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  جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آب المللیهمایش بین

(3rd IYFSWC)،  دانشگاه تربیت مدرس1400مهرماه ، 

 جوانان انجمن جهانی حفاظت خاک و آبالمللی سومین همايش بینبا عنايت پروردگار 

IYFSWC) rd(3 مدرس تربیت دانشگاه" به همت 0211مهرماه  42الی  42، در تاريخ" 

دريايی،  علوم و طبیعی منابع دانشکده در "آب و خاک حفاظت جهانی انجمن" و

 .برگزار خواهد شد شهرستان نور

 دکتر سیدحمیدرضا صادقی دبیر علمی:

 درويشانعبدالواحد خالدیدکتر  دبیر اجرایی:

موضوع اصلی اين همايش حفاظت خاک و آب تحت تغییرات محیطی است. اين همايش 

عنوان به( WASWAC) انجمن جهانی حفاظت خاک و آبهای ارزشمند از حمايت

 هدفبرخوردار است. ترين انجمن علمی جهان در زمینه حفاظت خاک و آب قديمی

WASWAC  های مديريتی است که باعث بهبود و صیانت از شیوهبهبود استفاده معقول

چنان پاسخگوی نیازهای کشاورزی، جامعه و شود تا هماز کیفیت اراضی و منابع آب می

  .طبیعت باشند
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جناب آقای دکتر  ؛«یزداریپرونده معجزه آبخ» میتسن یخبرگزار یبه گزارش گروه اقتصاد
با اشاره به  ايران ت علمی دانشگاه يزد و رئیس انجمن علمی آبخیزداریئعلی طالبی عضو هی

ضرورت تسريع در تصويب قانون آبخیزداری )مديريت جامع حوزه آبخیز( در مجلس شورای 
ترين عامل پشتیبانی از تولید کشاورزی و حفظ منابع طبیعی و مقابله با مهماسالمی گفت: 

خشکسالی تسريع در روند تصويب قانون مديريت جامع حوزه آبخیز در مجلس شورای اسالمی 
 است.

س انجمن آبخیزداری با تأکید بر نقش آبخیزداری و آبخوانداری در جهش تولید افزود: رئی
آوری امضا است و هنوز در صحن مجلس قانون مديريت جامع حوزه آبخیز در مرحله اولیه جمع

آوری امضا شورای اسالمی ارائه نشده است و برخی از نمايندگان در حال پیگیری و جمع
اين استاد دانشگاه با  باشند.انون به صحن علنی مجلس شورای اسالمی میمنظور ارائه اين قبه

دار امنیت آب و غذا و به دنبال آن امنیت ملی کشور است، خاطر بیان اينکه آبخیزداری عهده
گونه سیاست و راهبردی در مورد نقش و جايگاه آبخیزداری تأثیر  اعمال هرنشان کرد: 

نمودن شرايط مطلوب آبخیزداری  الزمه فراهمواهد داشت. مستقیمی بر امنیت غذايی کشور خ
 زيستیهای اقتصادی، اجتماعی و محیطامهبرد برنزايی در پیشارائه راهکارها و موانع

  برنامه توسعه هفتم است.آبخیزنشینان در 
توجهی به مقوله مديريت جامع حوزه آبخیز و خسارات اين استاد دانشگاه با انتقاد از بی

 کاهش بسا چه افزود؛ناپذير ناشی از عدم اهتمام به آبخیزداری و آبخوانداری جبران
های کاهش آب ،های سطحیکاهش و نوسان آب ،خیزی خاک در اثر فرسايشاصلح

ای سدها افزايش رسوبات پشت سدها و در نتیجه کاهش ظرفیت ذخیره ،خشکسالی ،زيرزمینی
  در های آبخیزتوجهی به مديريت جامع حوزهترين نتايج بیاز مهمهای فصلی افزايش سیالبو 

 

 

 پرونده معجزه آبخیزداری

https://chat.whatsapp.com/FkV7BWt4k3NBl2ltNGU2Sz


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در زيرا؛ است گیریتصمیم بررسی در اساسی و بنیادی موضوعی کاریهم و مشارکت

 از بسیاری رغمبه همه اين با. دارد ويژه جايگاهی گزينش و انتخاب فراگرد گستره

 دولتی هایسازمان از بسیاری عمومی، مديريت در مشارکت اهمیت از حاکی هایگواهه

 نسبتبه و غیرمشارکتی فراگردهای راه از و کرده حفظ را شده بندیرده ساختار چنانهم

 منابع مديريت در نوين رويکردی تعريف، در مشارکتی مديريت پردازند.می کاربه متمرکز

 هایفعالیت به نیاز که است آبخیز و وحشحیات شیالت، جنگل، مرتع، از اعم طبیعی

 مديريت اگردارد.  گوناگون نفعانذی مشارکت در واقع يا مختلف گرکنش چندين جمعی

 حل جهت در کارکنان گروهی و فردی مشارکت جلب برای جامع يافتیره را مشارکتی

 مديريت که باشیم باور اين بر و کنیم تعريف ابعاد تمام در مستمر بهبود و سازمان مسائل

 گفت توان می است کارکنان و ارشد مديريت بین نزديک و متقابل دائم، ارتباطی مشارکتی

 :که

 کار انجام برای و مناسب زمان در مناسب، افراد مشارکت معنای به مشارکتی مديريت"

 "است. مناسب

 رفتار ديگر،يک با آدمیان متقابل کنش اين. دارند متقابل رفتار ديگريک با اجتماع در آدمیان

 یاربس مفهومی به اجتماعی رفتار مفهوم کاوش با شناسانجامعه. شودمی نامیده اجتماعی

 منفی يا مثبت جامعه در تواندمی که اجتماعی رفتار گیریجهت نامبه اند،يافته راه مهم

 و تعالی کمالرو به جامعه مسیر باشد، مثبت جامعه يک رفتاری گیریجهت که گاهآن. باشد

 از يکی. رفت خواهد انحطاط و زوالبه رو جامعه باشد، منفی که گاهو آن بود خواهد

 نهفته مشارکت مفهوم در جامعه، يک رفتاری مثبت گیریجهت در مهم یاربس هایمؤلفه

 .است

 
 

 

تواند از اين مناطق مختلف باشد که تصويب قانون مديريت جامع حوزه آبخیز می

 ايران اشاره کرد که، رئیس انجمن علمی آبخیزداری در ادامه گیری نمايد.خسارات پیش

ترين نگرانی برای ، مهمهای آبخیزداریفعالیت های مالی ازکمبود بودجه و حمايت

ای است که بايد مدنظر نمايندگان مردم در هلأبخش است و اين مسپیشرفت اهداف اين 

 مجلس واقع شود.

 لینک خبر: 

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/02/08/2493027/ 

 
 
 

 

 زمین، آب، جامع مديريت و هماهنگ طراحی عنوانبه توانمی را آبخیز جامع مديريت

 پايدار و مناسب مجاز، گیریبهره هدف با آبخیز زيستیمحیط ديگر منابع و گیاهیپوشش

 مديريت که اندعقیده اين بر المللیبین هایسازمان و محققین از بسیاری. نمود تعريف

 و زيستیمحیط تخريب و کاهش آب منابع مديريت بهبود کاربردی راه تنها آبخیز جامع

 پايدار مديريت برای ،روباشد. از اينمی کشاورزی بخش در پايدار توسعه تحقق

 اجتماعی ساختار بايستمی دارند، فعال حضور آن در محلی نفعانذی که اکوسیستمی

 تخريب به را آنان که بايدهايی و طبیعت با مردم متقابل روابط و منطقه در موجود

 برای اصلی هایمؤلفه از يکی کهاين به توجه. شوند شناسايی دارند،می وا زيستمحیط

 آبخیز، مشارکتی مديريت فرآيند در دخیل گرانکنش کلیه بین مشارکتی مديريت شروع

 قرار نظر مد همواره بايد که است الزاماتی از هاست،آن بین متقابل روابط و اعتماد توسعه

 گیرد. 

 

 آبخیز حوزه مفهوم مدیریت مشارکتی در مدیریت

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يک عنوانبه بعد، به میالدی هفتاد از دهه ويژهبه ،مشارکت مفهوم که روستاين از

 در آن دامنه کرد. البته باز سیاسی و اجتماعی علوم در را خود جای کلیدی و مهم موضوع

: باشد مختلفی هایاليه دارای تواندمی مشارکت .يافت تجلی نیز سیاسی هایفلسفه

 و عمل، اجرا در مشارکت ها،سازیتصمیم در مشارکت ها،گیریتصمیم در مشارکت

 توسعه شدهگم حال عین در و اساسی وجه مردمی مشارکتنظارت.  سطح در مشارکت

  .است اخص طوربه مراتع در و اعم طوربه طبیعی منابع در پايدار

 نهادها، شامل و شودمی تلقی افراد میان روابط تسهیل برای منبعی اجتماعی، سرمايه

 افراد میان تعامالت و بر روابط که است ديگر موارد بسیاری و آگاهی اعتماد، هنجارها،

 ديگر باشد. از داشته جوامع و افراد کردعمل بر گوناگونی پیامدهای تواندمی و است حاکم

 اشاره بارها گوناگون مطالعات در که طورهمان. است اعتماد اجتماعی، مهم هایمؤلفه

 مشارکت، آغازين نقطه که است اجتماعی هایشبکه مهم هایمؤلفه از يکی اعتماد شده،

 و مشارکت اعتماد، که کرد توجه بايد. است گرانکنش بین روابط تمامی بستر و کاریهم

 اين افزايش و آيندمی شماربه اجتماعی سرمايه مهم هایجنبه از اجتماعی انسجام

 از يکی اجتماعی انسجام. دارد جامعه در اجتماعی سرمايه افزايش از نشان هامؤلفه

 ماندن برای اعضا بر شده اعمال نیروهای آن در که است شناسیجامعه مفاهیم ترينمهم

طور وادارد. به گروه ترک به را هاآن کوشدمی که است نیروهايی کل از بیش گروه در

 )دارای اصلی گرانکنش تشخیص اهمیت آبخیز، مشارکتی مديريت هایبرنامه کلی در

 ساختار براساس گرکنش کدام شود معلوم که است در اين گیری(تصمیم در باال قدرت

 . است اثرگذارتر آبخیز مشارکتی مديريت فرآيند بر شبکه، افراد ساير با انروابطش

 گرکنش هر سطح در که است اجتماعی مفهومی قدرت، که گفت توانمی خالصه طوربه

 شکل ،دارد شبکه سطح در منابع( برداران)بهره گرانکنش ساير با که روابطی براساس

 با و بگذارند اثر شبکه در ديگر افراد بر ندهست قادر گرانکنش مفهوم اين براساس. گیردمی

 سوهم و تقويت شبکه در را شاناجتماعی سرمايه تر،بیش هایحمايت و اطالعات دريافت

  سازند. میسر مشارکتی مديريت موفقیت به يابیدست آن با
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حساس به  یریگمیتصم زمینهاست که  یکل یاصطالح (CRMريسک اقلیم ) تيريمد

 یريپذبیبا کاهش آس داريتوسعه پا جيدنبال تروبه کرديرو نيا .شودیاعمال م اقلیم

 عنوانبه ( در نظر داشت،4116) Folkeچه بنا بر آن است. ريسک اقلیممرتبط با 

 یرو CRMشود. در نظر گرفته می یدر جوامع محل آوریتاب شيافزا یبرا یسمیمکان

( و تیو کم تیفیآب )ک تيريمد ،يیغذا تیامن ،یبا هدف کشاورز آوریتاب راهبردهای

 مديريت است. باالدستمنابع  تيريمربوط به مد اریبس جهیبهداشت تمرکز دارد و در نت

 راتیثأبه حداقل رساندن ت مرتبط با: اول، دهدیرا پوشش م محور کلیدو ريسک اقلیم 

 یاقتصاد یهاها در بخشبه حداکثر رساندن فرصت دوم شاملو اقلیم  رییتغ آورانيز

 بالقوه عبارتند از: یهانهي، گزسازیکمینه منظوربه .اقلیمحساس به 

هشدار  یهاو طرح زیحوزه آبخ شيمانند پا - های پاسخ زودهنگاماستفاده از سامانه 

 ؛لیس

و  یخشکسال مقاوم بهغیر یدرخت یهاگونه گرفتن ازفاصله  - یراهبرد بخشیدن تنوع 

 ؛تر سازگار باشندبا آب کم توانندیکه م گريد هایگونه سمت سوق پیدا کردن به

 ؛شودیم یاضطرار یزيربرنامه یهاتهیکه شامل کم - ايمنابع پو صیتخص نیقوان 

 ؛گیرلیسحصارهای ساخت  یبرا یمال یابزارها 

 رهی، طرح سهام مسکن و غگیرلیس حصارهای –ها رساختيز یطراح 

 

 

 را فراهم کنند که به نفع جوامع باشد. يیهاتوانند فرصتیم CRM یهاراهبرد نیچنهم

 راتییاز تغ یناش یهایريپذبیبا آس سازگاری تیظرف ديجوامع، با نيا رشيمنظور پذبه

 ايمقاومت  یبرا دهيپد کي تیبه ظرف نهیزم نيدر ا یريپذبیآس .ارتقاء دادرا اقلیمی 

جبران  یها براستمیس يیتوانا یاشاره دارد و سازگار یعیخطر طب کياز اثر  یابيباز

 سازگاری (.Gallopin ،4116) است اقلیم راتییاز تغ ژهيو، بهیاحتمال یهابیآس

آن وقوع به در پاسخ  اي ی شده(،نیبشیپ سازگاری) راتییتغ ینیبشیپ هنگامبه  تواندیم

 کردياز رو یفعل سازگاری رويکردهایاغلب  ؛صورت بگیرد ی(واکنش سازگاری) راتییتغ

 تیپاسخ دهند، از ظرف تیسرعت و با موفقتوانند بهیکه م افرادی .دنکنیدوم استفاده م

تواند یوجود دارد که م یاديز یهاتيمتأسفانه محدود برخوردار هستند. يیباال یسازگار

و  یاقتصاد یندهاآيمربوط به فر یهاتيمحدود ژهيورا کاهش دهد، به یسازگار تیظرف

، مانند یمحل یهاتيمحدود نیچنو هم دولت یهااستیس اي یمال یها، کنترلیاسیس

جامعه  کيدرون  طو رواب یاجتماع یهاو ساختار شبکه یریگمیبه تصم یدسترس

 یندهايتوسط فرآ تواندیم زین یدر سطح محل سازگاری تیظرف کم(. یاجتماع هي)سرما

 انیغلبه بر طغ یبرا یرودخانه محل کي یروبيمثال، ال عنوانبه تر محدود شود.بزرگ

آب  دستورالعمل چارچوبمانند بخشنامه  ینیاست تحت قوان روستاها ممکن سیالب در

 نباشد. ريپذامکان  اروپا هياتحاد یهاهستگايز دستورالعمل اي

 رییقانون تغ .(Defra ،4104) است UK شده توسط دولت هیته ، CRMراهبرداز  یانمونه
 یدر سطح مل بارکيدارد که هر پنج سال اقلیم  رییتغ ريسک یابيبه ارز ازین 4118 میاقل

 یعموم یهاارگان هیها( توسط کلو فرصت تهديد) CRM هیامر با ته نيا انجام شود.
اطالع داده  سیو پل ستيزطی، آژانس محی، مانند مقامات محلريسک تيريمسئول مد

 شود.یم
 

 

 

 مدیریت ریسک اقلیم



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، یدارو جنگل یفرصت را در رابطه با کشاورز 04خطر و  96 یمل CRM نیاول

 يیشناسا یعیطب طیها و محرساختيها و زتجارت، بهداشت و رفاه، ساختمان

سه  یبرا اديز ايکم، متوسط  لیعنوان پتانسبه هااز آن هر کدام .ه استکرد

مورد استفاده  4181و  4111، 4141 اقلیمی یهاینیبشیپ یانتشار برا یويسنار

 قرار گرفته است. 

 

 :منبع
 

 Folke, C. (2006) ‘Resilience: the emergence of a perspective for 

social-ecological system analyses’, Global Environmental 

Change, 16(3), 253–67. 

 Defra (2012) UK Climate Change Risk Assessment: government 

report. The Stationery Office: Edinburgh. 

 

) دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه هوئی مهین کله

آموخته کارشناسی ارشد مهندسی )دانششیرین زارعی تربیت مدرس( و 

 آبخیزداری دانشگاه محقق اردبیلی(

 

 

 

 بحرانی سوی به آن شتابان حرکت و ايران در زيرزمینی آب منابع سريع تخلیه

 شايد و -ایمنطقه ابعاد در همیتا با است ایمسئله غذايی و آبی امنیت در جدی

 و هیدرولوژيکی شرايط از ناشی بخشی ايران، کنونی آبی تنش جهانی. حتی

 است. سرزمین آن اقلیمی

 بر سیاسی مديريت سوء که است گوناگون تحريم سال هاده نتیجه عمده طوربه شايد ولی
 رودمی که رشد به رو بحران اين تخفیف در گامی گذاردنمی و افزوده آن هایپیچیدگی
 .گیرد صورت کند، وارد کشور بر ناپذيریجبران صدمات

 تربیش را دولت تمرکز و تشديد را سیاسی و اجتماعی هایناپايداری اغلب آبی هایکمیابی
 که است اهمیت حائز جهت آن از موضوع اين کنند.می معطوف غذايی امنیت تأمین بر

 انرژی جهانی امنیت در کلیدی کشوری و قدرتمند بازيگری خاورمیانه منطقه در ايران
 آب تأمین وضعیت شدن تروخیم با که است انسان نفر میلیون 81 موطن و دهش محسوب

 .آورد خواهند روی مهاجرت به هاآن تربیش
 

 
 

 است. آمده گرفتار خودساخته، یاسیس و یکيدرولوژیه تله کي در یاندهيفزا طوربه رانيا
 ريسا و یکشاورز مصارف یبرا کشور نيا در آب برداشت که تیواقع نيا هيپا بر یاتله

 آن (ريدپذيتجد آب منابع بر مازاد اي) یایاح یبرا عتیطب توان از ترشیب اریبس مصارف،
 آب نیتأم که است آن یمعنا به رانيا در ظهور حال در یآب یورشکستگ طيشرا است.
 یاقتصاد یهاميتحر کنار در که شود نهيپرهز و بریانرژ یااندازه به است ممکن کشور
 کشور، يیغذا محصوالت واردات و غالت کشت یهااستیس در عمده راتییتغ بروز باعث

 به اي و ،یداخل یانرژ منابع یبرا کشور انتخاب کشور، یصادرات گاز و نفت منابع نیتأم
 شد. خواهد هانيا سه هر اديز احتمال
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منابع  ريمتفاوت از سا یاوهیدر منابع آب به ش دیتول تیاوج ظرف اي کیبه پ دنیرس

 یاقدامات قيآب از طر نیاز تأم نانیدهد، اما اطمینظیر نفت و گاز رخ م ابیکم

و انتقال آب  ايکردن آب در نيریآبخوان و ش ادياستحصال آب از عمق ز رینظ

از مناطق  یاریدر بس یگندم آب کشتشود یسبب م بر بوده ویبه شدت انرژ ا،يدر

و به  ستیمحتوم ن یامر ندهيآ ینیبشیالعاده گران تمام شود. البته پفوق رانيا

و خروج از  یبازساز یبرا یکاف تیچنان از ظرفهم رانيرسد که اینظر م

 برخوردار باشد. یآب یورشکستگ
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 بخش دوم: معرفی افراد پیشکسوت 

 
 دحمیدرضا صادقیدکتر سیّ

 

 در خوانسار )استان اصفهان( 0921 شهريور متولد 

 دبیرستان دکتر علی شريعتی 0962ديپلم علوم تجربی سال  
 دانشگاه گیالن 0966 منابع طبیعی سال فوق ديپلم 

 علوم دانشگاه 0962 سال و آبخیزداری مرتع -طبیعی منابع مهندسی کارشناسی 
 گرگان طبیعی منابع و کشاورزی

 دانشگاه تربیت مدرس 0914 مهندسی آبخیزداری سال ارشد کارشناسی 
 جی مهندسی و فنی و کشاورزی ممتاز دانشگاه آب و خاک حفاظت مهندسی دکتری 

  0912 هندوستان سال در پنت بی

 0981ژاپن سال  کیوتو دانشگاه در سابو خاک فرسايش آزمايشگاه از دکتری فوق 

 0919از سال  ت علمی دانشگاه تربیت مدرسأعضو هی 

 تمام استاد: علمی مرتبه 
 طبیعی، گروه مهندسی آبخیزداریدانشکده منابع -تربیت مدرس دانشگاه: کار محل 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فرسایش خاک سازیمدلتوان به می اين استاد بزرگواراز زمینه مورد مطالعه 

 اشاره کرد. هیدرولوژیو  های آبخیزمدیریت جامع حوزه، رسوب تولید و

 

 به: تاکنون موفق صادقیدحمیدرضا دکتر سیّقابل ذکر است که 
  

  ؛دکتری رسالهارشد و نامه کارشناسی پايان 100راهنمايی و مشاوره بیش از  

  مقاله در مجالت معتبر داخلی و خارجی و مجامع علمی  966چاپ و انتشار

 ؛المللیملی و بین

 ؛کتاب 11لیف أترجمه و ت  

 29 ؛طرح پژوهشی 

 8 ؛اندازی آزمايشگاهثبت اختراع و راه 

 ( 20افتخارات )؛مورد 

 19 شده است. دروس ارائه شده در مقاطع مختلف تحصیلی 
 

 
 

 
 

 

 

 

، سردبیر، مدير مسئول، مجله علمی 62داور بیش از ايشان  در حال حاضر

ت تحريريه و دبیر تخصصی چندين مجله و نیز عضو چندين انجمن أعضو هی

  .علمی داخلی و خارجی است
 

 Landکه در مجله  4140چکیده مقاله ذيل جديدترين مقاله ايشان در سال 

Degradation and Development  .به چاپ رسیده است 

Analysis of sediment accessibility and availability concepts 

based on sediment connectivity throughout a watershed 

Saeed Najafi, Seyed Hamidreza Sadeghi, Tobias Heckmann 

The identification of the degree of linkage between sediment source and sink 

areas and also the channel network allows for prioritizing areas for sediment 

control measures at the watershed scale. The present study was therefore 

planned to investigate sediment connectivity based on structural and 

functional aspects. To that end, the index of connectivity (IC) and sediment 

delivery ratio (SDR), respectively, were calculated based on the approaches 

of Borselli, Cassi, & Torri (2008) and a sediment contribution area (SCA) 

representing structural and functional sediment indices of connectivity. 

Results showed that high structural connectivity in an area does not 

necessarily result in high transportation of sediment, since structural 

connectivity only reflects the potential for sediment transfer between specific 

source and sink areas. We name this potential movement as sediment 

accessibility. Meanwhile, high functional sediment connectivity occurs only 

where soil erosion processes are actively eroding sediment, and consequently 

we name this condition as sediment availability. Therefore, four sediment 

connectivity states can occur: (a) sediment availability and sediment 

accessibility (SASA); (b) sediment availability and sediment inaccessibility 

(SASIA); (c) sediment unavailability and sediment accessibility (SUASA); 

and (d) sediment unavailability and sediment inaccessibility (SUASIA). From 

the application of this concept in the Taham representative watershed in 

Zanjan Province, Iran, there was a consistency between both structural and 

functional connectivity in seven subwatersheds within the study area, with 

one exception with higher sediment availability than sediment accessibility. 

Such information in combination with a sediment fingerprinting approach 

assists managers to plan appropriate approaches for achieving the desired 

sediment (dis) connectivity. 

Keywords: Sediment ascription, Sediment management, Soil conservation, 

Soil erosion‐watershed adaptive management 
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 حوزه آبخیز دریای خزر

آبخیز  زهرا پوشش داده، از غرب به حوايران  یحوزه آبخیز دريای خزر بخش شمال

آبخیز  زهو از شرق به حو فالت مرکزیآبخیز  زهدرياچه ارومیه، از جنوب به حو

های آذربايجان شرقی، اردبیل، شود. اين حوزه آبخیز استانقوم محدود میقره

شمالی را شامل  راسانزنجان، مازندران، قزوين، تهران، سمنان، گلستان و خ

هزار  014برابر با  یبا مساحت خزر یايدر زیآبخ بخش ايرانی بزرگشود. می

 91˚-92˚ 21ʹدرصد مساحت کل کشور، بین مدار  01کیلومترمربع در حدود 

متوسط قرار گرفته است.  شرقی طول 22˚-12˚11ʹالنهار و نصف شمالی عرض

، قله دماوند با ارتفاع آنبلندترين نقطه متر است که  0021 اين حوزه آبخیزارتفاع 

باشد، به متر می -48طه آن ساحل دريای خزر با ارتفاع ترين نقکمو متر  1610

شده متر برآورد  1622معادل آبخیز اين ترتیب اختالف ارتفاع موجود در حوزه 

 12سینوپتیک موجود در داخل حوزه آبخیز  هایچنین تعداد ايستگاههم. است

 ریو تنوع مناطق آبگ اديز یعلت گستردگحوزه آبخیز دريای خزر بهباشد. مورد می

که از غرب به شرق آبريز اصلی  حوزهوارد شده به آن، به هفت  یهاو رودخانه

-سوسو، قرهقره-هراز، هراز-درودیسف درود،یسف ،یتاالب انزل-ارس، تالش لشام

 . استشده  میگرگان و اترک( تقس

 

چالوس، هراز، سه  درود،یسفشامل ارس،  زنديریخزر م یايکه به در يیهارودخانه نيترمهم

سفیدرود و ارس که و نکاست  وسرود، اترک، قرهرود، تاالر، تجن، گرگانرود، پلهزار، بابل

هراز و اترک از نظر  درود،یارس، سف یهاگردند. رودخانهها محسوب میترين آنبزرگ

 گريدآبخیز  هایمتفاوت از حوزه یو تداوم آبده یمیاقل یهایژگيو و زیوسعت حوزه آبخ

هستند و  یکوهستان عیوس زیآبخ هایحوزه یمذکور دارا یها. رودخانهباشندیم

های توجهی از حوزه آبخیز رودخانههای قابلبخش است. یها جنگلغالب آن یاهیگپوشش

های باالدست در خارج از مرزهای کشور قرار گرفته ويژه در بخشمرزی ارس و اترک به

 است. 

  

 
 رانیا درخزر  یایدر زیآبخ بزرگ ییایجغراف تیموقع

 بخش سوم: حوزه آبخیزشناسی



 

 گانکنندهتیه

گاه  یمهندس  جویان دکتری علوم و )دانش  خیاویعلی نصیریو  خدیجه حاجی  و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان( رتبیت دمرسآبخیزداری دانش

 ویراستار

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