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انجمن علمی دانشجویی علوم و مهندسی جنگل دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس نشست 

)استاد علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت  دکتر سیّد حمیدرضا صادقیعلمی به سخنرانی جناب آقای 

در مورخ چهارشنبه  اکوهیدرولوژی مدرس و نایب رئیس انجمن جهانی حفاظت خاک و آب( تحت عنوان

چرخه آب در بین اتمسفر، لیتوسفر و شرح بهبرگزار نمود. آقای دکتر صادقی در ابتدای جلسه  50/50/0055

پیوندد. چرخه آب وقوع مینشان داشتند که این چرخه در قالب حوزه آبخیز بهایشان خاطر . پرداختندهیدروسفر 

گذر، ساقاب، رواناب و انواع دیگر فرآیندهای مختلفی یکسری فعل و انفعاالت از جمله بارش، تبخیر، تعرق، میانبه

این کلمات کلیدی آشنا با  تا چه حدیکه همانند فرسایش خاک و تولید رسوب وابسته است. ایشان با طرح سوال این

 داده شده استمدنظر قرار  گذاریبرداری و سیاستریزی، مدیریت، بهرهدر زمینه برنامه ه مطالعاتیزبوده و در حو

نوعی مطالعات در واقع به شودها در کارهای مطالعاتی دیده چه اگر این مقولهجلسه را ادامه دادند. چنان

اکوهیدرولوژی های طور کامل جنبهشود یعنی بهچه این مقوله دیده ناند. چناناکوهیدرولوژی را مدنظر قرار داده

امری سازگان در کلیه بومپرداختن به نقش اکوهیدرولوژی  ، وشده است نادیده گرفتههای مورد نظر اکوسیستم

 شود.داد میضروری قلم

ثر از فرآیندهای حاکم بر أمختلف و متسازگان علم مطالعه رفتارشناسی آب در بومایشان اکوهیدرولوژی را 

عنوان مثال مختلف به یهاهزحوچه کارشناسان معنای آن است چنانبیان کردند. این تعریف بهسازگان مختلف بوم

بداند که سازی برداری از جنگل، جادهکردن پوشش گیاهی، خروج دام از جنگل، بهرهتنککارشناس جنگل با علم به 

 شودایجاد میرآیندهای بارش، تبخیر، تعرق، نفوذ، جریان پایه، فرسایش خاک، تولید رسوب و ... چه تأثیراتی روی ف

در ادامه . ؟یا خیر جنبه اکوهیدرولوژی را در مطالعات کارشناسانه خود دیده است آیا تواند با قطعیت بیان کند کهمی

چه اطالعی از چنان اختند.داکوهیدرولوژی پرایشان به ضرروت مطالعه اکوهیدرولوژی و اکوهیدرولیک با تکیه بر 

معنای آن است که ابزار الزم برای مدیریت برای به وجود نداشته باشد سازگان مختلفرفتارشناسی هیدرولوژیک بوم

چون پوشش توان تدبیر مناسب مدیریت منابع اصلی همتوان ادعا نمود که می، پس نمینیستسازگان در اختیار بوم

گذر، ، رواناب، میاناز جمله؛ نفوذ، تعرق های مختلف، دانستن نقش و وضعیت مؤلفهخاک اتخاذ کنیم گیاهی، آب و

تواند اطالعات مهمی را برای مدیریت سازگان مختلف میبندی رسوب در بومنوع جریان، هدررفت خاک و حتی دانه

 همراه داشته باشد. بهتر به



 

  

 

 

مفاهیم و ای در مورد که تاکنون چه ایدهمبنی بر این دگان حاضر در جلسهکنناز مشارکت ایشان مجدد با طرح سوالی

 های جنگل و در زمینه گذر و ....تعرق، ربایش، هدررفت ربایشی، ذخیره ربایشی، ساقاب، میانهای تخصصی مقوله

شده خودشان در این آقای دکتر صادقی با اشاره به برخی از مقاالت چاپ اند به ادامه جلسه پرداختند. مرتع داشته

طور که به سازگان مختلف اشاره داشتند.های مختلف در رفتارشناسی بومزمینه به اهمیت و نقش دانستن مؤلفه

 خالصه به نمونه از مقاالت در زیر اشاره شده است.

در  در مقاطع زمانی مختلفخوشخوراک  به تأثیر میزان تعرق چند گونه مرتعی پژوهشی �� در دکترصادقی 

، Medicago sativa ،Trifolium repensی چهار گونه مهم مرتع. در بین اشاره داشتند های کوچکگلدان

Sanguisorba minor  و Trifolium pratensترین میزان تعرق را داشته باشد ای که کمگونه ،مدنظر

دیگر به  پژوهشی ��چنین در های اصالح مراتع مورد استفاده قرار گیرد. همعنوان گزینش گونه مناسب روشبه

ترین بیشبر اساس این مطالعه . خاطرنشان کردند بلوط، اوجا و انجیلیهای جنگلی ی توزیع بارش در تیپمقایسه

چنین درختان انجیلی و بلوط بوده است. هم های بلوط، اوجا و انجیلیترتیب در گونهمیزان هدررفت ربایشی به

ضارمحترم این نشست با پرسش و پاسخ تخصصی حاند. گذر را داشتهترین سهم تولید میانترین و کمترتیب بیشبه

 .پایان رسیدجناب آقای دکتر صادقی به از

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تهیه کننده گزارش

)دانشجوی دکتری علوم و مهندسی آبخیزداری دانشگاه تربیت مدرس هوئی مهین کله

 و مسئول کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری ایران(
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