
 

 

 
 

 
 

 :دخوانیمیاز خبرنامه  شمارهاین در چه آن
 

  دانشمند  پنجیکی از عنوان درضا پورقاسمی بهدکتر حمیانتخاب

 سال آکادمی علوم دنیا در شاخه آسیای مرکزی و جنوبی 40زیر 

  تاریخچهSpringer 

 MAB یا MaB ؟چیست  

 در خوزستان یلمقابله با س یننو یهایفناور یجشنواره مل اولین 

 آب یکنداستارتاپ و یمل یدادرو 

 شناسیایران 

 پنجیکی از عنوان انتخاب دکتر حمیدرضا پورقاسمی به

سال آکادمی علوم دنیا در شاخه آسیای  40دانشمند زیر 

 مرکزی و جنوبی
 

دکتر  جناب آقایانجمن آبخیزداری ایران انتخاب شایسته 

عنوان یکی را به حمیدرضا پورقاسمی دانشیار دانشگاه شیراز

سال توسط آکادمی علوم دنیا در  40پنج دانشمند زیر از 

کند و برای را تبریک عرض می شاخه آسیای مرکزی و جنوبی

ایشان آرزوی موفقیت روزافزون در جهت اعتالی کشور ایران 

 نماید.اسالمی را می

 

 Springerتاریخچه 
 

 
فردی به نام  1842در سال 

 Juliusپرینگر )جولیوس اش

Springer در جشن تولد )

اش یک سالگی 25

فروشی را در شهر کتاب

گذاری برلین آلمان بنیان

 Springerکرد و نام آن را 

های بعد گسترش یافت و فروشی در سالگذاشت. این کتاب

 1924خانه و انتشارات تبدیل شد. در سال یک چاپ به

Springer ای در وین اتریش افتتاح کرد و به دنبال آن در شعبه

شعبه خود در نیویورک را افتتاح کرد. این شرکت  1964سال 

ز تغییر و تحوالتی روبه رو شد و پس از های بعد ادر سال

شرکت  2004ادغام با شرکت کوچک و بزرگ دیگر در سال 

Springer  امروزی متولد شد که نام کامل آن Springer 

Science+ Business Media .است 

اسب شطرنج است. دلیل انتخاب این نماد این  Springerنماد 

فامیلی آقای ژولیوس که نام  Springerاست که کلمه آلمانی 

 پرینگر بوده است به معنی اسب شطرنج است.اش

 نام خدابه

 "آبخیزداری ایرانخبرنامه انجمن "

 1398 آبان

 
 



گران در میان پژوهش Springer گونه که گفته شد شرکتهمان

و دانشگاهیان شناخته شده است. دلیل و راز موفقیت شرکت 

اسپرینگر کیفیت باالی خدمات آن است. مجالتی که توسط 

جهان علم  رو درشوند جزو مجالت پیشاین شرکت چاپ می

 .و اکثرا دارای ضریب اثر بسیار باالیی هستند

مجله  2200اکنون این شرکت مسئولیت انتشار حدود هم

حدود  201۳انگلیسی زبان را بر عهده دارد و تنها در سال 

 تارنمایکتاب جدید چاپ کرده است. در مجموع در  8400

میلیون  دومیلیون مقاله کامل و حدود  پنجسسه بیش از ؤاین م

و نیم فصل کتاب وجود دارد. یکی دیگر از علل موفقیت این 

سسه ؤشرکت همکاری آن با بزرگان علم جهان است. م

Springer  برنده جایزه نوبل همکاری داشته است که  150با

هایی که مجالت این آور است. از جمله حیطهرقمی حیرت

در مجله  155دهند عبارت است از: شرکت آن را پوشش می

 12۳مجله در حیطه مواد و شیمی،  2۳5حیطه علوم رفتاری، 

زمین و محیط،  مجله در حیطه 196مجله در حیطه کامپیوتر، 

 .یطه پزشکیحمجله در  65۷مجله در حیطه مهندسی و  1۷2

http://www.irantahgig.ir/?p=2730 
 

MAB یا MaB چیست؟ 

 

MAB  یاMaB کره برنامه انسان و زیست(Man and 

the Biosphere Programme) ای است که برنامه

گذاری شد. هدف از این بنیان 19۷1در سال  یونسکو توسط

ای مدیریت، رشتهمیان هایکردن همکاری برنامه نزدیک

و استفاده  سازگانبوم پژوهش و آموزش در جهت حفظ

و معرفی و حفاظت  توسعه پایدار در جهت منابع طبیعی از

 .باشدمی کرههای زیستگاهذخیره از

ی هادر ربع قرن گذشته سازمان جهانی یونسکو برنامه

 محیطی گوناگونی را در نقاط مختلف دنیا اجرا کردهزیست

است که در رابطه با نیاز این کشورها از دیدگاه کمبود تحقیقات 

و کارهای مطالعاتی انجام شده فقط قدمی برای آشنائی با 

های تر مطالعات در زمینهاست. بیش مسائل برداشته شده

 منابع ظتا، حفهاپروری، چراگاهمآموزشی، کشاورزی، دا

وحش و غیره در کشورهای در حال توسعه و حیات طبیعی

و  ملل سازمان توسط کارشناسان و با همکاری متخصصین

از جمله « کرهبرنامه انسان و زیست»یونسکو انجام گرفته که 

 .است این موارد بوده

سازمان جهانی یونسکو با توجه به نیاز  19۷1در سال 

ای تحت عنوان ، برنامهیافتهکشورهای در حال توسعه و توسعه

در سطح جهانی به مرحله انجام  (MAB) کرهانسان و زیست

بار و درآورد، جلسات شورای هماهنگی هر دو سال یک

طور های نیز در فاصله دو سال بهای عمومی و منطقهاجالس

 .دشومرتب تشکیل می

یک دارای  کشورهای عضو جلسه هماهنگی این برنامه هر

هستند، که این کمیته رسیدگی به کارهای برنامه و کمیته ملی 

شده جهت های آن را به عهده دارد. گزارش کارهای انجامپروژه

شود که این المللی فرستاده میکل برنامه و گروه کار بین دبیر

  Nature and Resources صورت خبر در نشریهها یا بهگزارش

هی و برای آگا شودهای مآب منعکس مییونسکو یا در نشریه

 .دشوسایر کشورهای عضو توزیع می

کره که در نوامبر در هجدهمین اجالسیه عمومی انسان و زیست

انجام گرفت ایران به عضویت شورای هماهنگی برنامه  19۷4

ای ، ولی ایران نتوانست نمایندهشدکره انتخاب انسان و زیست

امبر نو 26تا  18به چهارمین جلسه شورای هماهنگی که در 

 .بفرستد شدتشکیل  19۷5

 :باشدشرح زیر میهطرح ب ۱4کره دارای برنامه انسان و زیست

های انسانی در توسعه فعالیت شناختیبوماثرات  .1

 .سیریگرمسیری و نیمهسازگان مناطق گرمبوم

های گوناگون از زمین در برداریبهره شناختیبوماثرات  .2

 .های منطقه مدیترانه و معتدلهجنگل

های های زمین در چراگاهبرداریهای انسان و بهرهاثرات فعالیت .۳

 .منطقه ساوان و علفزار )منطقه معتدله تا منطقه خشک(

 .خشکهای آبیاری در مناطق خشک و نیمهروش .4

پرارزش های انسان و منابع فعالیت شناختیبوماثرات  .5

ها، دلتاها، خورها، مناطق ها، رودخانهها، مردابدریاچه

 .حلیسا

http://www.irantahgig.ir/?p=2730
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%B3%DA%A9%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87_%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87_%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%DA%A9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9_%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D9%84%D9%84


 .سازگان مناطق کوهستانی و توندراهای انسان در بوماثرات فعالیت .6

  .های جزایرسازگانو استفاده صحیح از بوم شناختیبوم .۷

 .حفاظت منابع طبیعی .8

 .ها و کود شیمیائی و تأثیر آن در محیطکشکاربرد حشره .9

 .زیست اواثرات اصولی کارهای مهندسی در انسان و محیط .10

 .های شهریانهمسا .11

های محیطی و تطابق دموگرافی تأثیر متقابل بین دگرگونی .12

 .و ساختمان ژنتیکی جمعیت

 .ادراک خواص محیطی .1۳

 .های محیطیآلودگی .14

 

 
 کره )یونسکو( در ایرانهای زیستگاهذخیره

http://www.unesco.org/new/en/natural-
sciences/environment/ecological-sciences/ 

 

 

  یننو یهایفناور یجشنواره مل اولین

در خوزستان یلمقابله با س  
 

این جشنواره توسط پارک 

علم و فناوری خوزستان 

و با حمایت معاونت 

علمی و فناوری ریاست 

های جمهوری و سازمان

برگزار  سیل مرتبط با

به  توجهبا  .خواهد شد

که سیل یک بالی این

توان با طبیعی است اما می

های و مجهز شدن به بهترین فناوری شدهریزیاقدامات برنامه

های سامانه .این حوزه، خسارات آن را کاهش دادنوین در 

، سالمت هاکنترل و هدایت سیالب، سیالب مسیل سازیشبیه

 امنیت در سیل، امدادرسانی در سیلهنگام سیل،  و درمان در

از محورهای این جشنواره ملی  زدگاناسکان اضطراری سیلو 

های خالقانه تا محصوالت ایدهاز  در این جشنواره .است

آخرین  .شودمیشده در این حوزه حمایت  سازیتجاری

دهندگان است و ایده 1۳98 مهلت ارسال ایده تا یکم آذرماه

نسبت به ثبت  www.itapf.ir به سایت توانند با مراجعهمی

 .ایده خود اقدام کنند

  1۷/09/1۳98: یزمان برگزار

 10/09/1۳98: یدهارسال چک مهلت

 10/09/1۳98 :ثبت نام مهلت

 

 آب یکنداستارتاپ و یمل یدادرو

 

 یسبزوار یمبرگزارکننده : دانشگاه حک

ی، گردشگر یست،ز یطمح یا،تحت پوشش: جغراف یهاحوزه

 یستز یمی،ش ،و کسب و کار ینیکارآفر ی،تکنولوژنانو 

 یزداری،آبخ ،آب یمهندس یریت،مدی، شناس ینزم ی،شناس

 ی،دارجنگل ،زراعت ،آب و خاک ،مرتع یست،ز یطمح یابان،ب

 . برق، عمران ی،مواد و متالوژیک، مکانامپیوتر، ک یالت،ش

 سبزوار – یخراسان رضو - یران: ایشهر برگزار

 یزمان برگزار

 28/08/1۳98 یال 25/08/1۳98

 
 

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/
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 جوایز رویداد استارتاپ ویکند آب

 جوایز ویژه  - ۱

 جایزه تیم/ایده اول: پنجاه میلیون ریال

 ریال میلیون سی  جایزه تیم/ایده دوم:

 جایزه تیم/ایده سوم: بیست میلیون ریال

 حمایت تخصصی و اجرایی  -2

 گواهینامه معتبر  -3

 واحدهای فناور دانشگاهحمایت مرکز رشد   -4

 های خود اشتغالیوام  -5

 آموزش  -6

 

 شناسیایران
 

 

 چین دیوار خواهر گرگان، بزرگ دیوار

 دید، شکل یک به سال فصل هر در توانمی را گلستان استان

 استان این اما. تابستانش و بهار سرسبزی تا رنگ هزار پاییز از

 مهم و شاخص اثر یک دارد که زیبایی طبیعی میراث کنار در

 گویندمی برخی که «گرگان دفاعی دیوار» نام به دارد تاریخی

. است چین دیوار از بعد جهان در دفاعی بزرگ دیوار دومین

 و اشکانی هخامنشی، دوران در گرگان ایالت که جاییآن از

 و سکاها ها،ماساژت چون اقوامی تهاجمات مورد ساسانی

 بزرگ دیوار ساخت ساسانیان، زمان در. بود گرفته قرار هپتالیان

 .گرفت قرار ساسانی شاهان کار دستور در گرگان

 
 گرگان دیوار شده بازسازی تصویر

 

 در سرخ دیوار یا اسکندر بزرگ دیوار ،گرگان تاریخی دیوار

 سد اسکندر، سد کسری، سد سرخ، مار هاینام با قدیمی متون

 نیز. …و دهستان دیوار قیصر، سد خسرو، دیوار انوشیروان،

 آغاز گمیشان ناحیه در خزر دریای کنار از دیوار این. اندنامیده

 داشته ادامه کالله شرق شمال در گلیداغ هایکوه تا و شده

 تنها و رفته بین از دیوار این تمام تقریباً اکنون اما. است

 باقی بوده، مدفون خاک زیر در که آن از کوچکی هایبخش

 طول به) چین دیوار از پس گرگان تاریخی دیوار. است مانده

 این. است جهان دفاعی دیوار ترینبزرگ ،(کیلومتر هزار شش

 تیرماه 29 در دارد طول کیلومتر 200 که تاریخی عظیم دیوار

 .است رسیده ملی ثبت به 1۳۷8 سال

 شناساستان Eric Schmidt توسط بار نخستین دیوار این عکس

 که مریکاییا شناسباستان Schmidt آقای. شد ثبت مریکاییا

 باستانی نقاط از 1۳16 و1۳15 هایسال در خود هواپیمای با

 دید را رنگی قرمز دیوار گرگان منطقه در کرد،می عکاسی ایران

. دارد امتداد گلیداغ هایکوه طرف به خزر دریای سمت از که

 برای سندی هاعکس این و گرفت عکس دیوار این از او

 .شد دیوار این بر خارجی و ایرانی شناسان باستان تحقیقات

 
 

رپواهن مهندس محمودلی و سوداهب قرهمهندس  :1398 آبان شماره کنندهتهیه

طفاً ل  (علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگاندااگشنه دانشجویان دکتری ) حاتمی

نجمن آبخیزداری 
 اریاننظرات، پیشنهادات و ااقتندات خود را هب رایاانهم ا

wmseir@gmail.com 

. مادیین ارسال  z.hazbavi@uma.ac.ir و یا مسئول کمیته دانشجویی 

مسئول کمیته  -تهراندادکشنه منابع طبیعی دااگشنه  -کرج -استان البرزآردس:

نجمن آبخیزداری اریان، زینب حزباوی 
 دانشجویی ا

mailto:wmseir@gmail.com
mailto:z.hazbavi@uma.ac.ir

