
  

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 خبرنامه

 0011 اردیبهشت



 

 
ایمان را رب لوح جان و ضمیر اپک ما حک  فبای روشنی را رد اذاهن اتریامکن ،ال  ای کسی هک

 رسانیکنی و ندای فطرت را هب گوش همه میمی
 زنداهی تو جواهن میای کسی هک اردیبهشت با نفس

 کاریخیز رفزندان رسزمین میخورشید آگاهی را رد قلب حاصل ای کسی هک
 غم از فکرتمان آزاد شده مان از تو سبز شده و جهل واندیشه

اید، مهر ازیدی رب رفاز دستانمان را بدرهق شما خوبان هک راه و رسم ردست زیستن را هب ما آموخته
 .کنیمرکده و پیشاپیش تبریک این روز با ارزش را تقدیمتان می

 

 

 

 

 را و بفهمیم که یک عمر چه غافل بودیم.خدا بشناسیم 

 

پرفیض، آرامش و این ماه عزیز و انجمن آبخیزداری ایران در 

 ای پر برکت برای شما خوبان آرزومند است.سفره

 

 



 

  

 خوانید:چه که در این شماره میآن

 

 

 

 مطالب روزبخش اول: 

 اردبیلیدانشگاه محقق  1400کنفرانس خرداد 

از منابع  انتیص یکنفرانس مل نیو پنجم یالمللنیکنفرانس ب نیدومبا عنايت پروردگار 

و  یدرولوژیه" یپژوهش هستهبه همت  1400خرداد  20و  19در  ستيز طیو مح یعیطب

کاربرد  تيريو مد افتيباز "یپژوهش هسته"آب( و  تيري)پژوهشکده مد یزداریآبخ

 یدکتر عل کنفرانس نيا سیرئکه  یلیمحقق اردب هدانشگا ،"یگنوسلولزیپسماند مواد ل

 یحزباو نبيدکتر ز يیاجرا ریو دب زادهیدکتر رئوف مصطف یعلم ریدبزاده، رسول

 .برگزار خواهد شد باشند،یم

 یزندگ یالگو رییباعث تغ یآورفن یهاشرفتیو پ ستيزطیروابط انسان و مح رییتغ

 ديبود و هم تشد دواریام یطیهم به کنترل مخاطرات مح توانیانسان شده است که م

متعدد، کاهش  یهاالبیوقوع س ،یآببحران کم ديرا انتظار داشت. تشد یعیخطرات طب

و  تیاهم زگردهايو وقوع ر ینیرزميز یهاافت آب ،یاراض شيو فرسا یزیخحاصل

 ني. در اکندیمرا برجسته  زیآبخ یهاجامع حوزه تيريو مد یعیضرورت حفظ منابع طب

 یهابومستيز اءیبرداران از منابع آب و خاک، احبهره شتیمع تیوضع یراستا، ارتقا

از  انتیو ص ظامروزه در حف یهااز ضرورت هااچهيها و درو حفظ تاالب یو مرتع یجنگل

 خواهد بود. یطیمح یهابیآب و خاک و کاهش آس ،یعیمنابع طب

 

 مطالب روز

 افراد  معرفی

1 

2 

  حوزه آبخیزشناسی 3



 

   

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    
  

 (http://envprouma.ir/fa/?id=8&p=0) کنفرانس محورهای

زیستمحیط و طبیعی منابع بینیپیش و پایش نوین هایمدل و هاآوریفن حکمرانی، الگوهای 

 زیستمحیط و طبیعی منابع هوشمند مدیریت و خاک و آب مدیریت و سازیمدل 
اجتماعی اقتصادی مسائل و زیست،محیط و طبیعی منابع حقوق و قوانین 
پذیریآسیب و آوریتاب محیطی، مخاطرات و خشکسالی، اقلیم، تغییر 
زیستمحیط و طبیعی منابع در 19-کووید گیریهمه پیامدهای 
توسعه هایطرح و زیستمحیط عمران ها،رودخانه مهندسی 
،اکوسیستم خدمات و اراضی کاربری مدیریت و احیاء پویایی 
آبخیزها ژئومورفولوژی و شناسیزمین جغرافیایی، مطالعات 
بحران مدیریت در باران آب آوریجمع هایسامانه کاربرد 
کشاورزی در نامتعارف هایآب و آب مدیریت و مهندسی 
زیستمحیط با سازگار غذایی امنیت و کشاورزی 
زیستمحیط و طبیعی منابع آب، اقتصاد 
پایدار توسعه در اکوتوریسم رویکردهای 

 

 (http://envprouma.ir/fa/?id=36&p=2) کنفرانس هایبرنامه اولیه فهرست

 مقاالت ارائه و برگزاری روند از گزارش ارائه
 افتتاحیه مراسم

 کلیدی هایسخنرانی
  تخصصی هایپنل

 آموزشی هایکارگاه
 پوستر و شفاهی مقاالت ارائه
 شده ارائه مقاالت بندیجمع

 کنفرانس برتر نفرات از تجلیل و اختتامیه مراسم

 

 

 

 (/http://envprouma.ir/fa) هااطالعیه و اخبار
زوجی و معرف هایحوضه ویژه پنل برتر مقاالت چاپ 
زیست محیط و طبیعی منابع از صیانت محوریت با عکاسی مسابقه فراخوان 
خاک و آب مدیریت و سازیمدل پژوهشی علمی مجله در برتر مقاالت چاپ 
کنفرانس محورهای با مرتبط آموزشی هایکارگاه برگزاری پیشنهاد فراخوان 
آبخیزداری هایپژوهش پژوهشی علمی مجله در برتر مقاالت چاپ 
زوجی و معرف هایحوضه با مرتبط ویژه مقاالت فراخوان 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (http://envprouma.ir/fa/?id=42&p=2) کنفرانس مخاطبان و هدف هایگروه
 

 ،منابع هایرشته هایگرایش تمامی دانشجویان و مدیران اندیشمندان، نظران،صاحب اساتید 
  زمین علوم و جغرافیا خاک، و آب آبخیزداری، کشاورزی، زیست،محیط طبیعی،

 منابع مدیریت زمینه در استفاده مورد مواد و تجهیزات تولید زمینه در بنیاندانش هایشرکت 
 زیستمحیط و طبیعی

 زیستمحیط و خاک، و آب طبیعت، حوزه در نهادمردم هایتشکل و صنفی هایانجمن 
 خاک و آب حفاظت و مهندسی هایپروژه در مجری و مشاور هایشرکت 
 زیستمحیط طبیعی، منابع امور در گذارسیاست هایارگان و نهادها 
 آموزشی و پژوهشی مؤسسات کلیه و مطالعاتی مراکز ها،دانشگاه  
 حوزه این در فعال ستادهای و هاکمیته ها،سازمان ها،خانهوزارت 

 

 ارتباطی هایراه
Telegram: @ConfNatResEnv 
Instagram: https://b2n.ir/t81076 
WhatsApp: https://chat.whatsapp.com/Cv1sPvmBlc23wDxp4Y9gHm 
Email: wmnre@uma.ac.ir 
Website Pr: http://envprouma.ir/fa/ 
Website En: http://envprouma.ir/en/ 
 

 

 ،طبیعیدانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشکده کشاورزی و منابع  :نازیال عالیی)

 (دانشگاه محقق اردبیلی

 

 

 

 

 نیباالتر با "برتر انجمن" عنوان کسب به موفق رانیا یزداریآبخ انجمن

 .دیگرد "۹۹ سال در ازیامت
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 ۲۲پاک هر ساله در  نیزم یشد. روز جهان لیتبد یروز جهان کیروز به  نیاز همان سال ا نیبنابرا

منابع  ن،یزم یهااز موهبت یگزارو سپاس یجهان یآگاه جادیسازمان ملل جهت ا یاز سو لیآور

ماه به  بهشتیاز دوم ارد گرید یهمزمان با کشورها زین رانیدر ا. شودیبرگزار م یعیطب ریو ذخا

مثبت و سازنده  یهاپاک گام نیداشتن زم یاما برا. شودیهفته در سراسر کشور برپا م کیمدت 

 نیموفق در ا یهاافراد و سازمان یجهت معرف یو دولت یروز اقدامات مردم نیاست. در ا ازین

که  ییو جاها یخصوص اماکن عمومبه طیمح یپاکساز رینظ یعموم یهابرنامه یو اجرا نهیزم

 .است نیتوسط داوطلب باشدیم ترشیدر آن ب تیجمع اکمتر

 
از  نیبنابرا باشدیموضوعات م نیتراز مهم یکی نیزم یکه مسأله آلودگ نیاست با توجه به ا دیام

 یبرا یترشیب تیاهم ندهیداده شود تا نسل آ جیبه آن پرداخته و ترو دیبا یو نوجوان یکودک نیسن
 اطراف خود تالش کنند. ستیزطیحفظ مح یآن قائل شوند و برا

 
 Globel Nutrient Export from)های آبخیز هزمدل انتقال مواد مغذی جهانی از حو

watershed) 

 و محلول مغذی مواد انتقال در ایقابل مالحظه ایجاد تغییرات باعث خشکی در انسانی هایفعالیت

  .است شده ساحلی دریاهای به نهایت در و هارودخانه به زمین از معلق ذرات

 

 پاک زمین

زمین  آلودگی مهلک به توجه آن عدم باعث های زمینبرای استفاده از موهبت انسان خودخواهانه تصمیمات

مصرف زدایی، از جمله جنگل یهای انسانی بسیاری از فعالیتگیرندهبر در که آفریناقدامات زوالشود. می

اتخاذ تدابیر با  داری، تصفیه نامناسب و غیرهزایی، معدنهای شیمیایی، بیابانها و کودکشعلف رویهبی

در پی میزان تولید زباله را ، کاهش مصرف پالستیک از اجتناب مانند. یابدکاهش  تواندمی مناسب و اصالحی

های کشاورزی سازی زمین و انجام فعالیتت پاکقطع درختان جه ویژهبهاز زمین انسان . سوء استفاده دارد

جانوران و خطر آفرین باشد چرا که بسیاری از  تنوع زیستی تواند هم برای زمین و هم برای تمامیمی

استفاده ناکارآمد انسان از زمین باعث کمبود زمین شده و  .روندگیاهان در طول چنین فرآیندهایی از بین می

چنین انسان با شود. همصورت غیرمستقیم باعث آلودگی زمین میزدایی بهبا تدابیری از جمله جنگل

با آلوده کردن  رویه از کودهای کشاورزی و سموم دفع آفاتبی های غلط کشاورزی هم چون استفادهشیوه

های گوناگون آلودگی که به خاطر فعالیتشود. باعث آلوده کردن زمین می تبدیل کاربری زمینخاک و 

 از انسانی هایفعالیت آید. سایروجود میگیرد در صورت عدم توجه آن بهو تصمیمات مختلفی که میانسان 

 سایر و بیمارستانی و صنعتی هایزباله، آن تفکیک عدم و خانگی هایزباله، زیستیمحیط آلودگی جمله

 .شوندمی زمین آلودگی باعث، باشد بعدی هاینسل برای تهدیدی و مضر زمین برای توانندمی که مواردی

 از منفی پیامدهای به منجر گذاشته واثرات ناشی از توسعه انسانی تأثیرات نامطلوبی بر روی زمین در نهایت 

 .شودمی محیط سازیپاک جهت انسانی نیروی کارگیریبه و وقت، انرژی رفت هدر جمله

 توجه جلب و سالم زندگی داشتن و زیستمحیط حفاظت به مربوط مسائل، پاک هوای داشتن اما برای 

 سال در راستا این در. شد تعیین پاک زمین روز جمله از نمادین روزهای موضوعاتی چنین به مردم عموم

 همان در و مطرح یونسکو همایش در پاک زمین نام به جهانی روز یک برگزاری ایده مونل مک جان 19۹9

کرد تا انسان تصمیمات خودخواهانه خود را کنار بگذارد و زمین را  طراحی را پاک زمین پرچم نیز سال

 فراموش نکند. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و فاضالب انتشار غذایی، مواد تولید جمعیت، افزایش شامل که انسانی محرک عوامل این

 هایسیستم در تغییر و مغذی واکنش مواد افزایش به منجر است، فسیلی سوخت احتراق

 مدل .(Vorosmarty  ،۲002و Meybeck) است شده هارودخانه جمله از هیدرولوژیکی،

Globel News بر انسانی اقدامات این وسیع مقیاس تأثیر توصیف برای مهمی ابزار 

مواد مغذی رودخانه را از خشکی به  هستند که انتقال ساحلی هایآب به مواد مغذی هایورودی

 همکاران، و Van Drecht ؛۲002 همکاران، و Smithکند )سازی میدریاهای ساحلی شبیه

 Global Newsرویکرد  (.۲00۹ همکاران، و Boyer ؛۲002 همکاران، و Seitzinger ؛۲002

است،  یافته توسعه (شناسیالمللی اقیانوسبین )کمیسیون IOCیونسکو  علمی گروه که توسط

 هایقاره در رودخانه مغذی مواد و تجزیه و تحلیل انتقال مطالعات از وسیعی طیف اساس بر

 .است شده تشکیل خاص مناطق و مختلف

Globel News مواد انتقال از شکلی چند و عنصری چند مشخص، کامالً جهانی، مدل یک 

یس رودخانه را در ازت، فسفر، کربن و سیل انتقال ساالنه است که هارودخانه توسط مغذی

منبع  Global Newsبر این، . عالوهکندمی برآوردآلی، آلی و محلول اشکال ذرات غیر

( را محاسبه ICEPچنین شاخص پتانسیل مغذی شدن ساحلی )تخصیص این عناصر و هم

 کند.مشخص مینیز  ها راای مواد مغذی در رودخانهای و غیرنقطهمنبع نقطهکند. این مدل می

 وشو و  ای معموالً شامل شستها و منابع غیرنقطهای شامل پساب تصفیه خانهمنابع نقطه

حفظ و اتالف عناصر  Global Newsاست. ها به رودخانههای بارور و غیر بارور رواناب از خاک

دنیترویفیکاسیون، مصرف آب و ایجاد سد را در  ه از جمله تلفات ناشی ازغذایی در شبکه رودخان

 یا خشکی در و هستند پایدار حالت در غذایی عناصر که کندمی فرض این مدل گیرد.نظر می

 توزیع یا روند می بین از دائمی طوربه شده حفظ مغذی مواد. یابندنمی تجمع رودخانه سیستم

  .شوندمی

 

  

 تعداد این از جهان گسترش یافته است که در رودخانه حوزه ۹000 از بیش با بررسی مدل این

 Global Newsسه دلیل وجود دارد که مدل مورد بررسی قرار گرفته است.  آفریقا در مورد 2۲5

طور ها بهگیری مواد مغذی رودخانهاندازه در آن ای کهقاره تر در آفریقا انجام گرفته است،بیش

 گسترده در دسترس نیست.

مواد مغذی  انتقالگیری میزان با استفاده از اندازه Global Newsهای تر از همه، مدلابتدا و مهم

های گرمسیری های مختلف آب و هوایی، از جمله رودخانهها در بسیاری از رژیمتوسط رودخانه

تر کم مواد مغذیدوم، بازده  اند.مشابه شرایط آفریقایی، در سطح جهانی کالیبره و اعتبارسنجی شده

و دهد. را پوشش می دامنه پنج هااندازه. این است کیلومتردر  کیلوگرم ۹000تا بیش از  01/0از 

مواد مغذی را  انتقالطور کلی باالترین میزان به Global Newsهای مدلدهد که این نشان می

 در Global News از استفاده سوم دلیل کنند.ها و بالعکس محاسبه میترین رودخانهبرای آلوده

دهد که را نشان می Global Newsهای است و این قدرت مدل هاداده بودن محدود آفریقا

 .محدود استفاده کنیم یهاداده باها برای مناطق بزرگ جهان توانیم از آنمی

 و هیدرولوژیکی عوامل آبخیز، هایحوزه در انسانی و طبیعی مغذی منابع جهانی مقیاس در

 از Global News .کندمدل عمل می هایمحرک عنوانبه رودخانه در P و N حذف و فیزیکی

 محیطی زیست تغییرات یکپارچه ارزیابی)متر  2/0×2/0 قدرت تفکیک مکانی با مشبک مقیاس

 هوا و آب و هیدرولوژی برای( WBM) آب تعادل مدل از و انسانی هایفعالیت برای( جهانی

شامل اطالعاتی در مورد منابع انتشار مواد  Global Newsهای مدل ورودی .کندمی استفاده

 حوضه مقیاس در مدل هایخروجی .باشدمنطقه می و هیدرولوژیوضعیت فیزیکی، اقلیم مغذی، 

 هضحو هایویژگی و( شهرسازی و مانند کشاورزی) زمین در انسانی هایفعالیت از تابعی عنوانبه

  شوند.ارائه می صورت کّمیبه( هیدرولوژی مانند)

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد مغذی  انتقالاز تغییرات مشاهده شده در  درصد 20-70معمواًل  Global Newsهای مدل

 هایی درروزرسانی به های اخیردر سال .کنندتشریح میهای سراسر جهان را توسط رودخانه

 و های تجزیهاز پروژه حمایت در مدل پیشرفت این .صورت گرفته است Global News مدل

 اکوسیستم ارزیابی سناریوهای اساس بر سازی آنو شبیه گذشته مغذی در مواد انتقال تحلیل

 برای سازیشبیه (.۲002 ، همکاران وCarpente )استفاده شد  برای آینده (MEA)هزاره 

 شده انجام بازه زمانی ساالنه با( ۲020 و ۲020) آینده و( ۲000) حال ،(1970) گذشته هایسال

 .است

NEWS1 ها رودخانه دهانه در را ساالنه صادرات که است مستقل و فرعی عناصر از متشکل

دهد. در می نشان را مکانیکی و آماری تجربی، مدل اجزای از کند و ترکیبیمی بینیپیش

 را پیشرفته هایورودی و کندمی برطرف را قبلی هایناسازگاری و هاکاستی NEWS2که حالی

را نیز در نظر  جهانی زمین سیستم در تحقیق بزرگ هایچنین چالشهمگیرد. در نظر می

 بهبود منظوربهNEWS2 بنابراین  کند.می مشخص را یکپارچه هایمدل به گیرد و نیازمی

 قبالً که انسانی هایمحرک ترکیب و برجسته موضوعات به پرداختن ها،مدل میان در سازگاری

برای تسهیل محاسبه و افزایش دقت برآورد منابع  .است شده طراحی نبودند، مشخص

 و نیتروژن) DIN ،DIPها شامل گیرند. این زیرمدلهایی را به صورت مجزا در نظر میزیرمدل

( TSS) محلول(، آلی فسفر و نیتروژن )کربن، ،DOC ،DON  ،DOP،(محلول فسفر غیرآلی

 سیلیس)DSi فسفر(،  و نیتروژن)ذرات  PN ،PP آلی، کربن ذرات( POC) معلق، جامد مواد

 خطی برآورد رگرسیون یک بر صورت آماری مبتنیباشند که هر کدام از ذرات را بهمی( محلول

 کنند.می

 

 

  

 برای( WSG) جهانی تغییرات و آب هایسیستم گروه در شده تولید هایمدل این، بر عالوه

 .کنندمی پیروی Global NEWS رویکرد از تریکلوزان رودخانه پالستیک و انتقال محاسبه

 ارزیابی چین برای زیرحوضه مقیاس در را رودخانه مغذی مواد انتقال که MARINA مدل

 .است Global News اساس بر نیز کندمی

 فیزیکی، و هیدرولوژیکی عوامل ها،داده از سازگار ایمجموعه از استفاده برای هامدل زیر این

 (.۲002 همکاران، و Seitzinger) اندشده طراحی حوضه وگرافی و مشخصاترهید
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 (Water Framework Directiveدستورالعمل چارچوب آب )

 شرایط حفظ و بهبود محافظت، برای (EC ۲000/۹0) اروپا اتحادیه آب چارچوب دستورالعمل

 به یابیدست دستورالعمل این تمرکز .است شده طراحی زیرزمینی و سطحی هایآب محیطی

 :است زیر بوده اهداف طریق از ۲012 سال تا "شناختی خوببوم وضعیت"

 هامرتبط با آن هایتاالب و آبی هایاکوسیستم تقویت و حفاظت تخریب، توقف 

 آب پایدار مصرف ترویج 

 زیرزمینی و سطحی هایآب آلودگی کاهش 

 خشکسالی و سیل اثرات کاهش 
 

 مدیریت هایبرنامه ای ازمجموعه اجرای و توسعه طراحی، طریق از اهداف این ،انگلستان در

 چگونه که دهدمی نشان 1 شکل .بوده است یابیدستقابل (RBMPsرودخانه ) حوضه

 آب کیفیت شیالت، حفاظت، سیل، مدیریت آب، برداشت مدیریت، مباحث مربوط به ریزیبرنامه

 برای باید که است مربوط به خود محلی مسائل دارای زیرحوضه هر .گیردمی نظر در را تفرج و

 .شوند شناسایی محلی جامعه با مشارکتی رویکرد یک طریق از موضوعات این از یک هر

 حوزه آبخیزبزرگ  در اهداف تا شوندمی تلفیق و تهیه برنامه از سطح هر در اطالعات این سپس

 1 شکل در ای از آننمونه گیرند؛ قرار  (River District Basin) رودخانه هزحو منطقه یک یا

 از که است ارتباطی هیأت دارای یک RBD .داده شده است نشان انگلستان غربی شمال

 آژانس مثال، عنوانبه: شده است تشکیل منطقه در قانونی وظایف با مختلفی هایسازمان

 پست مسئولیتی اختیاری چندین چنینهم .کشاورزی هاینظام یا آب هایشرکت زیست،محیط

 یا خصوصی دولتی، هایبخش منافع از وسیعی طیف یا RDB برای خاصی هایاولویت منظوربه

 تمام نیازهای و هادیدگاه کنندهمنعکس باید RDB برنامه روش، این در .دارد وجود داوطلبانه

 .حوزه آبخیز باشد بزرگ نفعانذی

توسعه یافته  سازگار مدیریت رویکرد یک از استفاده با ساله شش چرخه یک طی برنامه این

 فعالیت نتیجه عنوانبه حوزه آبخیز رفتار در تغییرات و دانش افزایش ،RBD پایش که است،

 چرخه یک برای مرحله شش .گیرداست، را در نظر میشده  گنجانده طرح این در که مدیریتی

 آب مدیریت مهم مسائل گونه هر و RDB مسائل درک برای اول مورد دو. دارد وجود

(SWMI )یک این .کنندمی شناسایی را محیطی اصلی اهداف و هاچالش که اندشده طراحی 

 آن از که مختلف را هایپهنه اکولوژیکی و شیمیایی کیفیت که است آب پهنه بندیطبقه نوع

 نویسپیش یک نوشتن بعدی شامل مرحله دو .کندمی اند، شناساییشده مشتق مجموعه اهداف

 برنامه یک از استفاده با آینده سال سه برای عملیاتی فرآیند سپس .است نهایی RBMP و

 مورد استفاده در فرآیند، بازنگری و پایش پس از آشکارسازی، .شودتهیه می( PoM) اقدامات

 سال دو حدود در چرخه دو بین پوشانیهم یک بنابراین-بعدی سال شش چرخه ۲ و 1 مراحل

 (.1 شکل) دارد وجود فرآیند سازگاری ماهیت نتیجه در

 
 (۲012زیست ایاالت متحده، )آژانس محیطای های رودخانهریزی مدیریت یکپارچه حوزهفرآیند برنامه: 1شکل 

 

آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری، دانشگاه محقق اردبیلی ودانش :شیرین زارعی)  

  مهین کلههوئی: دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس(

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 کسوتمعرفی افراد پیش :بخش دوم

 قربانیدکتر اردوان 
 

 

 1255 فروردین متولد 
 12۹2 سال تجربی علوم دیپلم 
 و مرتع -طبیعی منابع مهندسی کارشناسی 

 دانشگاه تهران 127۲ آبخیزداری
 دانشگاه تهران 1275 آبخیزداری ارشد کارشناسی 
 استرالیا GIS و  RS/مرتع دکتری اکولوژی 
 1275 اردبیلی محقق دانشگاه در استخدام تاریخ 
 تمام استاد: علمی مرتبه 
، گروه طبیعیدانشکده کشاورزی و منابع -محقق اردبیلی دانشگاه: کار محل 

 آموزشی منابع طبیعی
 

دور،  از سرزمین، ماکرواکولوژی، سنجش سیمای توان به اکولوژیاز زمینه مورد مطالعه ایشان می
 مرتع اشاره کرد. علوم

 

مورد  25مقاله کنفرانسی، ثبت  ۲00پژوهشی، -مقاله علمی 172قابل ذکر است که ایشان با حدود  

ای را در زمینه ترویج علم و دانش رساله دکتری تحت راهنمایی ایشان کارنامه ارزنده ۹پایان نامه و 

به آدرس  سازی و مدیریت آب و خاکنشریه مدلچنین سردبیر ماندگار نمودند. ایشان هم

http://mmws.uma.ac.ir  .هستند 

بوم گیاهان به که در مجله حفاظت زیست 1299چکیده مقاله ذیل جدیدترین مقاله ایشان در سال 

  باشد. چاپ رسید، می

خصوصیات  ( بر.Trifolium spجنس شبدر )های بررسی نقش برخی از گونه

 گیاهی مراتع فندقلوی شهرستان نمینساختاری و عملکردی پوشش

 سحر صمدی خانقاه، اردوان قربانی، مهدی معمری

های جنس شبدر در ترکیب، تنوع، ارزش هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش و جایگاه گونه
مهاجم  های شبدر و گونهگیاهی و تأثیر متقابل گونهمی پوششای و پارامترهای کعلوفه

Leucanthemum vulgare Lam.  بر یکدیگر در مراتع فندقلو در استان اردبیل بوده است. در تعیین
های گونهسیستماتیک و با توجه به پراکنش -صورت تصادفیبهبرداری شش مکان های نمونهمکان

های مربوط به ترکیب، تنوع و انتخاب شد. برای مقایسه دادهL. vulgare شبدر و گونه مهاجم 
های مورد و کل گیاهان در مکان L. vulgareیکنواختی، تراکم، تاج پوشش و تولید گونه مهاجم 

گونه متعلق به  50ای دانکن استفاده شد. تعداد طرفه و آزمون چنددامنهبررسی از تجزیه واریانس یک
از  Trifolium pretenseو  Trifolium repenseهای ایی شد. گونهخانوداه شناس ۲2جنس و  ۹0

های غنا، برداری انتشار دارند. شاخصهای نمونههای اصلی این رویشگاه بوده و در تمام مکانگونه
داری با یکدیگر های شبدر تفاوت معنیگونه حضورو عدم حضور های تنوع و یکنواختی بین مکان

ای گونه دارای ارزش علوفه 5ای باال، گونه دارای ارزش علوفه ۲2. طبق نتایج (p<0.05)دارند 
ای باال در هایی با ارزش علوفهای پایین هستند که گونهعلوفهگونه دارای ارزش  59متوسط و 

تراکم، تاج پوشش  اند.تریدارای تعداد بیش T. pretenseو  T. repenseهای گونه حضورهای مکان
با  (.p<0.05) 12های گونه حضورو عدم حضور های مکانبین  L. vulgareگونه مهاجم و تولید 

توجه به نتایج حاصل از این تحقیق، حفاظت و احیاء گیاهان بومی با ارزش باید در مدیریت 
 از مراتع استپی در نظر گرفته شود. برداریبهره

 لینک دانلود مقاله: 

http://pec.gonbad.ac.ir/article-1-679-fa.html 

 ،نابع طبیعیدانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبخیزداری دانشکده کشاورزی و م: لیال بابایی)

 دانشگاه محقق اردبیلی(

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسیحوزه آبخیز :بخش سوم

 حوزه آبخیز شریف بیگلو

واقع شده  اردبیل شهرستان مرکزی بخش شرقی ارشق دهستان در بیگلو حوزه آبخیز شریف

 جاده. است بسیاری گردشگران و گردانطبیعت میزبان سال فصلچهار  هر ه درضاست. این حو

 قرار جاده این باالدست در درست روستا و کرده ه عبورضحو این نزدیکی از گرمی به اردبیل

 در چونهم است گرفته قرار رضی کوچک شهر نزدیکی در که هضحو این. دارد

وسعت این  .کندمی نوازیچشم هادوردست از آن زیبایی و سرسبزی و گرفته قرار هاکوه دامنه

متر بوده و  ۲550و  1550ترتیب ه بهضکیلومترمربع و حداقل و حداکثر ارتفاع این حو 52ه ضحو

 باشد. این حوزه به شکل کشیده می

های هوایی و مطالعات صورت گرفته سه نوع تیپ اراضی کوهستانی، تپه با توجه به عکس

شود. در این رسد تیپ غالب منطقه باشد( و دشتی دیده مینظر میماهور )این نوع تیپ به

های آندزیتی و های مربوط به دوره ائوسن که شامل گدازهفشانه سازندهایی از قبیل آتشضحو

چنین بخشی از کمربند ولکانیکی شود. همهای دیاپازی است، دیده میبازالتی و دایک

ترین قسمت از تیپ کاربری که بیش 5در مجموع البرز در این ناحیه قرار دارد. -آذربایجان

دهد و با داشتن مراتع غنی و بسیار زیبا، محلی مناسب برای رتعی تشکیل میمنطقه را اراضی م

 شود، وجود دارد. های روستائیان در رونق صنعت دامداری محسوب میچرای دام

 

های مرکزی نیز اراضی زراعی و باغات وجود دارد. ولی باالدست حوضه  فاقد هر در بخش

مکعب و مجموع میلیون متر 5/1۲مجموع نزوالت آسمانی حوزه  باشد.گونه پوشش می

چنین هممیلیون مترمکعب در سال است.  2/1مصارف بخش کشاورزی 

این منطقه یک منطقه کوهستانی بوده  دهد کهمتر بوده و این نشان میمیلی 202این منطقه 

صورت درصد نزوالت آسمانی برای مصرف و بقیه به 11حدود های سردی دارد. و زمستان

در سال است و با خروج از حوضه از دسترس  مترمیلی 927معادل تعرق که تبخیر و 

توان گفت که حوضه از لحاظ پتانسیل آبی ظرفیت شود. بنابراین میبرداران خارج میبهره

  تأمین ذخیره آب در فصول آبی را داراست.

ای و آبراههای، فرسایش سطحی، شیاری یا پنجهتوان به های موجود در منطقه میاز فرسایش

تر این حوضه را مراتع فرا گرفته بنابراین که بیشدلیل ایناشاره کرد. اما به ایرودخانه

 تر است. ای بیشها، فرسایش آبراههدلیل وجود انشعابات آبراههچنین بهفرسایش سطحی و هم

ا باعث هکه در گذشته حوزه آبخیز شریف بیگلو سیالبی بوده و این سیالباین باتوجه به

از  سری اقداماتی که مدنظر کارشناسان بودهشده است، بنابراین در این حوضه یکتخریب می

های رتبه سه و چهار انجام جمله بندهای سنگی مالتی و بندهای مخزنی موجود در آبراهه

 شده است. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مرز حوزه آبخیز شریف بیگلو 

 

بر افزایش سطح  ه احداث شده عملکرد خوبی داشته و عالوهضهایی که در این حوسازه 

دست با افزایش دادن زمان تمرکز ها در پایینها و قناتو افزایش آب چاههای زیرزمینی آب

چنین بندهای احداث شده نوعی مکان جذاب برای باعث کاهش سیالب نیز شده است. هم

گیری را مند به ماهیوجود آورده و همین امر باعث شده بسیاری از افراد عالقهگیری بهماهی

 ت کوچک بکشاند.در فصول مختلف سال به این بهش
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گاه  یکارشناسی ارشد مهندس  جوی)دانش  الهام زعزیی  و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان( محقق اردبیلیآبخیزداری دانش

 ویراستار

گاه  یمهندس  دکتری علوم و جوی)دانش خدیجه حاجی   و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان( رتبیت دمرس آبخیزداری دانش

 

 

 

و یا مسئول کمیته دانشجویی   wmseir@gmail.comلطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را هب رایاانهم انجمن آبخیزداری اریان 

m.kalehhouei@gmail.com .ارسال نمایید 

گاه تهران -رکج -آردس:استان البرز  هوئیمسئول کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان، مهین کله -دانشکده منابع طبیعی دانش


