
range_watershed@yahoo.com: طریق ایمیل انجمناز 

09149233559:طریق ارتباط تلفنی با دبیر انجمن از 

مراجعه حضوری به 
انجمن های علمی دانشکدهاتاق 

:از طریق وبالگ به آدرس
scrwm.blogfa.com

:از طریق کانال تلگرامی انجمن
@MartavaAbkhiz

:علمی مرتع و آبخیزداریارتباطی با انجمن راه های 



1 

 

 به نام خالق طبیعت

 نامه هفته منابع طبیعی و روز آبخیزداریویژه
 

منابع طبیعی از مواهب بی بدیل و بسیار ارزشمندی است که توسط خالق مطلق جهان 

مجموعه  طبیعی منابعقرار داده است. مندی موجودات و جوامع بشری بهره برایهستی 

 چنینهم و علمی، و آموزشی هایفرصت رفاهی، حفاظتی، امکانات خدمات از گسترده

 یاهان،گ از غنی منبع چنینهم. ندنکمی را برای بشر فراهم فیزیولوژیکی روانی تأثیرات

 ،دهستن به آن وابسته برخی از مردم اقتصادی لحاظ از که جنگل محصوالت سایر و چوب

دالیل مختلف از بهامروزه  .کندمی را فراهم زیست محیط و شرایط الزم برای کشاورزی

تر برداری بسیار بیشهای طبیعی، سرعت تخریب و بهرهرویه از عرصهجمله استفاده بی

ع ای از منابستردهو همین مسئله باعث نابودی سطوح گ از روند تجدید و بازسازی است

حفظ و حراست از شوند که توجه بیش از پیش به همین عوامل باعث میشده است. 

لی نفع اصاما نقش اصلی با مردم است که ذیاهمیت زیادی داشته باشد  منابع طبیعی

راهبرد اصلی عملی كردن به بیانی دیگر  شونداین منابع در جوامع محلی محسوب می

امع تر جنبه مشاركتی با جوطبیعی تأكید بر عواملی دارد كه بیشتوسعه پایدار منابع 

ای هریزی از باال به پایین در تدوین پروژهگیری و برنامهتصمیمنوعی به محلی دارد.

های مردم، شیوه مناسبی برای حفاظت حفاظت از منابع طبیعی و عدم توجه به توانمندی

 .پایدار از این منابع نخواهد بود

 

 

 

 لی در مدیریت پایدار منابع طبیعیقش مشارکت جوامع محن

، ضامن پایداری آن است زیرا های حفظ و احیای منابع طبیعیمشارکت مردم در پروژه

طبیعی با زندگی جوامع محلی در آمیخته است و توفیق هر نوع برنامه، مسائل مربوط به منابع

 زی،ریگیری، برنامهنقش مردم در تصمیمنیازمند مشارکت این جوامع خواهد بود. بنابراین 

های احیا و حفاظت اهمیت حیاتی دارد. از این رو نظام اجرا، نظارت و ارزشیابی برنامه

 آن در که است محلی مدیریتی مناسب برای حفاظت از این عرصه، مبتنی بر جوامع

  د.کننمی نقش فایای محلی، جوامع و دولتی غیر هایگروه دولتی، هایسازمان اندرکاندست

تفاوت را های منفعان مختلف با نقشطبیعی است که ذیمدیریت مبتنی بر جوامع محلی رهیافتی تکثرگرا و چند بخشی برای مدیریت منابع

ی و اقتصادگیرد. این روش فرآیندی اجتماعی، طبیعی است در بر میبرداری پایدار از منابعبرای دستیابی به هدف نهایی که حفاظت و بهره

طبیعی است و همیشه مردم را منبعی بالقوه و راه حل برای حفاظت و احیای فرهنگی است که به دنبال تحقق عدالت اجتماعی در مدیریت منابع

در نگهداری و حفاظت از  زنشینانیآبخنظران بر این باورند كه مشاركت بسیاری از صاحب. شناسد و نه مانعی برای آنطبیعی میمنابع

گر اهمیت ساختار مشاركت محلی و توجه ، بیانیهای توسعه غیر مشاركتای در زمینه پروژهنتایج مطالعات مقایسهاست. طبیعی ضروری منابع

طبیعی ت منابعچون کشاورزی، مدیریهای مختلف همهای گروهی در زمینهبه هر حال اهمیت مشارکت و فعالیت. باشدبه فرهنگ اجتماعی می

ها به هر میزانی که مهارت گر آن است که دولتهای توسعۀ روستایی در کشورهای در حال توسعه به اثبات رسیده و تجارب موجود بیانو برنامه

پایدار  ههداف توسعطبیعی داشته باشند، به همان میزان به اهای ذینفع غیر دولتی را در فرایند مدیریت منابعاستفاده از توانایی مردم و گروه

سجام تر، هماهنگی و انهای گردآوری اطالعات، تدوین قوانین اثربخشطبیعی سبب کاهش هزینهشوند مشارکت افراد محلی در منابعتر مینزدیک

 .شودو در نتیجه اعمال بهتر قوانین می( Local Organizationsمحلی ) هایسازمان و تشکیلروستایی ه تر افراد جامعبیش
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ده اشاره ش« گسترش و عمق بخشیدن به روحیه تعاون و مشارکت عمومی برای توسعه کشور»جمهوری اسالمی ایران به موضوع  4141در سند چشم انداز 

پذیری مردم در حفاظت از طبیعی، نسبت مشارکتهای اصلی در خصوص منابع، یکی از شاخص4141طبیعی و آبخیزداری در افق است. در سند منابع

 این نسبت باید به صد درصد ارتقا یابد. 4141بینی صورت گرفته تا پایان سال طبیعی است که بر اساس پیشابعمن
 

 
 

برگزار شد و گفته  J. Sterling Morton فروردین(، توسط فردی به نام ۱۲آوریل ) ۲۱و در ایالت نبراسکای آمریکا و در تاریخ  ۲۷۸۱ سال در ابتدا روز درختکاری

تر کشورهای دنیا روز امروزه بیش .میلیون درخت کاشته شده است اما بعد از مدتی این تاریخ به آخرین جمعه ماه آوریل انتقال یافت ۲شود که در آن روز بیش از می
تر با توجه به آب و هوای هر کشور متفاوت است و بیشاین مناسبت  کنند. البته تاریخهای متفاوت اقدام مینهال ها وته کاشتن درخبدرختکاری را محترم شمرده و 

  کنند تا در موقعی از سال این کار را انجام دهند که درخت قابلیت رشد کردن را داشته باشد.سعی می
 

 تاریخ روز درختکاری در کشورهای مختلف جهان
ای از عالیق ملی و سنت تاریخی است، تاریخ درختکاری در ایران دارای پشتوانه :درختکاری در ایرانروز  تاریخ کشور

ه ها به درختکاری پرداخته و بهای خاصی داشتند و در این جشندهد که ایرانیان باستان، جشننشان می

شود و مردم اسفند هر سال برگزار می ۵۱در کشور ما روز درختکاری در  .گذاشتندخاک و زراعت احترام می

ر سال ها هایرانی .کنندهای جوان میها و اقصی نقاط شهر اقدام به کاشت نهالها، جنگلبا حضور در پارک

را به زمین باز  زندگی ،با کاشت درخت به استقبال سال نو رفته و در واقع با این کار نمادین در آستانه بهار

 .گردانندمی
و  شتهازیست احترام گذای است برای این که ما به محیطصه روز درختکاری بهانهبه طور خال

تری نگهداری کنیم. امید است که با تالش در آن را احیاء کنیم و یا حداقل آن را با دقت بیش

این جهت، حتی با کاشتن یک نهال کوچک، کشوری زیبا و آباد را برای خویش مهیا کنیم که 

 .پسندیده استیقیناً کاری 
 

 آوریل ۵۲ آلمان

 ژوالی ۵۲ استرالیا

 مارس ۵۲ بلژیک

 سپتامبر ۵۲ برزیل

 مارس ۲۵ چین

 ژوئن ۲۲ کاستاریکا

 ژانویه ۲۲ مصر

 آوریل ۵۲ ژاپن

 دوشنبه ماه ژوئیه مکزیک

 اکتبر ۲۱ لهستان

 (مارس ۵۲) نخستین روز بهار پرتغال

 سپتامبر ۷تا  ۲از  درختکاریهفته   آفریقای جنوبی

 آوریل ۲ کره جنوبی

 آوریل ۲۱ امریکا

If I were a tree, I would have no reason to love a human     ها نداشتمبرای دوست داشتن انسان یاگر من یک درخت بودم، هیچ دلیل
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 هافواید درختان در زندگی انسان

درختان نقش مهم تری امروزه با صنعتی شدن جوامع بشری 

در زندگی بشر ایفا می کنند، از سویی مقدمات پیشرفت 

بیشتر صنعت و فناوری را موجب می شوند و منابع تامین 

ن الوار و هزارا ،کننده محصوالتی نظیر وسایل چوبی، مبلمان

شوند و از سوی دیگر به منزله محصول دیگر محسوب می

در تامین سالمت  های یک شهر تلقی شده و نقش مهمیریه

چرا که به دلیل فعالیت  کنند.می اعضای جامعه را ایفا

کارخانجات صنعتی و نیز ازدیاد وسایل نقلیه عمومی و 

 و هاآالیندهشهرهای بزرگ  فعالیت روزانه آنها در سطح

 هوای در کربن اکسید دی نظیر خطرناکی و مهلک گازهای

ایش افز و. کندمی تهدید را افراد سالمت و یافته فزونی شهرها

هر چه بیشتر این مواد آالینده کاهش میزان اکسیژن در هوا 

های آسیب پذیر شود و این وضع نامساعد گروهرا سبب می

نظیر بیماران ریوی و قلبی، سالخوردگان و کودکان را بیشتر 

کند. در چنین شرایطی مساله درخت و درختکاری تهدید می

های مذکور به شمار ا آلودگیراه حلی مناسب برای مبارزه ب

های مصنوعی و فضای سبز در اطراف آید. ایجاد جنگلمی

شهرهای بزرگ به تاسیس کارخانجات تولید اکسیژن 

 .دمانمی

 
 

 

های جاذبهدلیل و به استواقع شده شهرستان اردبیل کیلومرتی ۰۳در  جنگل فندقلو
 قابلیتی ممتاز برای توسعه مرتعی و گردنه زیبای حیران–فرد جنگلیمنحرصبه

کیلومرتی  ۵و  اردبیل کیلومرتی ۰۳در  تله کابین حیران و اکوتوریسم دارد. گردنه حیران
های رشق استان عرصه جنگلی فندقلو بخشی از جنگلواقع شده است.  منین شهرستان

 ۶۱باشد. مساحت این جنگل حدود های نیمه گرمسیری گیالن میادامه جنگلو  اردبیل
های جنگلی قرار دارد هکتار آن تحت پوشش عرصه ۰۳۳۳هزار هکتار است که بیش از 

مرت از سطح دریا  ۶۵۳۳دهند. حداقل ارتفاع منطقه فندقلو و بقیه را مراتع تشکیل می
این جنگل دارای درختان مختلف میوه مانند فندق،  باشد.مرت می ۶۵۵۳و حداکرث آن 
است. در داخل جنگل هم  توت فرنگی متشک و گوجه سبز، ازگیل، به، سیب وحشی،

گیاهی گونه  ۶۱در مجموع . گرم به نام مشه سویی وجود داردآبدرمانی آب یک استخر
ادری های ناند که در بین انواع شناسایی شده گونهجنگلی در این منطقه شناسایی شده

 .وجود دارندسوسن چلچراغ و گل نادر  نظیر ممرز، راش، بلوط، بلند مازو و بیدمشک
م های تخریب یافته، کمرت به چششیب مراتع آن نسبتاً کم و آثار فرسایش به جز بخش

خرس  لودر منطقه فندقاست.  روی چمن پیست اسکی ایجادمستعد خورد و می
 .کنندمی زیست عقاب طالیی و سمور و پرندگانی مانند قرقاول، کبک و ایقهوه

این جنگل وجود دارد اما راه اصلی آن که آسفالته مسیرهای مختلفی برای دسرتسی به 
باشد، سه راهی جاده اردبیل به آستارا در نزدیکی شهر منین است. به این ترتیب که می

در مسیر راه اردبیل به آستارا و پیش از رسیدن به منین مسیری رسسبز و زیبا با تابلوی 
سیدن به این جنگل از جاده شود. راه دیگر برای ر راهنامی جنگل فندقلو مشاهده می

 .باشداردبیل به تهران در گردنه حیران از داخل روستای گیلده می

 جنگل فندقلو اردبیل
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 حفاظت از منابع طبیعی در اسالمو اهمیت درختکاری 

کاشت درخت تشویق و ترغیب های مختلف جهان، درخت و درختکاری جایگاه خاصی دارد. دین مقدس اسالم نیز بشر را به در ادیان و فرهنگ

 .تر آنها را در راه خدا وقف کردهای خرمای فراوانی به وجود آورد و بیشالسالم در مدینه باغحضرت علی علیه کرده است
 كشت زیر به را ایمزرعه یا بکارد درختی شخصی اگر» رسول اكرم )ص(:

 از ایصدقه كار این بخورند، آن از پرندگان یا حیوانات ها،انسان و ببرد

 .«شودمی شمرده شخص آن طرف

هر مسلمانی كه بذری بیفشاند یا نهالی بنشاند و از » رسول اكرم )ص(:

ای بخورد، آن برای او ای یا انسانی یا چرندهحاصل آن بذر و نهال پرنده

 .«شودصدقه محسوب می

 ایهر كه درختی بنشاند خداوند تعالی به اندازه میوه» رسول اكرم )ص(:

 .«نویسدشود پاداش برای وی میكه از آن درخت داده می

: اوست خدایی كه درختان خودرو و برافراشته و 64سوره انعام آیه 

.. . اسراف نکنید كه خداوند اسراف كاران را دوست .ناخودرو را آفرید 

 .داردنمی

ای از درخت همچون شکستن نزد من شکستن شاخه»رسول اكرم )ص(: 

 .«تاسبال فرشتگان 

 .«دافزایسبز بر طول عمر انسان میپرهیز از قطع درختان »امام علی )ع(: 

گر تاكید و توصیه اولیای اسالم به حفظ و نشانآیات و احادیث این 

 .حراست از درختان و اهمیت درختکاری است
 

 

های ریزی مستمر و اجرای اقدام، علم و هنر برنامه(Watershed Management) آبخیزداری

عم از طبیعی، کشاورزی، اقتصادی و انسانی بدون ایجاد ا های آبخیزالزم برای مدیریت منابع حوزه

باشد. به عبارت دیگر آبخیزداری طراحی و مدیریت حوزه به اثرات منفی در منابع آب و خاک می

 .با توجه ویژه به منابع آب و خاک است استفاده صحیح و پایدار از منابع طبیعیمنظور حفاظت و 

 .شودمی استحصال آب رمکعبمت 025 آبخیزداری هکتار هر انجام با

 امانج: کرد اعالم کشور آبخیزداری و مراتع ها،جنگل سازمان بیابان امور و مراتع آبخیزداری، معاون

 خاک فرسایش تن 8 کاهش آب، مکعب متر 025 استحصال به منجر آبخیزداری عملیات هکتار هر

  .شودمی علوفه کیلوگرم 025 افزایش و رسوب تن 0/0 و
 .If a tree dies, plant another in its place درختی بمیرد، در جای آن درخت دیگری بکارید. هر وقت

 .Knowing trees, I understand the meaning of patience كنم.با الهام از درختان، معنی صبوری را درک می

 .He who plants a tree, plants a hope كارد.كارد، امیدی میكسی كه درختی می

 If I knew I should die tomorrow, I would plant a tree today فردا باید بمیرم، امروز درختی خواهم كاشت. بدانماگر 

 The best time to plant a tree is 20 years بهترین زمان بعدی حاالست. سال قبل است و 25 بهترین زمان كاشت درخت

ago. The second-best time is now. 

 He that plant trees, loves others beside himself كارد، دیگران را دوست دارد.كسی كه درخت می
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 اخبار:
شورای اجرایی یونسکو در صد ونود و هفتمین اجالس خود با  -

المللی مدیریت جامع آبخیزداری در ایران اندازی مرکز بینراه

 موافقت کرد.

میلیون هکتار عملیات آبخیزداری مورد  41توسعه در برنامه ششم  -

 ت.هدف قرار گرفته اس

 د.هزار خانوار وابسته به مراتع کشور هستن 069حدود  -

مار زایی به شترین عامل بیابانسدسازی و مدیریت غلط مراتع، مهم -

 د.رومی

دو میلیون هکتار از اراضی بیابانی کشور به جنگل های دست کاشت  -

 .است تبدیل شده
 .شودسازی مرتفع میمشکالت منابع طبیعی با فرهنگ -

 
طبیعی مجلس شورای اسالمی، اقدام به تصویب قانون حفظ كمیسیون كشاورزی، آب و منابع 11/11/1936در مورخ  متاسفانه:

اصالح قانون تغییر كاربری اراضی زارعی و باغی مصوب "اراضی كشاورزی نموده كه تصویب آن موجب نسخ قانون قبلی با عنوان 

تغییر در ساختار حاكمیتی و مدیریت یراداتی كه در این طرح وجود دارد: . برخی از اشد "1950و اصالحیه آن در سال  1936سال 

ها، مراتع و آبخیزداری كشور از این سازمان سلب و به سازمان امور اراضی بخشی از اختیارات حاكمیتی سازمان جنگل، كالن اراضی

 های قضایی در اینكشاورزان و كاهش پروندهمنظور كاهش تعارضات متصرفین و به، شودمیكه یک واحد غیرحاكمیتی است واگذار 

 شود.یندی به متصرفین واگذار آطی فر، طبیعی كشورنابعهای ماز عرصه 1950تا قبل از سال  تصرفاتكه حوزه، اعالم شده 

 قانون در دنظریتجد درخواست یبه مقام معظم رهبر یانامه در یعیطبمنابع نهادمردم یهاسازمان

کردند مطرح را یکشاورز یاراض حفظ  

We all live in a watershed and our daily lives rely on the services provided by our watersheds. 
 



6 

 

 
های آبخیزداری، مدیریت جامع عمده اهداف اجرای فعالیت

دهی، های آبخیز، کاهش فرسایش خاک و رسوبحوزه

وری بهینه از خیزی و بهرهها، کاهش سیلکنترل هرز آب

نزوالت آسمانی، ارتقای آگاهی عمومی و توسعه مشارکت 

های مطالعاتی، تعیین ضوابط و مردم، توسعه فعالیت

استانداردها و ارزیابی اثرات اقدامات، تهیه برنامه جامع 

 .باشدمیبرداری بهینه از اراضی بهرهاصالح کاربری و 

طالعات فیزیکی مشامل:  مطالعات جامع آبخیزداری

مطالعات هوا و اقلیم (، های آبخیز )فیزیوگرافیحوزه

مطالعات (، مطالعات آب )هیدرولوژی، شناسی

مطالعات خاک و قابلیت ، ژئومورفولوژی شناسی وزمین

کاربری ، مطالعات مربوط به فرسایش و رسوب، اراضی

 ،اجتماعی –مطالعات اقتصادی ، اراضی و مطالعات پوشش

  باشد.می یزیرامهتلفیق و برن
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 4931سال  اهی هفته منابع طبیعیمناسبت
کاری  اسفند41  روز ردخت
 سازی طبیعی، رساهن و فرهنگروز منابع اسفند41
 ونننبان و حفاظت و اقطبیعی، جنگلروز منابع اسفند 41
 روز منابع طبیعی، آمنزش، ژپوهش و نیروی انسانی اسفند 41
 بیعتطبیعی، بسیج سازندگی و همیاران ط روز منابع  اسفند 43
 اهی آبخیزطبیعی و مدرییت جامع حنزهروز منابع اسفند 02
 نهاداهی مردماهی دینی و سازمانمنابع طبیعی، آمنزه اسفند 04

 
 

کاران  دانشجنیان کارشناسی ارشد ری   و افطمه دادده، گ ارباهیم عس  :4931انهم هفته منابع طبیعی و روز آبخیزداری سال  وژیههم
صطفی  (محقق اردبیلی دااگشنه )زاده آبخیزداری و  جناب آاقی دکتر رئنف م

 
 
 

 شاد باشید


