
 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 سخن آغازین
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 المـاس در آب و بیعیـط عـنابـم میتـاه رـب اهـوتـک روریـم

 حد تا موضوع، این گرفتن نظر در با و است آمده وجود به زیستی تنوع از که هستیم بزرگ سیستم یک از بخشی ما همه

 ضروریات جزو طبیعی منابع و ایموابسته مادر طبیعت به زیادی

 به انسانی خاکی کره این روی در که زمانی از. است بشر زندگی

 طبیعی منابع و اطراف محیط با زیادی تعامل قطعا پرداخته زندگی

 .است داشته

 

 

 انسان برای را آسمان و زمین خلقت غایت و هدف زرتشت. نمودند توجه طبیعی منابع حفظ یمسئله به بسیار الهی ادیان

« .دارممی گرامی را سودمند نیک( مز سپندار) زمین این»:داردمی بیان زمین درباره و داند،می هاآن از انسان نیک استفاده و

 چهار نگهبانی و حمایت و گیاهان ها،پرورشآب پاکیزگی که را مزدایی دین دارم باور»: گویدمی طبیعت عناصر سایر درباره

 .است نموده ایویژه تاکید طبیعی منابع حفظ و استفاده به نیز اسالم مبین دین چنینهم«. ....داد آموزش را پایان

 :فرمایدمی کهف سوره 7 آیه در خداوند

 إِنََّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیَُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

آنچه را ]از درخت، نبات، حیوان، دریا و دیگر آثار[ روی زمین است، زینت زمین قرار دادیم تا آنان را آزمایش مسلماً ما 

 .کنیم که کدامشان از جهت عمل نیکوترند

 آیدمی فرو آسمان از که است نموده تشبیه آبی به را آدمیان زندگی و حیات متعال خداوند ۴۵ آیه کهف مبارکه ی سوره در

 همان در زیبا و مهم بسیار نکته یابد،می پایان آن نباتاتی حیات کوتاه دوران از پس و شودمی نباتات رشد و نمو موجب و

 .باشدمی حیات آب همین برکات از نیز رشد و نمو و است حیات آب، و است آب حیات، که است تشبیه اصل

 :فرمودند)ع(  مام صادقا

 بِثَالثٍ: الهَواءِ الطَّیِّبِ وَ الماءِ الغَزیرِ العَذبِ و األرضِ الخَوّارَةِال تَطیبُ السُکنی إلَّا 

تحف )کتاب ( شود: هوای پاك، آب فراوان گوارا و زمین نرم و سست )آماده زراعتزندگی جز با سه چیز خوش نمی

 (320العقول، ص 

 محمدجواد بصیری

 دکتری  دانشجوی

 دانشگاه یزد فیزیک
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نام برده  منابع طبیعیپس همانطور که مشخص است شارع دین مبین اسالم اساس و فاکتور اصلی خوشی در زندگی را 

 است.

. رفع باشدمیدیگر، فقر مطلق نیز عامل انحطاط محیط زیست  سویاز  ها عامل اصلی این نابودی استCFCافزایش مصرف 

برداری از وابستگی شدید فقرا به بهره بسیار اهمیت دارد. محیط زیستحفظ  فقر و محرومیت و ریشه کن کردن آن در

آلودگی . آب و گیاه، تخریب شدید این منابع و محیط زیست را در بردارد منابع طبیعی موجود در محیط زیست مانند خاك،

هم  اگناهکار و غیرگناهکار را بکه و نابودی محیط زیست، مثل آتشی است 

باید برای توسعه پایدار و جلوگیری از  کره زمین کنانتمامی ساسوزاند. می

 .تخریب محیط زیست و آلودگی، مشارکت کنند

 

 

 یفٍَنَظَّفوا بکُلِّ ما استَطَعتُم ؛ فإنَّ اللَّه َ تعالى بَنَى اإلسالمَ علَى النَّظافَةِ ، و لَن یَدخُلَ الجَنَّةَ إالَّ کُلُّ نَظ)ص(: پیامبر خدا 

توانید پاکیزه کنید؛ زیرا که خداوند متعال اسالم را بر پایه پاکیزگى بنا کرده است و هرگز اى که مىوسیلهخودتان را با هر 

 (.26002کنز العمّال : د )به بهشت نرود مگر کسى که پاکیزه باش
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 منابع مورد استفاده:          

 ،صفحه 19۵ ،بهاران. اسالم در بهداشت و آب(.  1370. )عباسعلی محمودی. 

 



 

 

 

 

 

 

 زدـی تانـاس انقراض رضـمع در اهیـگی هایهـگون از یـرخـب رفیـمع

 بحث به که هست نیاز یزد استان همانند خشک مناطق در گیاهی پوشش اهمیت به توجه با

 شرایط همانند عواملی به گیاهی هایگونه توزیع و تنوع. شود ایویژه توجه گیاهی پوشش

 بارش دلیل به. دارد بستگی آب منابع به دسترسی و توپوگرافی وضعیت خاک، نوع اقلیمی،

 و زیرزمینی هایآب سطح بودن پایین شدید، تبخیر حرارت، درجه شدید نوسان اندک،

 مساحت از زیادی درصد و است روبرو گیاهی پوشش کمبود با یزد استان خاک، بودن نامساعد

 ایجاد و شنی هایتپه حرکت و کویر گسترش اصلی عامل گیاهی پوشش کمبود و باشدمی گیاهی پوشش فاقد استان

 ذغال تهیه کنی،بوته عوامل، این کنار در. است استان این در غبار و گرد هایطوفان

 کاهش عوامل دیگر از کشاورزی صحیح اصول رعایت عدم و رویهبی چرای و چوب

 .باشدمی یزد استان گیاهی پوشش

 باغ جنگل: مثل) انبوهنیمه طبیعی هایجنگل شامل یزد استان گیاهی هایپوشش انواع

 به و باشدمی کاشت دست هایجنگل و تنک ،(ستو جنگل ،باچگان ارس جنگل ،شادی

 سطح در است شده سبب که باشدمی استان طبیعی هایجنگل تخریب اصلی عامل گیاهی پوشش از رویهبی استفاده دلیل

 .شود کاسته زیادی مقدار به نیز انبوه نیمه هایجنگل وسعت از و نشده دیده انبوه هایجنگل از اثری استان این

 که باشندمی تاغ و( آتریپلکس) وحشی اسفناج ،گز جمله از درختی و ایدرختچه پوشش دارای کاشتدست هایجنگل

 باشندمی کویری هایگونه پایدارترین از گیاهان این. اندشده کاشته روان هایشن تثبیت و کویری هایطوفان کاهش برای

 ابرکوه، هایشهرستان در هاجنگل این. نمایند پایداری روان هایشن وزش و شدید هایطوفان و آبیکم برابر در توانندمی که

 .شوندمی دیده میبد و طبس خاتم، صدوق،

 دلیل به مراتع این. است شورپسند گیاهان شامل اغلب استان مراتع یزد، استان بر حاکم محیطی و طبیعی شرایط به دلیل

 تفرجگاهی، و طبیعی اندازهایچشم نیز و اشتغال ایجاد داروسازی، در استفاده علوفه، تولید نظیر اقتصادی و محیطی اهمیت

 .دهندمی تشکیل اِشنان و شور علف ،گون ،قیچ ،درمنه را مراتع این در موجود هایگونه ترینمهم. دارند حیاتی ارزش

 اغلب که اندکرده شناسایی یزد استان مختلف مناطق در گیاهی گونه 800 تاکنون پژوهشگران و زیست محیط کارشناسان

 بسیاری. شودمی یافت ترکم هااستان سایر در و است یزد استان به منحصر نیز هاآن از بسیاری و است دارویی هاگونه این

 تنوع رکورددار آن هایکوهپایه و شیرکوه میان این در اما روندمی شمار به گیاهی زاییگونه کانون یزد استان مناطق از

  .باشدمی گیاهی هایگونه

 زاهره رعدآبادی

دانشجوی کارشناسی 

مهندسی طبیعت 

 دانشگاه یزد
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 که است ایران انحصاری آن گیاهی گونه ۱۲0 یزد، استان در شده شناسایی هایگونه بین از که است داده نشان تحقیقات

 هایتیره به ترتیببه هاگونه تعداد ترینبیش میان، این از هستند، گیاهی تیره ۲۲ و جنس ۷۵ به متعلق هاگونه این

 گونه۱۳ با هاگون و گونه ۱۳ و جنس ۱0 با کلمیان گونه، ۱۹ و جنس ۱0 با کاسنی گونه، ۲0و جنس شش با آساهاپروانه

 استان در فقط ایران انحصاری هایگونه از گیاهی گونه ۱۴. دهندمی اختصاص خود به را بومی هایگونه تعداد ترینبیش

 منحصر هایگونه است، داده اختصاص خود به را تعداد ترینبیش گیاهی گونه سه با شکرتیغال جنس که شودمی دیده یزد

 ،بیابانی تلخ خاکشیر ،شیرکوهی مرگبی گل ،اردستانی شکرتیغال ،یزدی شکرتیغال ،دوستشن شکرتیغال یزد استان فرد به

 میرحسن کاله ،دارریش میرحسن کاله ،شفاف دندانه سایپونه ،یزدی سایپونه ،ایستاره کرک سایپونه ،یزدی آروانه گل

 شکرتیغال مانند هاگونه این از برخی  ها،گونه این پراکنش محل. هستند...  و یزدی بذرالبنج و داردندانه ترشک ،شیرکوه

 نواحی مهریز، تفت، حوالی باال،ده اطراف در هاگونه این از برخی و یزد و اردکان به یزد اطراف شنی هایبیابان در دوستشن

 مزرعه و صدرآباد بافق، و قطرم بین کوشک، کالمند، دشت نقاط طزرجان، اطراف مهریز، دامگاهان دره و شیرکوه کوهستانی

 .شوندمی مشاهده عقدا منشاد، گردنه خضرآباد، ندوشن، آمحسن، مزرعه و علیشاه شیخ دره الخسه، دره گلیوک،
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 ،یزدی آروانه ،شیرکوهی مرگبی گل مانند گیاهان این از برخی است، دست در کمی اطالعات گیاهان این تربیش از

 «سرخ فهرست» کتاب در چنینهم .است شده داده تشخیص انقراض مستعد یزدی سایپونه و ایستاره کرک سایپونه

 در هایگونه برخی اما شده ثبت کشور هر در انقراض حال در گیاهی و جانوری هایگونه نام که شودمی اشاره امر این به

 تریبیش تهدید با گیاهی هایگونه این. است نگرفته قرار انقراض حال در هایگونه لیست در و کتاب این در یزد انقراض حال

 صورت عملی اقدامی هاآن از حفاظت برای است، نشده برده نام خطر معرض در عنوانبه هاآن از چون و هستند روروبه

 معرض در که داندمی ایگونه چهار نام را طبسی اسکنبیل و یزدی اسکنبیل بیابانی، تلخ خاکشیر یزدی، آروانه. گیردنمی

 .اندنگرفته قرار سرخ کتاب در اما دارند، قرار نابودی

 چهار میان این در که دارد قرار خطر معرض در یزد استان بومی گیاهی گونه۱۴ گرفته انجام مطالعات و شواهد اساس بر

 در گونه دو پذیر،آسیب وضعیت در گیاهی گونه چهار بین، این از که دارند قرار انقراض خطر معرض در تعداد این از گونه

 هاآن حفاظتی وضعیت حسب بر انحصاری هایگونه دارند، قرار اطالعات کمبود وضعیت در گونه هشت و خطرکم وضعیت

 انقراض برابر در خطرکم و انقراض برابر در پذیرآسیب انقراض، برابر در باال پذیریآسیب انقراض، معرض در گروه چهار به

 .شوندمی تقسیم
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 منابع مورد استفاده:          

 ،یزدی ارونه انحصاری گونه حفاظتی جایگاه(. ۱۳۹8. )عادل جلیلی، ،.زیبا زاد،جم ،.علی میرحسینی (Hymenocrater 

yazdianus Rech. f ).۱08-۱0۳(: ۳)۴ ایران، طبیعت. ایران در. 

 http://fna.ir/64ch2 

 http://negahemandegar.ir/ 

 



 

 

 

 

 

 م؟ـدهی شـاهـک را ازیـمج آب رفـمص ونهـچگ

 نشستن کارواش، در ماشین شستن با که هستیم این دنبال به که سالهاست

 هر مختلف، آمارهای اساس بر. کنیم جوییصرفه آب مصرف در... و حیاط

 این. کندمی مصرف آب لیتر 300 تا 250 بین طورمتوسطبه روزانه ایرانی

 شامل را آبی منابع از برداشت سالیانه میزان از درصد 5/8 تنها مصرف میزان

 مصرف آبی خانگی بخش در اصال که صورتی در حتی بنابراین. شودمی

 که آنچه اما. شد خواهد جوییصرفه آب مصرف در درصد 5/8 تنها نشود،

 روزانه متوسط طوربه ایرانی هر. باشدمی فرد هر مجازی آب مصرف میزان است، نشده معطوف زیادی توجه آن به تاکنون

 در جوییصرفه به موثرتری بسیار کمک مجازی، آب مصرف کاهش با بنابراین. کندمی مصرف مجازی آب لیتر 4500 حدود

 نمونه برای. رسدمی مصرف به محصول یک تولید فرآیند در که شودمی گفته آبی به مجازی آب. شد خواهد آب مصرف

 یک تولید برای ،لیتر 1300 گندم کیلوگرم یک تولید برای

 گوشت کیلوگرم یک تولید برای و لیتر 286 هندوانه کیلوگرم

 و زندگی سبک بنابراین. شودمی مصرف آب لیتر 15000 گاو

 آب مصرف روی بر مستقیم طوربه فرد هر غذایی عادات

 دنبال به را کشور سالیانه آب مصرف چشمگیری کاهش شک بدون زندگی سبک اصالح نتیجه در و بوده تاثیرگذار مجازی

 .شودمی اشاره مجازی آب مصرف کاهش بر آن تاثیر و زندگی سبک اصالح ساده هایراه از تعدادی به ادامه در. داشت خواهد

 نکشید سیگار 

 سال در آمار اساس بر. شودمی مصرف آب لیتر 7/3 حدود سیگار، نخ یک تولید برای متوسط طوربه

 240 سیگار، میزان این تولید برای که است شده مصرف کشور در سیگار نخ میلیارد 65 حدود 1398

 مصارف جهت نیاز مورد آب میزان برابر 2 حدود آب میزان این. است شده مصرف آب مترمکعب میلیون

 .باشدمی 99 سال در یزد استان شرب و خانگی

 دهید کاهش درصد 75 را نوشابه مصرف 

 لیتر 42 نوشابه سرانه مصرف و کنندمی مصرف نوشابه لیتر میلیارد 3 سالیانه هاایرانی آمار اساس بر

 و ارسین توسط ایمطالعه در. است لیتر 10 حدود جهان در نوشابه مصرف سرانه که حالی در است

 آب لیتر 600 تا 300 بین نوشابه لیتر یک تولید برای که شد مشخص ،2010 سال در همکاران

 نژادکاشفی پیمان

 مهندسی آموخته دانش

 ، زهکشی و آبیاری

 زبان به آب پیج ادمین

 ساده
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 جوییصرفه آب مصرف در مترمکعب میلیون 675 حداقل نوشابه، مصرف درصدی 75 کاهش با بنابراین. شودمی مصرف

 .باشدمی یزد استان جنوب در واقع هرات سد ظرفیت برابر 29 حدود آب میزان این. شد خواهد
 

 دهید کاهش درصد 33 را شکر مصرف 

 که کندمی مصرف شکر کیلوگرم 29 حدود ساالنه متوسط طوربه ایرانی هر

 یک تولید برای. است جهانی مصرف سرانه میزان از تربیش کیلوگرم 5/9

 با بنابراین. شودمی مصرف آب لیتر 1500 متوسط طوربه شکر کیلوگرم

 دویست و میلیارد یک حدود سالیانه شکر، مصرف درصدی 33 حدود کاهش

 شرب، آب مصرف کل از تربیش درصد 37 حدود آب میزان این. شد خواهد جوییصرفه آب مصرف در مترمکعب میلیون

 .باشدمی 99 سال در یزد استان در کشاورزی و صنعت

 دهید کاهش را فود فست مصرف 

 حدود همبرگر یک تولید برای و لیتر 1200 حدود پیتزا یک تولید برای

 تعداد میزان از دقیقی آمار متاسفانه. شودمی مصرف آبلیتر  2400

 تواننمی بنابراین و نیست موجود فودها فست انواع از هرکدام تولید

 مصرف عدم یا کاهش صورت در آب مصرف کاهش میزان از دقیقی آمار

 .داد ارایه فود فست

 

 از ناچار به و شودنمی یافت داخلی منابع در محصوالت برخی آبی ردپای یا مجازی آب مقدار که است ذکر به الزم پایان در

 داد، تعمیم کشور شرایط به دقیق طوربه را شده یاد جوییصرفه مقادیر تواننمی لذا. است گردیده استفاده خارجی منابع

 .باشد خوبی تقریب تواندمی موضوع، اهمیت درک برای اما
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 راتـمض و دـفوای: اورزیـکش و رتعـم مـعل در وژیـنولـوتکـنان ردـکارب بر روریـم

 زراعت و مرتع بخش و دارد مستقیمی ارتباط علوفه تولید با دامپروری زمینه در خودکفایی به دستیابی و کشاورزی توسعه

 هایبخش بر مراتع زیاد بسیار مثبت تاثیرات و فواید به توجه با. باشدمی علوفه کننده تامین منبع ترینمهم ایعلوفه گیاهان

 .است نانوتکنولوژی از استفاده هاروش از یکی فواید، این میزان افزایش منظوربه مختلف

 در مهندسی قعوا در که است جدیدی فناوری ،(Nanotechnology) هاریزذره یا نانوتکنولوژی

 در که هاییتکنولوژی یعنی فناوری، نانو دیگر عبارت به. باشدمی هاتما از هیوگر یا و تما سطح

 Richard) فاینمن ریچارد. کنندمی عمل( متر 109 یا متر میلیاردم یک) نانومتری ابعاد

Feynman) سال در خود معروف درسخنرانی نوبل، جایزه دارنده و نظری کوانتوم متخصص 

 را بحث این جدی طوربه و بار اولین برای "هست بسیاری فضای پایین آن" عنوان با 19۵9

 .کرد مطرح

 اثرات اما شد، پیگیری جدی طوربه بیستم قرن ۸0 دهه ابتدای از نانوتکتولوژی پیرامون تحقیقات و هاآزمایش چند هر

 بزرگ کشورهای تمامی نظر که گردید باعث توسعه و تحقیق روند در نانوتکنولوژی باورنکردنی و آسا معجزه آفرین، تحول

 بیست قرن اول دهه طی خویش تحقیقاتی هایاولویت ترینمهم از یکی عنوانبه را نانو فناوری و گردد جلب موضوع این به

 الکترونیک، دفاعی، صنایع مواد، علوم پتروشیمی، پزشکی، علوم کلیه در بیوتکنولوژی آوریفن از. نمایند محسوب یکم و

 و ملی امنیت هوافضا، انرژی، نقل، و حمل ارتباطات، دارو، غذایی، صنایع از مختلف هایحوزه در کوانتومی، کامپوترهای

 اقلیمی، تغییرات است، کشاورزی بخش روی پیش زیادی جهانی هایچالش حاضر حال در. دارد کاربرد زیست محیط

 زیست محیط و آبی منابع به کودها و هاکش آفت ورود همانند محیطی زیست مشکالت و طبیعی منابع تخریب شهرنشینی،

 .شوندمی نیز تشدید مسائل این زمان گذشت با که

 

 ساجده مودب

دانشجوی کارشناسی 

مهندسی طبیعت 

 دانشگاه یزد
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 دارد نیاز سم و غذایی عناصر میزان چه به مزرعه از کوچک قسمت هر که شودمی مشخص نانوسنسورها از استفاده با امروزه

. سازدمی ممکن را اقتصادی بازدهی افزایش و محصوالت سالمت کرده، جلوگیری زیست محیط آلودگی از وسیله بدین و

 در را سیستم اطالعات پردازش مرکز به گیاهان نیازهای موقع به دهی گزارش و دقیق کنترل با توانندمی نانوسنسورها

 نیازهای گیری، اندازه برای توانمی نانوتکنولوژی کمک با. کنند کمک محصوالت نگهداری

 نزدیک آب توزیع ،محل در آب نگهداری ظرفیت ،آب ذخیره ،عملکرد افزایش جهت گیاهان

 ابزارهای واسطه به هوشمند سیستم با ارتباط و گیاهان توسط آب جذب بازده ،ریشه

 سازگار شیمیایی مواد و کودها تولید امکان نانوتکنولوژی از استفاده با. داد انجام نانوسنسور

.  دارد وجود دارد، کاربرد حشرات برابر در آن حفظ یا گیاه تغذیه برای که زیست محیط با

 کمک با. سازدمی مرتفع را غذایی وکمبودهای نیازها خوبی به و شده گیاه جذب کامل صورتبه و سرعت به کودها نانو

 در مثال برای. بخشید بهبود توانمی را گیاهان پسندی بازار نانوتکنولوژی

 از برنج رنگ در تغییراتی ایجاد به قادر برنج، DNA در تغییراتی با تایلند

 مقاومت آوریفن این کمک با توانمی چنینهم. اندشده سبز به ارغوانی

 این از استفاده با آن بر عالوه. داد افزایش هابیماری برابر در را گیاهان

 آب با زارها شوره در گیاه نامساعد هایمحیط در حتی توانمی آوریفن

 با را گیاهان توانمی چنینهم. کنند رشد سردتر، هوای و آب یا ترکم

 هاکش علف مصرف توانمی آوریفن این کمک با. نمود سازگار خشکسالی

 زدن جوانه مانع و کندمی حمله هرز گیاهان بذر پوسته به کش علف روش این در که طوری به داد کاهش را هاکش آفت و

 هایپاتوژن ها،کشکنه ها،کشحشره مانند هاکش آفت انواع بارگذاری منظوربه ذرات نانو از برخی چنینهم. شودمی آن

 .اندشده تولید کشعلف و ها،کشقارچ حشرات، زایبیماری

عبارتنداز: طور مثال برخی از این مضرات به .ها در برخی شرایط وجود داردنانوتکنولوژی که امکان وقوع آناز برخی مضرات 

نیز  انسان سالمت و زیست محیط برای بالقوه تهدیدی و دهند افزایش را هاسرعت جهش باکتریذرات نانو ممکن است 

 از ذرات این. نماید تهدید را زیست محیط و سالمتی تواندمی است و هاآن مهم خواص جزء نانو که ذرات اندازه .باشند

مثل  برخی از این ذرات. شوند حساسیت سبب و هستند ترکوچک نیز معمولی زای حساسیت مواد و گیاهان گل هایگرده

 .کنند حمله انسان و زنده موجودات بدن ایمنی و دفاعی سیستم به توانندمیاکسیدتیتانیوم و... کربن سیاه، دی
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 اـب ابلهـمق تایـراس در یـاسـاس ردیـراهب یز،ـآبخ ایـهحوزه دیریتـم در آوریتاب ردـرویک

 عیـطبی هایرانـبح

های طبیعی همچون خشکسالی، آلودگی هوا، بحران آب، زلزله، سیالب، ریزگردها و غیره امروزه در سطح جهانی، بحران

، های دستیابی به پایداریشناخت شیوههمواره به چالشی اساسی در مسیر دستیابی به توسعه پایدار تبدیل شده است.  لذا 

ها وارد شده و جایگاه مناسبی در نها و مدیریت بحراریزیپذیری در برنامهوسیله الگوهای مختلف کاهش آسیببه

ها در سطوح مختلف منظور کاهش اثرات بحرانهای ملی هر کشور باز کرده است تا شرایط مطلوبی را بهگذاریسیاست

 در سطحیکرد غالب در مدیریت بحران رو 1980مدیریت بحران به وجود آورد. در این ارتباط باید اشاره کرد که تا دهه 

پذیری بود اما از آن دهه کاهش میزان آسیب جهان، مبتنی بر

پاردایم غالب مدیریت  در ییرتغهایی در راستای به بعد تالش

که دیدگاه غالب از تمرکز صرف طوریبحران صورت گرفت؛ به

در مقابل بحران آوری تابپذیری، به افزایش یبآسبرکاهش 

تغییر پیدا کرد. در این پارادایم جدید، تغییر نگاه از 

در  .استتغییر نموده مشارکت و بازدارندگی پذیری به اکنشو

های طبیعی که در واقع آوری در برابر بحراناین میان، تاب

هاست، ازجمله مسائلی است ... جوامع در برابر بحران های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی، نهادی ونحوه تأثیرگذاری ظرفیت

 شود.که باید در هر جامعه به آن توجه 

 در آن کاربرد ترمهم همه از و موضوع درک شفافیت و فلسفی ابعاد حضور فقدان به توجه با آوریتاب مفهوم حاضر حال در

 در جدید نسبتاً واژه یک آوریتاب. است قرارگرفته توجه مورد ایگسترده طوربه پایدار، توسعه اجرای و بحران مدیریت

 واژه این. ندارد وجود آن برای باشد، داشته همگانی مقبولیت که جهت آن از جامعی تعریف فلذا است بحران شناسیواژه

 به «گذشته به بازگشت» مفهوم به اغلب آوری،تاب واژه. شودمی استفاده هاقطعیت عدم و هاناشناخته با مواجهه در تربیش

 1973 سال در بار اولین  مفهوم این. است شده گرفته «عقب به پرش» معنای به"Resilio" التین ریشه از که رودمی کار

 . شد مطرح زیستی محیط دیدگاه با "اکولوژیکی هایسیستم پایداری و آوریتاب" عنوان تحت ایمقاله در هولینگ توسط

 توانایی از معیاری از است عبارت آوریتاب هولینگ، تعریف اساس بر

. دارد را قبلی مقاومت هنوز کهدرحالی تغییرات، جذب برای سیستم

 یک توانایی عنوانبه که پایداری، مفهوم با را آوریتاب او چنینهم

 موقتی اختالل از پس تعادل، حالت به بازگشت برای سیستم

(Temporary Disturbance )هر یعنی. کندمی مقایسه را شده تعریف 

 محبوبه نوری

دانشجوی دکتری 

ریزی جغرافیا و برنامه

 شهری دانشگاه یزد
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 دو ،پایداری و آوریتاب هولینگ نظر به. است تربیش آن پایداری بازگردد، خود تعادل حالت به سیستم یک ترسریع چه

. است اکولوژیکی آوریتاب از زیادی تعبیرات و ابعاد دربردارنده موضوع این. هستند اکولوژیکی هایسیستم در مهم ویژگی

 اجتماعی، هایسیستم در 2000 سال در ادگر اقلیمی، تغییرات مانند بلندمدت هایپدیده در1981 سال در تیمرمن سپس

 و اکولوژیک -اجتماعی هایسیستم در 2003 سال در برکیس محیطی، -انسانی هایسیستم در 2001 سال در کارپنتر

 محققان سایر توسط زمان مرور به و است داده قرار نظر مد مدت کوتاه سوانح مدیریت در را آوری تاب 2003 سال در برونئو

 هنوز آوری،تاب مورد در اولیه تحقیقات از زیادی مدت گذشت وجود با. شد گرفته کار به فنی و علمی مختلف هایحوزه در

  .است بحران مدیریت جمله از و علمی مختلف هایحوزه در عملیاتی و فراگیر درک فاقد مفهوم این

جهت  بحرانآوری توانایی یک سیستم، جامعه یا اجتماع به هنگام رو به رو شدن در برابر تابتوان گفت میطور کلی به

و به نوعی به  مقابله، جذب، سازگاری، محافظت و برگشت عملکردها و ساختارهای اساسی مهم جامعه تعریف شده است

و پایداری آوری هم در جهت تابشود. لذا زیست و غلبه بر بحران شناخته میتوانایی یک سیستم جهت حفاظت از محیط

هایی دارند تا بتوانند در سه بُعد مقاومت، سازگاری و ها نیاز به ظرفیتمهم است و سیستمتغییر برای آینده هم در 

شود که یک آوری برای مقابله با مسائل منجر میسازی مسائل از طریق تابتغییرپذیری مشارکت داشته باشند. مفهوم

ها در حال رشد باشد، در پذیری از خود محافظت کند و در شرایطی که ریسک و عدم قطعیتسیبسیستم در مقابل آ

 شود.ها و تغییرات مقاوم میگیریمواجهه با اختالالت، غافل

تی که همواره و در طی قرون متمادی زندگی جوامع را مورد تهدید قرار داده، وقوع الیکی از معضکه بنابراین با توجه به این

ناپذیری به ابعاد مختلف زندگی است که در صورت ناآگاهی و نداشتن آمادگی، صدمات جبران طبیعی هایانح و بحرانسو

پس اهمیت دادن به مقوله  کندمحیطی، روانشناختی و غیره وارد میهای سکونتی، اجتماعی، اقتصادی، زیستاعم از حوزه

آبخیز از طریق شناسایی  هایآوری در مقیاس حوزهرویکرد ارزیابی تابرو ز اینناپذیر است. اتاب آوری ضرورتی اجتناب

برای عملکرد بهتر ضروری  های آنها با انسان و تأکید بر منابع و ظرفیتو تعامل آن هاهای پویای این سامانهبهتر ویژگی

ن قادر به مقاومت در برابر پیامدهای زماآور است که همآبخیزی تابتوان گفت حوزه و طبق این رویکرد جدید می نمایدمی

چنین از طریق تعامل با بعد اجتماعی مخاطرات طبیعی و انسانی بوده، از میزان معین آسیب و خسارت جلوگیری کرده و هم

ل ها را برای حفظ خود در قلمرو جاذبه فعلی و یا تبدیها و ظرفیت بازیابی پس از این تنشو انسانی توانایی سازگاری با تنش

  .شناختی و اجتماعی داشته باشدبه یک آبخیز پایدار جدید در ابعاد بوم
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در حال حاضر که بنابراین با توجه به این

های انسانی از طبیعی و دخالت هایبحران

های ت موجود در حوزهالل اصلی مشکالید

مدیریت  هست که به همین دلیلآبخیز 

و در حال ت اصلی الها از مشکاین چالش

شود. با مدیران آبخیزها تلقی میحاضر 

وجود این، رویکردهای امروزی مدیریت 

های آبخیز پاسخگوی مناسبی منابع حوزه

نحوی ت حاضر نبوده است، بهالبرای مشک

ت وارده بر الکه دامنه و نوع مشک

محیطزیست همواره در حال افزایش و 

 سازگان است.خارج از آستانه تحمل بوم

های آور نمودن حوزهتابروند، کنند و پیش به آینده جلو میش میالت الیاهمانطور که جوامع در جهت بهبودی پس از ب

 . لذاتر در مواجهه با مخاطرات در آینده استهای طبیعی یا بازسازی سریعبه معنای کمک به مدیریت بهتر سامانه آبخیز

های آبخیز، با استفاده از عدی مانند حوزههای چند بُی نوین برای تقویت سامانهعنوان راهکارآوری بهرویکرد ارزیابی تاب

 ریزان بدان توجه و اهتمام خاصی داشته باشند.بایست مدیران و برنامهرود که میبه شمار میهای آن ظرفیت
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 هریـش ناطقـم هایابـروان دیریتـم ثـبح در هریـش یزداریـخـآب تـاهمی

صورت زمين بهاراضی و پوشش  ، یکی از اشکال تغيير كاربري زمين است كه رشد سریعی دارد، تغيير كاربريتوسعه شهري

اي داشته باشد، كه این تأثيرات در قالب منطقه هر هيدرولوژیك خهسزایی بر چرهتواند تأثير بطبيعی یا توسط انسان می

ب، كاهش كيفيت آب، افزایش نرخ فرسایش و توليد الافزایش دبی اوج و حجم رواناب سطحی، افزایش پتانسيل ریسك سي

هاي نفوذناپذیر پوشيده شده است و به مناطق شهري، سطح زمين اغلب با كاربري درد. از طرفی رسوب ظاهر خواهند ش

همين علت، نفوذ آب باران به خاک، اندک و سرعت حركت 

 شهريمنطقه  یكرواناب، زیاد است؛ بنابراین رگبار شدید در 

آبگرفتگی شود. و آبگرفتگی معابر الب تواند موجب ایجاد سيمی

 در ناكارامدي یا نقص ایجاد جهدر مناطق شهري در نتي

زیادي به  خسارات سبب ایجاد شهري زهکشی هايسيستم

 .شودهاي عمومی و خصوصی میها و دیگر زیرساختساختمان

رویه اراضی شهري گسترش بی، كمبود و تخریب پوشش گياهی

صورت رگبارهاي در كشور كه بهرژیم بارش غالب ، و صنعتی

دهد و در نتيجه بهاره و كاهی اوقات تابستانه است كه فرصت نفوذ باران به داخل خاک را كاهش میشدید و كوتاه مدت 

هاي شهري شدیدي در این مناطق شود و سبب بروز سيالبهاي سطحی تبدیل میبخش قابل توجهی از بارش به رواناب

است كه از پارامترهاي مختلف فيزیکی و  ژیکییندهاي هيدرولوآترین فررواناب یکی از پيچيده-فرایندهاي بارشگردد. می

روي كيفيت آب سطحی مناطق شهري شناخته بر عنوان منبع اصلی آلودگی اثرگذار اغلب بهو  پذیردهيدرولوژیکی تأثير می

 يهاالیندهباعث ورود بسياري از آ و هاي موجود در رواناب شهري ناشی از منابع مختلف بودهكننده آلوده چرا كه شودمی

بر محيطی ایجاد سميت و اثرات نامطلوب زیست سببميکروبی و شيميایی به منابع آب سطحی و زیرزمينی و در نتيجه 

و در نهایت در وضعيتی كه ميزان بارندگی  دشوكنندگان از این منابع می ت كشاورزي و مصرفالروي اكوسيستم آبی، محصو

وسيله ها فعال شده و هم انباشت و هم انتقال آب بهآوري باشد خيابانو رواناب حاصل از آن بيش از ظرفيت شبکه جمع

ها انجام شود. جاري خيابان

شدن رواناب بر روي 

هاي شهر باعث بروز خيابان

شود و اختالل در ترافيك می

 مراه دارد.خطراتی نيز به ه

 محبوبه نوری

دانشجوی دکتری 

ریزی جغرافیا و برنامه

 شهری دانشگاه یزد
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اي و مخرب و تلفات جانی و مالی ناشی از آن در اكثر نقاط كشور، هاي دورهالبهاي اخير روند وقوع سيدر سال بدین ترتيب

ریزي و مدیریت به كمك برنامهمناطق شهري تبدیل شده است. اما  به یك نگرانی عمده در بسياري ازو  افزایش یافته است

نياز آبی را  قسمتی از هاي آن را به حداقل رسانده و هم با احياي بخشی از آنهم خسارتان توها میاین روانابصحيح 

 .تأمين نمود

عنوان یکی از واحدهاي بهشهر 

به شمار ه آبخيز زاصلی یك حو

موجودي زنده است  رود كهمی

كه در محيطی طبيعی به حيات 

كند، دهد، رشد میخود ادامه می

. ميردشود و میبيمار می

عنوان یکی بهآبخيزداري شهري 

آبخيزداري شهري باشد. بنابراین می هاي مهم آبخيزداري، در اغلب كشورهاي جهان، در حال رشد و توسعهاز زیر شاخه

بازسازي منظور ها را بههاي شهري و حریم آندیریت یکپارچه و پایدار از منابع آبخيز در حوضهبرداري و مكارهاي بهرهراه

كارهایی با تأكيد بر توسعه نماید و در پی راهبه وجود آمده است طراحی و تدوین می هایی كه در اثر توسعه شهريتخریب

ستفاده بهينه از زمين و وارد نمودن ، از طریق اط شهرنگهداري منابع براي حال و آینده در محيمنظور پایدار شهري به

 است. ترین ضایعات و خسارات به منابع تجدیدناپذیركم

 
است الزم ؛ بنابراین باشدمیها ویژه روانابو بهسازي منابع آب بهينهیکی از مسائل مهم در آبخيزداري شهري،  در این بين،

استفاده از آب  نمودنسازي این منابع، با هدف ضرورت درک تغيير مصرف بسياري از شهروندان و عملی نسبت به بهينه

ها اقدامات عملی انجام شود؛ زیرا وجود آبياري و فضاي سبز، معابر و بزرگراه برايها هاي شهري و روانابالبناشی از فاض

هاي مختلف به تغييرات زیادي در جریان رواناب در مقياس هاي آبخيز شهري، منجرسطوح غی قابل نفوذ گسترده در حوزه
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تواند با هماهنگی در مدیریت منابع آب و خاک است كه می يجدید بحثكه آبخيزداري شهري،  . لذا باید اذعان نمودشودمی

آبخيزداري، و فضاي طبيعی،  هاي مختلف شهري از جمله مهندسی عمران، معماري، شهرسازي، منابعو تلفيق با تخصص

سبز، ضمن تأمين و حفظ منابع آب و خاک و محيط زیست، پایداري در توسعه را به دنبال داشته باشد؛ بنابراین نگرش 

بينانه به بحث آبخيزداري شهري و تلفيق آن با مباحث توسعه پایدار شهري، راهکاري مفيد و مؤثر خواهد دقيق، علمی و واقع

 باشد.می هاي عملی متوليان شهري در سراسر كشوراراده و عزم ملی و اقدامو این امر، مستلزم  بود
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 آب ایهـرنقطـغی و ایهـنقط ایـهدهـآالین

 نقش و خواص تغییر موجب که بیولوژیکی یا فیزیکی شیمیایی، از اعم معرف هر مقدار افزایش از است عبارت آب آلودگی

 آلودگی از منظور دیگر عبارت به. شود اشویژه مصارف در آن اساسی

 ها،دریاچه آب زاید مواد با آلودگی و میکروبی شیمیایی، آلودگی آب،

 که هنگامی. است زیرزمینی هایآب و هااقیانوس ها،رودخانه

 مواد از تصفیه بدون غیرمستقیم یا مستقیم طور به هاآلودگی

. یابدمی افزایش هاآب آلودگی ند،شومی تخلیه هاآب در مضر ترکیبی

 هاآب این درون که ایزنده هایارگانیسم و گیاهان بر هاآب آلودگی

 عالوه اثرات این موارد، همه در تقریباً. گذارندمی اثر کنندمی زندگی

 تخریب نیز را طبیعی زیستی هایگروه جمعی، و منفرد هایگونه بر

 از جدا و مجزا صورت دو به آب هایآالینده معمول طوربه. کندمی

 Nonpoint) ایغیرنقطه آالینده منابع) شدهپخش صورتبه یا و ((Point source pollution) اینقطه آالینده منابع) هم

source pollution ))آب کیفیت و آبی هایاکوسیستم و نمایند آلوده را منابع این و کرده پیدا نفوذ آبی منابع به توانندمی 

 معموال اینقطه کنندهآلوده منابع. کنند تهدید را منابع این

 پساب شهری، فاضالب تصفیه هایکارخانه از ایلوله هایخروجی

 منابع این. باشندمی شهری و صنعتی هایفاضالب و صنایع

 قابل و معین نقطه یک از که هستند هاییآالینده کنندهآلوده

 ای،غیرنقطه هایآالینده. گردندمی آب منابع وارد تشخیص

 صورتبه و مختلف نقاط و هاراه از که هستند هاییآالینده

 رواناب شامل ایغیرنقطه منابع. شوندمی آبی منابع وارد گسترده

 شهری مناطق یا کشاورزی اراضی از تولیدی سطحی رواناب معادن، کشاورزی، هایزمین شده، تنک هایجنگل هایآب هرز

 است آسان اینقطه آالینده منابع شناسایی. باشدمی...  و

 گستردگی سبب به ایغیرنقطه منابع برآورد و ارزیابی اما

 عواملی به بستگی که خود زمانی تغییرات و وقوع مکانی

 دشوار دارد، اراضی کاربری و هوا و آب همانند مختلفی

 آالینده تولید کنترل معمول طوربه این بر عالوه. باشدمی

 چند هماهنگی با ارتباط در و بوده دشوار ایغیرنقطه

 ابراهیم عسگری

علوم  دکتری  دانشجوی

آبخیز  مهندسی و

 دانشگاه یزد
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 منظوربه. نمود کنترل را اینقطه آالینده منابع مشخص، معیارهای گیریاندازه با توانمی که حالی در است اداری سازمان

 منابع از ورودی هایآالینده هایویژگی و مشخصات اساسی تفاوت به دقت آبی منابع آلودگی کنترل برای ریزیبرنامه

 یکدیگر با آالینده منابع انواع از هریک با متناسب اقدامات و بوده اهمیت حائز بسیار منبع آن به ایغیرنقطه یا اینقطه

 .باشدمی متفاوت

 واحد یک از ترکم معموالً هاآن مقادیر تغییرات و داشته ثابتی نسبتاً کیفیت و حجم معمول طوربه اینقطه آالینده منابع

 این ورود محل کلی طور به. دارند آب برکیفیت شدیدتری اثر و دهندمی رخ آبکم هایدوره در معموالً چنینهم. است

 در. است انجام قابل مرسوم هیدرولیکی هایروش با هاآن گیریاندازه و بوده شناسایی قابل کننده دریافت هایآب به منابع

 رخ هیدرولوژیکی چرخه با متناظر و نزدیک تصادفی فواصل در و بوده فعال بسیار ایغیرنقطه کنندهآلوده منابع کهحالی

 آب کیفیت بر شدیدتر تاثیر دارای و دهدمی رخ مختلف هایدامنه در منابع این مقادیر تغییرپذیری چنینهم. دهندمی

 و شوندمی تولید وسیع اراضی از و نیست شناسایی قابل کنندهدریافت آب منابع به هاآن ورود محل معموالً. باشندمی

 .است دشوار بسیار سنتی هایروش با هاآن گیریاندازه

 و است شده ارائه آب آلودگی کاهش و گیریپیش برای متعددی راهکارهای

 راهکار بهترین کلی طوربه. نمایند عمل موفق اندتوانسته حدودی تا کدام هر

 به نسبت آبی، منابع به آالینده مواد ورود از قبل که باشدمی این

 اقدامات بهترین اجرای چنینهم. شود اقدام زائد مواد حذف و آن تصفیه

 فیلتر نوار ایجاد ،حیوانی و شیمیایی کودهای مصرف کاهش شامل مدیریتی

 احیای ،فرسایش کاهش منظوربه حفاظتی شخم ،رودخانه کناره در گیاهی

 بندیتراس ،دستپایین سمت به مغذی مواد جریان کاهش برای هاتاالب

 قرار استفاده مورد ایغیرنقطه آلودگی بار تعدیل و کاهش برای ایگسترده طوربه امروزه غیره و دام تعداد کاهش ،هازمین

 .باشندمی اجرا قابل آبی منابع کیفیت از حفاظت و کنترل هایپروژه اهداف با متناسب که گیرندمی
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 جـدید سـالتحصیلی در یـزد دانشگاه آبـخـیزداری و مـرتـع علـمی انـجـمن

 اهداف با دانشجویان گروهی؛ کارِ قالب در علمی هایفعالیت داوطلبانه تمرین برای است امکانی دانشجویی علمی هایانجمن

 ها،دانشگاه فضای در علمی فضای تعمیق و ترویج ضمن علمی هایانجمن در فعالیت با و آیندمی هم گرد تخصصی و علمی

. هست نیز عمل در آن نتایج مشاهده و هاآموخته سازیپیاده برای فرصتی چنینهم. آورندمی فراهم نیز را خود رشد زمینه

 گروهی، کارِ مهارت: همانند هاییتوانمندی است؛ ترباتجربه و توانمندتر فردی علمی هایانجمن در فعال دانشجوی بنابراین

 مهارت مالی، هایهزینه مدیریت و تامین مهارت اجرا، و مدیریت مهارت ارتباط، مهارت عمل، به ایده تبدیل مهارت

 توانمندتر و ترشایسته عمل در را هادانشگاه خروجی هاییمهارت و هاتوانمندی چنین انتقادی؛ تفکر و آزاداندیشی اندیشی،هم

 .سازدمی

. شودمی محسوب یزد دانشگاه کویرشناسی و طبیعی منابع دانشکده علمی هایانجمن از آبخیزداری، و مرتع علمی انجمن

 مختلف هایدوره و هاکارگاه برگزاری: مانند هاییزمینه در را خود فعالیت کوتاه ایوقفه از پس و دانشکده این تاسیس با که

 ارتباط چنینهم انجمن این. است کرده آغاز...  و مهارتی و علمی های زمینه در رشته این دانشجویان به کمک چنینهم و

 .است شده انجمن این هایبرنامه کیفیت افزایش سبب که داشته کشور تخصصی هایانجمن با خوبی خیلی

 و هاکارگاه انواع از اعم فرهنگی و آموزشی علمی، برنامه 50 بر بالغ انجمن این 1400-1401 سالتحصیلی در راستا این در

...  و هامسابقه مرتبط، روز مسائل چنینهم و رشته با مرتبط تخصصی حضوری هاینشست و وبینارها آموزشی، هایدوره

-1401 سالتحصیلی در انجمن این مرکزی شورای اعضای و مشاور استاد اسامی. است نموده برگزار سالتحصیلی این در

  :باشدمی زیر شرح به 1400

خانوادگی نام و نام  سمت 

 انجمن مشاور استاد حسینی العابدینزین دکتر سید

 دبیر انجمن ابراهیم عسگری

 دبیر نائب ویدا بهرامی

 هابرنامه امور مسئول مهران جعفری

 آموزش مسئول ساجده مودب

 عمومی روابط مسئول سارا قربانی

 محتوا تولید مسئول زاهره رعدآبادی

 محتوا تولید مسئول زادهحمزه رفیع

 ابراهیم عسگری

علوم  دکتری  دانشجوی

آبخیز  مهندسی و

 دانشگاه یزد
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انجمن علمی مرتع و با توجه به انتخابات انجام شده اعضای جدید شورای مرکزی نیز  1401-1402در سالتحصیلی 

 :انتخاب شدندبه شرح زیر  آبخیزداری دانشگاه یزد

خانوادگی نام و نام  

 ویدا بهرامی

 سارا قربانی

 آبادیهانیه دشت

 ساجده مودب

 زینب سلمان

 زاهره رعدآبادی

 مقدمنسرین قاسمی

  موفقیت برای این عزیزان در سالتحصیلی جدید.با ارزوی 

 های ارتباطی انجمن علمی مرتع و آبخیزداری دانشگاه یزد:راه

 نشانی دفتر انجمن:
یزد، صفائیه، دانشگاه یزد، دانشکده منابع طبیعی و 

 های علمی دانشکدهکویرشناسی، دفتر انجمن
 

  https://yazd.ac.ir/cultural/wmssa یزد:نشانی صفحه مخصوص انجمن در سایت اصلی دانشگاه 

 range.watershed@yahoo.com آدرس ایمیل انجمن:
 

 https://t.me/SARWMYU آدرس کانال تلگرام انجمن:
 

 sarwmyu@ آدرس صفحه اینستاگرام انجمن:
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