 شود و اصطالحا  از مختصات واقعی نقاط استفاده می

( Free Scale) "مقیاس آزاد"ها به این گونه نقشه

 گویند.می

 ها از اهم رسمیت و سندیت قانونی این نقشه

 های این گروه است.ویژگی

 های ثبتی کدهای قطعات و سایر مشخصات و شناسه

ها از اجزای اصلی و مهم کاداستری در این نقشه –

 هستند.

 تر های اصلی بیشالیهLIS.1 را اکنون  جهات

 دهند.کیل میهای کاداستر تشنقشه

 

 

 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1398/06/26/2096871/%D9%85%D8%B9%D8%AC%D8%B2%D9%87-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%81-%D8%B9%D8%AC%DB%8C%D8%A8-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-6-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B4-%D9%87%D8%B3%D8%AA


 توسعه و مزايای کاداستر

 ریزی و مدیریتمبنای بهتر اطالعات برای برنامه -1

 ترهای بهتر برای حقوق امنیت بیشمشخصه -2

 اقتصادی و مالی امکانات بهتر برای توسعه -3

 هاها و خط مشیگذاریتر و سیاستکارگیری آسانبه -4

 هدایت و کنترل بهتر -5

 

 (1377کاداستری )پورکمال، : گردآوری اطالعات 1 شکل

 
 ها و نهادها: ارتباط متقابل کاداستر با سازمان2 شکل

 (1377)پورکمال، 

 تعريف کاداستر منابع طبيعی

های رقومی کاداستر منابع طبیعی عبارت است از نقشه

بر اساس تشخیص  .مختصاتی با دقت هندسی استانداردی است

هیه تمنابع ملی و اراضی مستثنیات  ها از محدودهسازمان جنگل

بت ثها توسط سازمان های ثبتی برای آنشده و باید در محدوده

همراه نوع پوشش گیاهی در و اسناد سند صادر شود، به

 منابع طبیعی. محدوده

میلیون هکتار توسط سازمان  130کنون سطحی بالغ بر تا

 90ها ه که تندبرداری شها و مراتع آبخیزداری نقشهجنگل

اد ثبت و اسن میلیون هکتار آن منجر به صدور سند توسط اداره

صورت ها در حال حاضر بهاست. اسناد این عرصه شدهکشور 

ی دارهای سازمان نگههای کاغذی با نقشه در بایگانیپرونده

عدادی تها هزار جلد و ها بالغ بر دهشود. تعداد این پروندهمی

نی صورت سنتی بایگاباشد که بهمیتر برگ نقشه به مراتب بیش

 شود.و نگهداری می

 هامشکالت و نارسايی

 ها و نداشتن مختصات جغرافیاییعدم دقت هندسی نقشه -1

تعیین عرصه و حدود ثبتی اراضی شناسایی شده ملی و  -2

 مستثنیات

عدم وجود زیرساخت اطالعاتی مناسب برای  -3

 سازی در عرصه.های ثبتی و پیادهسازی نقشهمرجع

 

 منبع:

ای بر شناخت کاداستر و کاربردهای آن. . مقدمه1377پورکمال، م.، 

 انتشارات مرکز اطالعات جغرافیایی شهر تهران، چاپ اول

 

 با  رسانه تلویزیونی آلمانمصاحبه 

 انجمن آبخیزداري ایران مسئول كمیته دانشجویی 

 

مسئول کمیته دانشجویی 

انجمن آبخیزداری ایران در 

عنوان  همایش تحت

"Saline Futures"  برگزار

شده در لئوواردن، هلند طی 

 13-10های تاریخ

September 2019 
حضور پیدا کردند. خانم 

ضمن مشارکت در ارائه مقاالت تخصصی، در  دکتر حزباوی

های ایران و ارتباط آن با وضعیت خاک رابطه با وضعیت شوری

رشی را ارائه تغییر اقلیم و وضعیت اقلیمی و منابع کشور گزا

در آدرس زیر ایشان ای . نتیجه مصاحبه رسانهنمودند

 رسانی شده است.اطالع

 

7https://www.omropfryslan.nl/nieuws/9070

-om-nodig-samenwerking-wereldwijde-8

lossen-te-op-landbouwgrond-van-verzilting 

 

https://www.omropfryslan.nl/nieuws/907078-wereldwijde-samenwerking-nodig-om-verzilting-van-landbouwgrond-op-te-lossen
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/907078-wereldwijde-samenwerking-nodig-om-verzilting-van-landbouwgrond-op-te-lossen
https://www.omropfryslan.nl/nieuws/907078-wereldwijde-samenwerking-nodig-om-verzilting-van-landbouwgrond-op-te-lossen


 شناسیایران

 
 

نظیر در ایران و بی تراورتنی چشمه پلکانی باداب سورت

بخش  ارست در جهان است که واقع در روستاینظیر کم

باشد. این چشمه می شهرستان ساری یچهاردانگه

کوه  پس از 1387در سال  سازمان میراث فرهنگی توسط

فهرست آثار ملی  در میراث طبیعی ایران عنوان دومینبه دماوند

ثبت شد. ثبت جهانی این باداب نیز پس  ایران

 جهان شور آبترکیه، به عنوان دومین چشمه  کالهپاموک از

 .استبوده 

جای دارند،  تراز دریا متری از 1841 بلندای ها دراین چشمه

هستند. اطراف چشمه پوشیده از  نظیربی ایران در

و ارتفاعات باالتر پوشیده از  وحشی زرشک هایدرختچه

این باداب شامل . های سوزنی برگ استجنگل

، رنگ های کامال  متفاوت از لحاظبا آب چشمه چندین

 شور بسیار آب دارای پرآبو حجم آب است. چشمه  مزه بو،

 دوممتر و عمق زیاد است. چشمه  15 حدود قطر با استخری و

 مزه ترش دارد، قرار چشمه این غربی شمال و باالدست در که

است، در اطراف چشمه  نارنجی و رنگ قرمز به آبی دارای و

های رسوبی و است. جریان آبنشسته آهن رسوب کمی

ها، در شیب پایین دست ها طی سالمعدنی این چشمه

 زیبا بسیار پلکانیها حوضچه و ده کوهستانی خود، صدها طبقه

های مختلف و قرمز در اندازه زرد نارنجی، هایرنگ به

 اصلیها در واقع جاذبه است. این طبقات و حوضچه پدیدآورده

 زیبایی. است سورت باداب هایچشمه فرد به منحصر ویژگی و

و  کوهستان دامنه در چشمه قرارگیری ویژه محل و طبقات این

ویژه اندازهای اطراف بهچشم

برانگیز در غروب تحسین

دلیل ها بهین چشمه. ااست

یچیده داشتن ساختار پ

شناسی در بدترین زمین

شرایط خشکسالی پرآب بوده 

و شایعاتی مبنی بر خشک 

 .اساس استبی شدن آن کامال 
 
 

 

 هاي فنیدستورالعمل

شرح خدمات مرحله توجيهی مطالعات آبخيزداری نشريه شماره 

396 

ریزی و نظـارت راهبـردی دفتر نظام فنی اجرایی معاونت برنامه

بـا اسـتفاده از نظـر کارشناسان برجسته ریـیس جمهـور، 

مبادرت به تهیه این نشریه کرده و آن را برای استفاده به جامعه 

 .مهندسـی کشـور عرضه نموده است

 لینک دانلود

http://www.frw.org.ir/UploadedFiles/gFiles/
a956aa65c108493.pdf 

 
 ای: خامنهاهللحضرت آيت

ی مبرّزِ دو سه نفر مأمور کارکُشته السالمعليهحضرت امام حسين 

 .سوى تاریخ فرستادقوی دست که تالی تِلو خودش بودند، به

این چند مأمور، یکى خواهرش زینب کبری است، هم على بن "

علیه( امام سجّاد است، هم خواهر دیگرش ام اهللالحسین )صلوات

 ".ن استی بنت الحسیکلثوم است، هم سکینه است، هم فاطمه
 

دااگشنه رتبیت هوئی )خانم مهندس مهین کله  :1398 مهر شماره کنندهتهیه

نجمن ل  (مدرس
طفاً نظرات، پیشنهادات و ااقتندات خود را هب رایاانهم ا

 wmseir@gmail.com اریانآبخیزداری 

. مادیین ارسال  z.hazbavi@uma.ac.ir دانشجوییو یا مسئول کمیته  

مسئول کمیته  -تهراندادکشنه منابع طبیعی دااگشنه  -کرج -استان البرزآردس:

نجمن آبخیزداری اریان، زینب حزباوی 
 دانشجویی ا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87_(%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%B4_%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%87_(%D8%B3%D8%A7%D8%B1%DB%8C)
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