
  

     

 

 

 

 

 

 

 

  

 خبرنامه

 0011شهریورماه



 

 یانه عطر خاطره ،ینه پالک ،یانه جامه

 یاتــــو دارد، نگاه پنجره یره به ســــو نه

 ینه بانـــگ آواز ،ینه کالمــــ ،یاواژه نه

 یاشکند در تــو تــار حنجرهیبغض م نه

 !گمنامم ـــــدیشه یغرق سکوت سکوت،

 یاآن دل پـر خـــون ســـر مناظره نــدارد

 گل پـر پـر که در عبور از خاک؟ یستیک تو

 یافــوج مــلک محــاصره یحلقــه انیم
تـو یدرخشیشناسمت امـا چه مینم  

یاشاپـــره ـــاقیو مــن اشت یآفتابــ که  

یکـینزد ــــــدیام یآن قدر به خـــــدا تــو  

یاهر گره یبرا شیدست سبـز گشا که  

و درد که آغــوش شهـــر کوچک بود غیدر  

 یاشهاب گستره ،یچون تو بزرگـــ یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

   

 

 خوانید:چه که در این شماره میآن
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 مطالب روز

 

 معرفی افراد 

 

 حوزه آبخیزشناسی    

 

مطالب روز بخش اول:  1 

 معرفی افراد پیشکسوت

 حوزه آبخیزشناسی
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 (یزداریمعجزه آبخ) آب شرب از مه نیتأم

د متعد یهادر مناطق مختلف کشور در کنار روش یبا کم آب یستیزهم یاز راهکارها یکی

تحصال اس یوهیاست. ش دیجد یبه منابع آب یابیاز آب باران، تالش در جهت دست یریگبهره

ه در ک شودیموضوع توجه م نیندرت به ا. بهشودیمحسوب م یاز منابع آب یکی، آب از مه

خار تمام ب ،یکیدرولوژیدر چرخه هبه شکل بخار آب وجود دارد.  یادیز بآ یعیمخازن طب ایدن

 لیبه دل از بخار آب یبلکه بخش شود،ینم لیبه نزوالت تبد دیخورش یاز تابش انرژ یآب ناش

. شودیده مدر فضا پراکن یینامر ای یصورت مرئنشده و به لیبودن تراکم به بارش تبد نییپا

ت درآورد و از رطوب تیبالقوه را به فعل یروین نیا توانیم نهاست که چگو نیمسئله مهم ا

 هوا، آب استحصال نمود.
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 اتیجا عملدر آن یزداریپژوهشکده حفاظت خاک و آبخ یطرح با همکار نیکه ا یاز جمله مناطق

پروژه  نیا یاز اجرا هدف. است النیمناطق اشکورات شهرستان رودسر استان گ، شده است

ق مناط نانیزنشیآبخ یآورتوان تاب شیامکان استحصال آب از مه و افزا یبررس ،یپژوهش
طقه من کیاشکور، الزم به ذکر است که  است. یبا کم آب یاشکورات در سازگار یکوهستان
 یکارعمده مناطق فندق است که در امتداد رشته کوه البرز واقع شده است. یالقییو  یکوهستان

هزار هکتار از 21از  شیب کهیاستان در ارتفاعات اشکورات شهرستان رودسر واقع شده بطور
ه فندق را ب رانیا ازیاز ن ییمنطقه، درصد باال نی. اباشدیمناطق م نیفندق در ا رکشتیسطح ز

 ییدارو اهانیانواع گ ،نظر، مقام اول را در کشور داراست. عالوه بر فندق نیو از ا کندیم نیمأت
و  یوراکخ یهابهار، قارچ شهیچون گل گاوزبان، گل بنفشه، کنگر، گلپر، گزنه، گون، گل همهم
 .ابندییدر اشکورات رشد و پرورش م ییدارو اهانیگ گرید

حدود  ،یفلز یااز نوع پرده یمترمربع کیکننده منظور احداث هر جمعبه هیاول نهیهز نیانگیم

رح ط یدر سال اول اجرا یگذارهیسرما نی. اباشدیم هیاول یگذارهیسرما تومان پانصدهزار

 ییپس از اثبات کارآ کنیخواهد شد. ل یبردار)حداقل ده سال( از آن بهره یمتماد انیانجام و سال
مناطق  نییمهم در تع یفاکتورها تر در دستور کار قرار دارد.ساده زاتیآن با تجه جیترو وه،یش نیا

مه در منطقه،  یرطوبت یوقوع مه، سرعت و جهت باد، محتوا یمه شامل فراوان یآورمناسب جمع
 یوهستانمناطق ک هدینشان م هایبررس .باشندیبه منطقه م یو دسترس یتوپوگراف هایویژگی

 یادیمه ز لمه، از طول فص لیمساعد جهت تشک طیداشتن شرا لیدلمرتفع اشکورات به
و مشارکت مردم  نیزم تیمالک زات،یتجه تیچون امنهم یگریبرخوردارند. اگرچه عوامل د

 .ردیمورد توجه قرار گ ستیبایم زیها نبرنامه نیا یدر اجرا یمحل

 

 لینک دسترسی به خبر 

 

 
 
 

 

 ریوز و دانشگاه تهران یعلم اتیعضو ه) نژاددکتر سیدجواد ساداتیدیدگاه  بر اساس

ست. ا غذاییاقتدار های اقتدار ملی، (، یکی از مؤلفهزدهمیدولت س یجهاد کشاورز یشنهادیپ
ثرگذارتر تر و ایهای موجود در دنیا، اقتدار غذایی بعضاً از اقتدار نظامی کلیدبا توجه به تجربه

ش یابی به امنیت غذایی با تحول بخنیازهای اولیه اقتدار غذایی، دستباشد. از جمله پیشمی
های خشیربهای داخلی کشور است. بخش کشاورزی با داشتن زکشاورزی و تأکید بر ظرفیت

های اقتصادی ترین بخشیکی از مهم داریجنگلو  شیالت، دامپروری، زراعتچهارگانه 
فرد ایران از جمله چهارفصل بودن و های منحصر بهایران است. این بخش با توجه به ویژگی

سابقه تاریخی ایران در تأمین غذای خاورمیانه )انبار غله منطقه( ظرفیت تبدیل شدن به موتور 
 محرکه اقتصادی و جایگزینی نفت را دارد.

ها های حاکم، چالشان به چرایی اهمیت بخش کشاورزی، چارچوب اندیشههمین تقدیر ایشبه
های ویژه و تحولی توان به طرحو راهکارهای حل آن اشاره داشتند، که در بخش ذیل می

 اشاره نمود:از دیدگاه ایشان بخش کشاورزی 
 

 های ویژهطرح
 های اولیه تولید )بذر، الین(خوداتکایی در هسته 
 ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشورتثبیت و توسعه  
 پرورش ماهی در قفس و میگو در دریا و سواحل 
 پرورش شتر در مناطق بیابانی و مستعد کشور 
 داری در مناطق مستعدتوسعه زنبورداری و نوغان 
 مدیریت و مقابله با خسارات تکراری بخش کشاورزی 

 "برنامه تحول کشاورزی ایران با رویکردی جهادی"

https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/14/2532690/%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%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/14/2532690/%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%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/14/2532690/%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%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7
https://www.tasnimnews.com/fa/news/1400/04/14/2532690/%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%D8%A3%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A2%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%87-%D9%81%D9%82%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-500-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A2%D8%A8%D8%AE%DB%8C%D8%B2%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D8%AA-%D9%87%D9%88%D8%A7


 

  

 های ویژهطرح

 وری آب و آبخیزداری با مشارکت مردمافزایش بهره 
 افزایش سطح زیرکشت و پایداری تولید آن 
 برداری اصولی از مراتع کشوراحیا،  توسعه و بهره 
 های روانزایی، ریزگردها و تثبیت شنمقابله با بیابان 
 ای و گیاهان داروییخانهگلنوسازی باغات، توسعه کشت  
 ای و زهکشیهای نوین آبیاری شبکهتوسعه سیستم 

 

 گزارش بارگیری متن کامل 

 

 

 

عنوان ار گرفته، توجه دولت به معادن بهقر شرفتیپ ریدر مس رانیکشور ا کهنیا لیدلامروزه به
اقتصاد  یبنا ریز ،یکه موادمعدن نیاست؛ با توجه به ا افتهی شیافزا شیاز پ شیصنعت، ب کی

است،  شافزای حال در هاانسان تیجا که جمعو از آن دهدیم لیو صنعت هر جامعه را تشک
و منابع  ستیزطیهدف حفظ مح . پس باشودیاحساس م شیاز پ شیب زین یموادمعدن هب ازین

و  یفن از دانش یرگیبا بهره میتوانیاز معادن شد بلکه م یبردارمانع بهره توانینم یعیطب
خسارت به  نیترکه کم میانجام ده یاستخراج را به نحو اتیعمل ،یفناور شرفتیپ

 یعیمنابع طب یکه معادن برا یمشکالت نیتراز مهم یکید. یوارد آ عتیو طب ستیزطیمح
 .باشدیممراتع و  یاهیگپوشش دیشد بیتخر کنند،یم جادیاطراف خود ا

 

 یربمخ یهادهیمعادن همراه با پد نیو استخراج ا یدسترس هایاحداث جاده ،یاکتشاف اتیعمل
 یودگو آل یدیاس یهاورود آب  ،یاهیجنگل و پوشش گ بیتخر ن،یزم شیمانند لغزش، فرسا

وجود  یاراض بیدر مورد تخر یهمراه است. مشکل اساس ینیرزمیو ز یسطحمنابع آب 
 گریکدی اب تضاد در کامالً بعضاً که است منابع از بردارمختلف بهره یاهگروه نیاختالف نظر ب

شامل قطع  میتقمس بیباشد. تخر میرمستقیغ ای میمستق تواندیم یاهیپوشش گ بیتخراست. 
 ندیفرا ی. در طباشدمی هااز آن یبردارمنظور احداث معادن و بهرهبه اهانیکن کردن گشهیو ر

. دشونیم یعیوس راتییخوش تغدست زیآبخ هایدر حوزه یاهیگاستخراج معادن، پوشش 
اصل از . گرد و غبار حباشدیمعادن م تیاز فعال یثر از گرد و غبار ناشأمت میرمستقیغ بیتخر

 یکشاورز یهانیبر زم زیرا ن یاثرات ناگوار عیصنا نیکارکنان ا دتهدی بر عالوه هابرش سنگ
 اطراف دارد. یاهیگو پوشش

ا روستا برخوردار است. ب یافراد بوم یبرا ایژهیو تیروستا از اهم میو مراتع حر یاهگیپوشش
رل و کنت یراصولیغ کارینکته که معدن نینظر قرار دادن اموضوع و با مد تیتوجه به اهم

از  دیبا ،دیوارد نما یعیو منابع طب ستیزطیبه مح یریناپذجبران هایبیآس تواندینشده م
ار حاصل از آن، با استقر هایبیو تخر یمعدن هایتیاز فعال یناش یطیمحستیز هاییآلودگ
شد،  داده حیتوض چه که قبالً نمود. با توجه به آن یریمناسب جلوگ تیریمد یهاستمیس

د منطقه باشد که در موریم میرمستقیو غ میبه دو صورت مستق یاهگیپوشش مراتع و بیتخر
 ارائه شده است: لیدر ذ جیآن پرداخته شد که نتا یمورد مطالعه به بررس

 میمستق بیالف: تخر

 :از معادن یبردارجهت احداث و بهره یاهیگپوشش بیتخر -2

 ایهیدر بررس شود،یواقع م بیمورد تخر یاهگیدر احداث معادن پوشش کهنیتوجه به ا با
احداث ساختمان در اطراف معادن شامل  نیچنهم هابیتخر نیبه عمل آمده مشخص شد که ا

 .باشدیم زیاسکان کارگران نمنظور به

 

 ساز تخریب منابع طبیعی؛ زمینهتوسعه معادن
 

https://www.uplooder.net/files/d9f6d6095a48bb42b4eafffd05860472/4-5828169925163748693.pdf.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 میرمستقیغ بیب: تخر

 :کندیمعادن است، به دو صورت عمل م تیاز گرد و غبار حاصل از فعال یکه ناش بیتخر نیا

  و کاهش عمل تنفس و فتوسنتز اهانیگ یهاشدن روزنهبسته-2

 تیاز فعال یتوجه به مطالعات انجام شده مشخص شد که گرد و غبار موجود در هوا، ناش با
بولدزر  ،لریمثل تر نیسنگ آالتنیشده بر اثر حرکت ماش جادیغبار ا و معادن که شامل گرد

 ییوااندام ه یرو بعد از نشست باشد،یم شکنسنگ هایدستگاه تیفعال ایو  ونتیو کام
 هایشدن روزنهکه موجب بسته رندیگیروستا قرار م میحر ایاطراف معادن  یاهگیپوشش

ه بعد از ک شودیم اهیخود باعث بروز اختالل در تنفس و فتوسنتز گ نیا که ندشویم اهیگ
 .رودیم نیاز ب اهیگ یمدت

 :و عدم چرا اهانیگ خوراکیکاهش خوش-1

اعث . بردگییموجود در منطقه قرار م اهانیشاخ و برگ و ساقه گ یکه گرد و غبار رو یهنگام
 ندکنیمقاومت م اهانیگ نیا ینسبت به چرا زنی هاو دام شودمی هاآن یخوراککاهش خوش

و  ندباشیچرا م رقابلغی اما اندنشده بیبه ظاهر تخر کهنای رغمبه اهانیگ نیا جهیو در نت
 .اندواقع شده میرمستقیغ بیمورد تخر یبه نوع

ر بچسبند و د شهیو به ر گریدکیتا ذرات خاک به  شودیباعث م اهانیگ شهیر نچنیهم
ر کاهش د یتوجهقابل ریثأت یاهگیپوشش جهیمقاومت کنند. در نت یباد شیمقابل فرسا

اصل از ح هایبیاز حد معادن و تخر شیب تیسفانه با فعالأدارد که مت یو آب یباد شیفرسا
و  شیافرس میزانباال رفتن  جهیدر نت .کندیفراهم م شیفرسا انواعبروز  یرا برا طیآن، شرا

 هایحرکات توده الب،یاز س یناش هایانیز ،یکشاورز یمراتع و اراض یبه تبع آن نابود
 کاریاز معدن هاییآب و خاک جلوه هاییآلودگ نچنیمواد، پرشدن مخازن سدها و هم

 .باشدیم یعیمنابع طب هاینامناسب در عرصه

 

 :به معادن یدسترس یبرا یخاک یهاجهت احداث راه یاهگیپوشش بیتخر -1

ده ش بیبه معادن به شدت تخر یدسترس یبرا یخاک هایجهت احداث راه یاهگیپوشش
 موضوع به وضوح قابل مشاهده نیصورت گرفت، ا یمحدوده معدن کیکه از  یدیکه با بازد

 مشهود است. بیتخر نیا زیارائه شده ن ریبود که در تصاو

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

د گرد و غبار وجو لیدلباشد که بهیم میرمستقیغ بیتخر ،یاهگیپوشش بیتخر گرینوع د
که موجب از دسترس خارج شدن  باشدیدام م یاستفاده برا رقابلیپوشش غ اهان،یگ یرو

  د.شویآن مراتع م

و  ترشینظارت ب یعیو منابع طب ستیزطیمح یهاتا سازمان شودیم شنهادیپ
 یاهیگمجاز پوششریغ بیند تا از تخرنمعدن اعمال ک تیرا در مورد فعال تریرانهیگسخت

شود.  یریبه معادن جلوگ یدسترس هایجاده جادیمراتع جهت ا بتخری از خصوصبه
ت شده خسار جادیا هایبیدر قبال تخر امبردهن هایکه سازمان شودیم شنهادیپ نچنیهم
مردم  ترشیخسارت را در جهت رفاه هر چه ب نینموده و ا افتیآن را در حاصل از یواقع

 .روستا خرج کنند

 منابع:

های تزئینی های ناشی از معادن سنگ. بررسی آلودگی2931راد، ج، جودکی و برزگری، ط، طاهری، ع، رهنما  -2
شهریور  زیست ایران، دانشگاه صنعتی شاهرود،شناسی مهندسی و محیطشهرستان الیگودرز، هفتمین کنفرانس زمین

2931. 

های کاری در حوزهاز معدن . اختالالت ناشی2931جلیلی، س، محبی، ز، فراشی، آ و نوبخت، ف، زادهیونس -1
 .2931  زیست، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اسالمشهر، اسفندشناسی و محیطآبخیز، چهارمین همایش زمین

گیاهی حاصل از فعالیت معدن )مطالعه موردی: روستای . بررسی تخریب پوشش2931، نعمتی، ن و کریمیان، ع.ا -9
د زیست و منابع طبیعی پایدار، دانشگاه شهیمدیریت کشاورزی، محیط ی مهندسی وکردآباد استان یزد(، همایش مل

 .2931مفتح همدان، اسفند 

 

دانشجويان کارشناسی ارشد مهندسی ) سعید احمدی وزاده عاطفه داوری 

 (آبخیزداری، دانشگاه تربیت مدرس

 

 

 

 

 

المللی آب استکهلم فراخوانی را تحت سسه بینؤآکادمی پادشاهی علوم سوئد با همکاری م

 اعالم نموده است. این جایزه که بخشی "2222 جايزه بين المللي آب استكهلم "عنوان 

منظور شناسایی و تقدیر از دستاوردهای علمی شود، بهاز جشنواره آب استکهلم محسوب می

راسر ثری در سؤسساتی که در استفاده پایدار و حفاظت از منابع آب نقش مؤگران و مپژوهش

ط به ی مربوهابایستی در یکی از زمینهشود. این دستاوردها میاعطا می ،اندجهان ایفا نموده

 ،ات تصفیه آب، فراهم نمودن و خدمهای مناسب در زمینه آباستفاده از فناوری توسعه و

اشد. بالمللی در زمینه منابع آب های بینها و همکارییت پایدار منابع آب و سیاستگذاریمدیر

سط و طی مراسمی رسمی تو سوئد بوده یک میلیون کرونشایان ذکر است مبلغ این جایزه 

 شود.سسات منتخب اهدا میؤگران یا مپادشاه سوئد به پژوهش

( درخواست خود را 1112سپتامبر  91)برابر با  2011مهر 3توانند تا تاریخ عالقمندان می

ب برای کسچنین ارسال فرمایند. هم لینک شده خط از طریق وبگاه به آدرسصورت بربه

 Mrsتر در خصوص نحوه شرکت در این برنامه سواالت خود را به ایمیل اطالعات بیش

Katarina Andrzejewska  به آدرسKatarina.Andrzejewska@siwi.org   

 مطرح فرمایید.
 

 

 

2222المللی آب استکهلم فراخوان جایزه بین  

https://www.siwi.org/prizes/stockholmwaterprize/nominate/
https://www.siwi.org/prizes/stockholmwaterprize/nominate/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

با  1112اوت  11تا  19شهریورماه مقارن با  5تا  2امسال در تاریخ  هفته جهانی آب

 هفته شود. در واقع موضوعبرگزار می "Building Resilience Faster"شعار 
 برای معنادار هایحلراه بر تمرکز با آوری،تاب ترسریع چهافزایش هر 1112 آب جهانی
ز جمله ا اقلیمیتغییرات  بحرانی شدن با زمانجهان هم آب با مرتبط هایچالش ترینبزرگ
 است.  23-گیری کوویداثرات همه و زیستیتنوع ،سالمت ،غذایی امنیت ،آب کمبود
، اقلیم است که بحران بشر رویپیش هایچالش ترینمهم از یکی 1112 آب جهانی هفته
 تدرخواس به توجه با جهان، سراسر در نگران سیاسی رهبران مردم و کند. قصد دارد حل را

 نداشده دانشمندان توسط شده ارائه اطالعات و هاداده به دادن گوش خواستار جوان، نسل
 ترینبزرگ نوانعبه اقلیمی را تغییرات بحران که تبیین شده است سیاسی کار دستور یک و

 تمرکز با جهانی را یک تهدید 1112 آب جهانی در واقع، هفته. بشناسد رسمیت به بحران
 داند. قابل حل می اقلیمی مخاطرات تعدیل آب بر نقش بر
 

 

 

 کندیم تأکید شدتبه را آورتاب واقعاً  جوامع و هابه سمت سامانه اقلیمی ضرورت گذار بحران
 سریعت برای. دهدرا مورد تأکید قرار می توسعه و مسائل آب رویتوجه پیشقابل هایریسک و

ود وج مشخص موارد عینی و هامثال بر قوی تمرکز به نیاز تر،سریع آوریتاب ایجاد و عمل
ت دسچه دستاوردهایی به و اندآمیز نبودهکدام اقدامات موفقو آمیز کدام اقدامات موفق: دارد

 که جوامعی ایجاد زیرا دهد،می ارائه را مهمی هایدرس 11-کووید بحران آمده است؟

 اب زیادی هایشباهت هستند، آورتاب هاگیریهمه برابر در و هستند قائل ارزش آب برای

 .دارد اقلیمی تغییرات برابر در مقاومت

 ایشیوه همان هب تقریباً کند،می اعمال پذیرآسیب مردم بر را نامتناسبی فشارهای اقلیم تغییر
 ربراب در آوریتاب تقویت مستلزم بهتر بازسازی. اندبرده رنج 23-کووید گیریهمه از که

 ادایج. است تنش دهندهافزایش عامل اغلب آب که است این تشخیص   و متعدد هایبحران
. تاس ضروری بسیار آب قائل شدن به ارزش همه، از ترمهم و منابع بسیج نوآوری، اعتماد،
 به تواندمی طبیعت بر مبتنی هایحلراه مثال برای چگونه که شود روی این بحث باید

 و انزن رفاه بهبود برای رویکردهایی چه کند، کمک فاضالب و آب به مشکالت رسیدگی
 الیم ساز و کارهای طریق از را آوریتاب توانمی چگونه و است نیاز مورد پذیرآسیب کودکان

 کرد؟ تقویت هامشارکت و یا

 بین زاییافهم تسهیل است مربوط به ناشناخته باقی مانده عمدتاً  تاکنون که دیگر اولویت

 آب و یانرژ تولید داری،جنگل کشاورزی، مدیریت. است اقلیمی تغییرات با سازگاری و مهار

 است داده نشان طور مداومبه اقلیم بحران و Covid-19 تأثیر. دارد ترییکپارچه پاسخ به نیاز

 سالمت و معیشت بر چگونه و بوده پذیرآسیب قدرچه شهری آب مدیریت هایسامانه که

 .گذارندمی تأثیر درآمدکم هایشهر در ویژهبه شهری، ساکنان

 2021هفته جهانی آب 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اغلب و ارندد تعامل دیگریک با پویا صورتهمه به اقتصاد و جامعه ،هااکوسیستم ،اقلیم

مرزهای  و هابخش در آب متعدد هایارزش پذیرش. هاستآن دهندهاتصال عامل آب

 اقتصادی رکود و اقلیمی تغییرات جمله از مشترک خطرات به گوییپاسخ برای مختلف

 .است حیاتی 23-کووید از ناشی

 ایآینده ساختن جهت در علم و نوآوری کاربردبر اهمیت  1112 آب جهانی هفته

 یابهانه هیچ ما. شودمی داده نشان هاایده و هامثال با که کرد خواهد تمرکز آوریتاب

 بیاتتجر ها،حلراه حقایق، کافی اندازهبه ما: نداریم تحرکیبی برای اقدامات منفعل و

 دامطور مؤثری اقها بهبا کاربرد آن توانیممی که داریم ایفزاینده فوریتی احساس و

 .کنیم

نک لیهفته جهانی آب به آدرس  تر در خصوص برنامهتوانید برای اطالعات بیشمی

مراجعه شود. اولین برنامه این هفته مهم جهانی در پوستر زیر ارائه شده است که  شده

ایران  وقت به 13:91-21:91 ساعت 2011 شهریورماه اول در روز دوشنبه مورخ

شود. سوئد( برگزار می وقت به 11:11-13:11سئول/  وقت به 25:11-20:11)

 اقدام نمود. لینک شدهتوان از طریق آدرس رایگان می نامچنین برای ثبتهم

 

دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری، دانشگاه ) خديجه حاجی

 تربیت مدرس(
  

 

https://worldwaterweek.org/
https://worldwaterweek.org/
https://yun.ir/a42rsc
https://yun.ir/a42rsc


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پرویز کردوانی پروفسوریاد زنده هایدیدگاه بر مروری
 

 
 دانیجغراف، مندولک گرمسار یدر روستا 2921متولد  یکردوان زیپرو پروفسور

 شیاهم نیدر پنجم ایشانبود.  رانیدانش در ا یو نشان عال یو دارنده مدال مل یرانیا

 شد.  یمعرف ایجغراف نهیعنوان چهره ماندگار در زم( به2930ماندگار )سال  یهاچهره

ها، حفاظت خاک یایجوار آن، جغرافو مناطق هم رانیا یزار( بزرگ مرکز)نمک ریکو"

و  یسطح یهاشور، آب یهاآب ،یآب یهاستمیاکوس ،یعیطب یهاستمیخاک، اکوس

ائل مس ،یعلل خشک ،یمیاقل یهایژگیمناطق خشک و و ،یدرولوژیژئوه ،ینیرزمیز

است که  یو یهااز کتاب "رانیبا آن در ا بلهمقا یهاو راه یسالخشک ره،یآب و غ

 یاههمواره بر روش یو منتشر کرده است. انقاتشیتحق نیخود و در ح اتیدر زمان ح

 یگردهازیرا نقد کرده و معتقد بود ر زگردیاز ر یریجلوگ یاستفاده شده در کشور برا

در  انایش اند.رها شده آبکمبود  لیدلاست که به یکشاورز یهانیزماز  یناش یداخل

ر که کشت و کار دیتا زمان یکشاورز نیباره گفته بود که زم نیخود در ا اتیزمان ح

  .کندینم دیتول زگردیر شود،یآن انجام م

  

مانده در  اهانیگ شهیندارد؛ چرا که ر زگردیسال ر 5-۶که خشک شود تا یدر صورت

 پدر .خاک خواهد شد یماده موجب چسبندگ نیو ا کندیم دیتول« هوموس» نهیزم

 ییزگردهایر رود،یم نیکه هوموس از بیداشت زمان دیکأت رانیا یرشناسیعلم کو

و « ازته»دو کود مهم  رایز شود؛یامر موجب بروز سرطان م نیکه ا شودیم جادیا

 یخواهد شد، ول نی. کود ازت به سرعت جذب زمشودیداده م هانیبه زم« فسفاته»

 لیدلکه به یکشاورز یهانیزمایشان  زا است.و سرطان شودیکود فسفات جذب نم

ها و ها و باتالقشدن تاالبنفت و خشک یهااند، احداث چاهکمبود آب رها شده

. دانستیم یداخل یزگردهایر جادیچون طشک و بختگان را از عوامل ا ییهااچهیدر

چون طشک  ییهااچهیها و درها و باتالقنفت و خشک شدن تاالب یهااحداث چاه

 یکیدهد: یکند و ادامه میذکر م یداخل یزگردهایر جادیعوامل ا گریرا از د بختگانو 

نوان ع یکارجنگل قیاز طر ییزاابانیشن و ماسه و ب یهامقابله با طوفان یهااز روش

در پ شنهادیپ .شدندیم تیشن و ماسه تثب ،یکارجنگلبا  2901شده است. در سال 

 -ینپاشش مالچ ش زگردیر یهاطوفان دهیمقابله با پد یبرا رانیا یرشناسیعلم کو

 95درصد(، رس ) 51از آب ) یکه در تانکرها مخلوط بیترت نیاست. به ا یاماسه

ن و ش یهاو در کانون دیتول یاماسه یو بتن شن بیدرصد( ترک 25درصد ( و ماسه )

 ادآوریو  پرداخته زگردیر تیتثب یروش برا نیبهتر انیبه ب یکردوان .شود دهیماسه پاش

ن در آ هیماده اول دیبا زگردیر تیتثب یشده بود که براساس اعالم سازمان ملل برا

 یابار بر کیو  یطیمحستیز یهایمحل وجود داشته باشد، ارزان باشد، فاقد آلودگ

  .باشد شهیهم

 لینک دسترسی به خبر 

http://www.ensafnews.com/306348/%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یریپذبیآس یابیارز یبرا MOVEو جامع  یچارچوب چندبعد

ات حاضر و آینده تغییرکاهش ریسک خطرات یک منطقه طبیعی چالش اصلی در حال 

زیست است. به اثبات رسیده که ریسک مرتبط با خطرات طبیعی و جهانی محیط

که کرد. بل توان تنها با مطالعه خطرات مهارتهدیدهای وارده به امنیت انسانی را نمی

نیازمند  کنند وآفرینی میزیستی نقشحیطمردم در کنار این شرایط در حال تغییر م

پذیری در برابر این خطرات طبیعی هستند. لذا آوری از طریق کاهش آسیبارتقاء تاب

وضوع عنوان یک مپذیری خطرات طبیعی و تغییر اقلیم در دهه اخیر بهارزیابی آسیب

تلقی شده است. در همین راستا، کمیسیون اروپا چارچوبی با نام  تحقیقاتی بسیار مهم

MOVE (Methods for the Improvement of Vulnerability 

Assessment in Europe توسط کمیسیون اروپا ارائه داده است که با استفاده از )

اید نمپذیری فراهم میمند آسیبآن، یک ابزار تفکری مناسب برای ارزیابی نظام

(www.move-fp7.eu.) 

 

 MOVE هداف چارچوبا

 یچندوجه تیاز ماه افتهیارائه مفهوم بهبود MOVEتوسعه چارچوب  یدیهدف کل

 و تیمانند در معرض قرار گرفتن، حساس یدی، در نظر گرفتن عوامل کلپذیریآسیب

، یکیزیدر ابعاد ف پذیریآسیب. است( یاجتماع ییگوپاسخ تیظرف عدم) یآورعدم تاب

 هالو. عردیگیقرار م یمورد بررس یو نهاد ی، فرهنگی، اقتصادیکی، اکولوژیاجتماع

 ستاشده گنجانده  ایبال سکیر تیریدر مد یچارچوب مفهوم سازگار نیا در، نیبر ا

 د. کنیم زیموضوعات متما هیصراحت از بق را به یمقابله با سازگار بیترت نیو به ا

 

 
 

 

 ای یعید که خطرات منشأ طبکنمی دیکأ( تذیل)شکل  MOVE یچارچوب مفهوم

  است. مرتبط یاجتماع یندهایآو فر طیبا شرا عمدتاً که ،دارند یاجتماع-یعیطب

 

 MOVEدر چارچوب  پذیریآسیبعوامل کلیدی 

 یکرده و ابعاد موضوع تحلیلرا  پذیریآسیب یدیعوامل کل MOVEچارچوب 

  .اندسازی شدهکه در شکل زیر مفهوم ددهمی مورد توجه قراررا  پذیریآسیبمختلف 

 
 

 

http://www.move-fp7.eu/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ییایدر محدوده جغراف یابیواحد ارز کیدر معرض قرار گرفتن وسعت گسترش 
 یاهیژگی. در معرض قرار گرفتن نه تنها وکندیم فیخطر را توص دادیرو کی
امل بلکه ش ردیگی( را در بر مرساختی)ز یاجتماع یهاستمیثابت س یکیزیف
ه منابع ب یمکان راقتصاد و فرهنگ( است که از نظ شت،ی)مع یانسان یهاستمیس

فت گ توانیم نی. بنابرارندیقرار گ دیممکن است در معرض د یخاص یهاوهیو ش
 .است نییقابل تب زین یو زمان یمکان یکه در معرض قرار گرفتن از نظر الگوها

 ر سطح مستعد بودن عناصر در معرض خط گرانی( بیشکنندگ ای) یریپذتیحساس
 یریپذتی. حساسکندیم فیتوص یدگیدبیآس ی( را برایستیزطیو مح ی)اجتماع

 .شودیم انی( اغلب مستقل از در معرض قرار گرفتن بیشکنندگ ای)
 نهیدر زم ییهاتیبا محدود یاجتماع ییگوپاسخ تیظرف ای آوریتاب عدم 

در  یکیاکولوژ -یسامانه اجتماع کی ایجامعه  کیو اختصاص منابع  یدسترس
ز شامل کاهش خطر قبل ا نی. اشودیم نییشده تع ییخطر شناسا کیپاسخ به 

 ندهایبا فرآ سهیمقا راست. د دادیموقع و اقدامات پاسخ پس از رومقابله به داد،یرو
در پرتو  ستمیحفظ س ییعمدتاً بر توانا هاتیظرف نیکه ا ،یسازگار یهاتیو ظرف

رکز تم گذارد،یم ریعنصر در معرض تأث ای ستمیخطرناک که بر س دادیرو کی
واند تمی یابیباز ییمقابله و توانا تی، ظرفینیبشیپ تیمعنا، ظرف نیا به دارد.

 یوی/ سناردادیرو کی رامونیموجود پ هایهویدر ش یتوجهقابل راتییشامل تغ
 هایمینهزدر  ندهیآ رییتغ لیبر اساس پتانس یریادگیخطر مرجع باشد، اما شامل 

 شود.نمی پذیریآسیبخطر و 

 

 

 
 

 
 

  

 یو سازمانده یریادگی یندهایشامل فرآ چنینهمآوری حال، مفهوم تاب نیا با
گیرد. در می قرار یسازگار مجموعهجزء  ریزعنوان به نیمجدد است و بنابرا

موجود اشاره دارد،  هایتی، که به ظرف"آوریتابعدم " یدیبا عامل کل سهیمقا
 یایالاز ب تجربه یبرا ستمیس کی ایجامعه  کی ییبه توانا چنینهم یسازگار

 هایینهعنوان زمبه ندهیآ یاحتمال راتییتغ یموجود برا هایهویش رییگذشته و تغ
 . پردازدمی زیدر خطرات ن پذیریآسیب

 ای یعیطب-ی، اجتماعیعیطب یدادهایرو یوقوع احتمال فیتوص یاز خطر برا 
در  یستیزطیو مح ی، اقتصادی، اجتماعیکیزیف راتیکه ممکن است تأث یانسان

شود. خاص داشته باشند، استفاده می یدوره زمان کیو در  نیمنطقه مع کی
 جادیا یراب یآب و هواشناس یندهایفرآ ای کینامیژئود لی، خطر با پتانسنیبنابرا

  شود.می فیاثر بر عناصر در معرض تعر
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 بخ  دو : معرفی افراد پی کسوت 
ــتاد بزرگوار بیش از   322را هدایت نموده و دارای  نامهرساااله و پایان 152این اس

 32چنین ترجمه، هم -کتاب تألیفی 7 در مجالت معتبر خاارجی و داخلی، مقاالاه

 باشد. می طرح پژوه ی

 
 ؛یدر حال حاضر داور مجالت علم 
سـنجش از دور ایران دانشــگاه شهید بهشتی،  هایت تحریریه مجلهعضـو هیأ 

مدیریت پژوهشــنامه مهندســی آبیاری و آب ایران انجمن مهندســی آب ایران، 
حوزه آبخیز دانشــگاه علوم کشــاورزی و منابع طبیعی ســاری، اکوهیدرولوژی 

های بیابان دانشگاه کاشان، مدیریت تخریب تهران، مهندسی اکوسیستمدانشگاه 
اراضـی دانشـگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، مدیریت کارکرد شهری 

 ؛دانشگاه مازندران
 ؛سردبیر مجله مهندسی آبیاری و آب ایران 

 

 Modeling Earth Systemsدر مجله  1112ترین مقاله ایشــان در ســال جدید

and Environment ه است.به چاپ رسید 

 

 لینک دانلود مقاله 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 سلیمانیکریم دکتر 

 نور )استان مازندران(شهرستان در  2901مهر  سال تولد: 
 تهران یدانشگاه خوارزم 29۶۶سال  ییایعلوم جغراف :یکارشناس 

 زیدانشگاه تبر 29۶3سال  یدرولوژیه: ارشد کارشناسی 

ال س -دانشـگاه گالسـکو انگلستان یدرولوژیسـنجش از دور ه: دکتری 

2331 

  : استاد تمامیمرتبه علم 
ابع دانشکده من -یسار یعیو منابع طب یمحل کار: دانشگاه علوم کشاورز 

 یزداریگروه آبخ -یعیطب
اطالعات  یهاستمیو س یدرولوژیمورد مطالعه: سنجش از دور ه نهیزم 

  ییایجغراف
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هکتار بخش کوچکی از حوزه آبخیز رودخانه  1/2355با مساحت حوزه آبخیز خسروآباد 
باشد که در غرب کشور استان کرمانشاه، می سیروانهای آبخیز گاورود از زیرحوزه

 متر و حداقل آن 1۶11ه ضداخل حو رحداکثر ارتفاع د باشد.شهرستان سنقر واقع می
 دوه هیدرولوژیک و ضزیرحو ششه شامل ضاین حو باشد.متر در خروجی می 2350

. اندهگرفت قرار غربی جنوب –زیرحوزه غیرهیدرولوژیک است که در جهت شمال شرقی 

 واشناسیه پارامترهای تربیش غربی جنوب –ی شرق شمال ارتفاعی تغییر به توجه با
 .گردندمی تغییر خوشدست جهت این در نیز

واقع  سیرجان -حوزه آبخیز خسروآباد به لحاظ تقسیمات زمین ساختی در زون سنندج
شود. واحدهای ، در حوزه دیده میصورت ماگماتیسم و گسلهشده است و آثار آن ب

)دیوریت، گرانودیوریتی(،  Jkvه متشکل از واحدهای سنگی ضلیتولوژی این حو

Jkrhy  ریولیت، ریوداسیت( و(Jk ( و تیورید – تیوری)گرانودTRmv (یدگرگون )
( و Q2ه توسط رسوبات آبرفتی پست )ضهای پست حوباشد که در بعضی قسمتمی

 ۶۶/11واحدهای سنگی حدود  اند.پوشیده شده( Q3ای )رسوبات تراس آبرفتی رودخانه
 گیرند.ه را در بر میضدرصد حو 90/11درصد و واحدهای رسوبی 

 

ی ای روانواعی از اشکال فرسایشی شامل بارانی، شیاری، سطحی، خندقی و کناره
ه برخوردارند. حوضه عمدتاً ضاند که از شدت کمی در حوواحدهای فوق گسترش یافته

های ( بیان کرد. گونهتوان مراتع حوزه را با واژه )مرتعیو میکاربری مرتعی دارد 
ثر باشد که بر ادهنده پوشش جنگلی انبوه در گذشته میپراکنده جنگلی نشان

ه چهار طرف اراضی روستای خسرو ضحو مراتع. اندرویه تخریب گردیدهبی یهااستفاده
های غالب از متعدد قرار دارد. گونههای آباد را محصور و بر تپه ماهورهای با برونزدگی

 تشکیل گردیده است. زیاد شوندهو  گیاهان مهاجمو  گندمیان، زارگون
 

 

 

 رانیاو  کرمان اهدر استان  خسروآبادحوزه آبخیز  ییایجغراف تیموقع
 

 

 

 بخ  سو : حوزه آبخیزشناسی



 

 

 

 

 

 :دهکننهتیه

گاه رتبیت دمرس) هوئی مهین کله  (دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانش
 

 ویراستار:

گاه  دکتری علوم و مهندسی جوی )دانش خدیجه حاجی   ی انجمن آبخیزداری اریان(و نماینده دانشجوی  رتبیت دمرسآبخیزداری دانش
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