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السالم علیه الحسین رب بسم  
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های جوشان و زالل عاشورا تا اربعین یافته استاز سرچشمه   

 اربعین حسینی تسلیت باد

 

 
اهی روشنزنگ بیداری ربای رحکت هب سوی رفدازنگ اول مهر

روز مهرانگیز بازگشایی فضااهی علمی اول مهر
ستن و فهمیدنآغاز سفر رد مسیر دان آغاز سال تحصیلی

 اهمین دلرفا رسیدن اتبش خورشید علم رب رسز
نشجویان آموزان و دااول مهر و رشوع سال تحصیلی جدید، روز طلوع دوباره صبح دانش رب دانش

 .رسزمین علم مبارک باد
 

 
 یک دقیقه تدبر در کالم وحی ...

 
 کریم؟! قرآن در «خسر لفی» معنای

 
 :گویدمی کریم قرآن مفسران از رازی فخر

 کنم؟ معنا چگونه را «خسر لفی» بودم مانده
 !شود فرجی تا دیگر هایسوره سراغ بروم گفتم خود با و شدم خسته کردم فکر بس از

 :گویدمی مردم به فراوان التماس با کسی دیدم و افتاد بازار به گذرم روزی کندمی نقل
 .شودمی نابود دارد و هست شدن آب حال در اشسرمایه که کسی به کنید رحم مردم
 !است فروش یخ او دیدم کردم نگاه

 کندمی التماس او و شدن، آب حال در هم یخ و است گرم هم هوا آورده، یخ قالب یک
 .بخرید یخ من از که مردم از

 .فهمیدم فروش یخ این از عصر سوره در را «خُسر لَفی» معنای من
 و هانعمت این قدر اما است شدن آب حال در زندگیمان یخ لحظه به لحظه هم ما

 افسوس جز و شودمی دیر که زمانی مگر. کنیمنمی درک و دانیمنمی را ناب هایفرصت
 .نیست ساخته ما از کاری

 

 



 

  

   

 

 خوانید:چه که در این شماره میآن
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 1 بخش اول: مطالب روز

 معرفی افراد پیشکسوت
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 Stilling basin آرامش حوضچه

 هاپایانه و هاتندآب سرریزها، دستپایین در جریان انرژی اتالف برای که است ایسازه

 استفاده هیدرولیکی پرش از انرژی اتالف برای آرامش هایحوضچه اکثر در .شودمی احداث

 خاکبرداری هزینه در جوییصرفه برای گاهی اما است افقی هاحوضچه کف معموالً. شودمی

 تعبیه بلوک ردیف یک آرامش هایحوضچه ورودی در اغلب. سازندمی دارشیب را آن کف

 برابر هاآن عرض با معموالً را هابلوک این فاصله. کنند شیارشیار را جریان تا کنندمی

 دهندمی قرار داردندانه یا یکپارچه مثلثی بلوک یک معموالً نیز حوضچه انتهای در. گیرندمی

 .نماید ترکوتاه را حوضچه الزم طول و دارد نگه حوضچه در را هیدرولیکی پرش تا

 

 مطالب روزبخش اول: 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    
  

 :آرامش حوضچه انواع

 آرامش هایحوضچه به توانمی هاآن جمله از که دارند مختلفی انواع آرامش هایحوضچه

 .کرد اشاره تیپ غیر یا استاندراد غیر ارامش حوضچه و تیپ یا استاندارد

 

 : حوضچه پوشش جنس

 کاویتاسیون و مکانیکی خوردگی اثر در تا گیرندمی زیاد را بتن عیار حوضچه، پوشش برای
 در بستر جنس اگر. باشد داشته وجود نظمیبی نباید حوضچه دیواره و کف در. نبیند آسیب
 .کرد چینیخشکه را آن باید باشد سست حوضچه دستپایین

 

 

 

 

 

 
 
 

 منجر تلخ حوادث این با ژاپن تجربه کند؟ می محافظت سونامی برابر در خود از چگونه ژاپن

 طول در جمعیتی مراکز جابجایی و دفاعی ساختارهای ،متقابل اقدامات استراتژی تدوین به
 ساحلی مناطق از جمعیتی مراکز جاییهجاب ژاپن دوم، مورد به توجه با. است شده هاسال این

 هاییراه روی چنینهم هاآن .است داده قرار خود هایاولویت از یکی امکان صورت در را

 .اندکرده کار موقعبه تخلیه تسهیل منظوربه امکان حد تا رفتهپیش هشدارهای ارائه برای
 چنین در. دهدمی رخ ساحل نزدیکی در سونامی که افتدمی اتفاق زمانی ویژهبه امر این

 را تخلیه عملیات بتوانند تا باشد داشته وجود مونیت ده تا پنج تنها است ممکن شرایطی،
 همینبه .است آلایده از ترکم این جمعیت، بزرگ مراکز برای که است واضح. کنند تسهیل

 رفتهپیش بسیار عمومی رسانیاطالع کمپین یک دارای ژاپن موارد، دیگر میان در دلیل،
 برای. کندمی آگاه سونامی وقوع از را زیادی شهروندان است ممکن که جاآن تا که است
 رویدادهای شناسایی برای و شده داده توسعه المللیبین هشدار هایسامانه منظور، این

 یا داخلی از اعم هایی،سامانه چنین .است شده گرفته کاربه نیز هاآن به کمک و سونامی
 به هشدار برای بلندگو هایشبکه و تلویزیون و رادیو پخش با همراه معموالً المللی،بین

 در. نیستند پذیرامکان واقع در یا عملی همیشه اقداماتی چنین اما،. است مردم عموم

 نزدیک هنر یک به مشهورتر طرزیبه سونامی، مانند طبیعی، بالیای بینیپیش حقیقت،
 دفاعی خطوط آخرین از یکی دلیل، همینبه .حاضر حال در حداقل -واقعی علم یک تا است

 این اوقات، بیشتراست.  ژاپن Fudai Seawall مانند فیزیکی موانع ایجاد سونامی برابر در

 که است داده نشان فوکوشیما مانند اخیر رویدادهای حال،این با. است مناسب حلراه تنها
 وجود دیگری هایراه آیا بنابراین، .نیستند اطمینان قابل همیشه فیزیکی هایدفاع چنین
 فیزیکی جذب برای تالش یا زدن دور از فراتر سونامی حوادث برابر در بتوانیم که دارد

 کنیم؟ دفاع آن از ضربه
 
 
 

  سونامی رویدادهای برای ژاپن مهندسی هایحلهرا

 آینده



 

  

 

 رشد شناور حالت در طبیعی طوربه که «آبی هایاکینز» مانند گیاهانی از شناور هایباغچه
 شناور الوار در و آب متری یک عمق در را گیاهان کشاورزان. شوندمی ساخته کنندمی

 وقوع با. دهندمی قرار هاآن الیهالب در را هاآن هایدانه و کارندمی شده کارگذاشته

. شودمی جلوگیری گیاهان نابودی از و روندمی پایین و باال آب سطح روی الوار سیالب،
 کمک هادانه رشد به آن مغذی مواد و شده تجزیه شدند کاشته که گیاهانی چنینهم
 معنیبه روش این. است سیالب شاهد بنگالدش مساحت چهارم یک تقریباً ساالنه .کندمی

 که معتقدند دانشمندان .کرد کشاورزی هم استفاده غیرقابل مناطق در توانمی که است این
 افزایش را هامحلی درآمد زمانهم و بخشد بهبود را غذایی امنیت تواندمی شناور هایباغچه

 .کند کمک نیز دیگر کشورهای در پایداری به تواندمی روش این گویندمی کارشناسان. دهد
 

 دارد؟ حلی راه چه هوایی و آب تغییرات با آمدن کنار برای شما کشور
 
 
 

Spatial and temporal analysis of the COVID-19 incidence 

pattern in Iran 
Z. Hazbavi, R. Mostfazadeh, N. Alaei and Elham Azizi 

Abstract 

In the present paper, province-level variations of novel coronavirus 

(COVID-19) disease incidence across Iran were investigated. To   

 

 

this end, a geo-database from infected cases, deaths, total population, 

death-to-population ratio, and infected case-to-death ratio for 31 

provinces of Iran and during seven successive periods of February 18–

March 19 (P1), March 20–April 8 (P2), April 9–April 28 (P3), April 

29–May 20 (P4), May 21–June 20 (P5), June 21–September 21 (P6), 

and September 22–October 21 (P7) of 2020 was built. Based on the last 

reports of the population and housing census (2018), Iran is home to 

81.8 million people. Nationwide case series of 536,181 and 29,403 

infected cases and deaths respectively with COVID-19 were reported to 

Iran’s Minister of Health from February 18 to October 21, 2020. Of the 

infected cases, 5.48% have died. The spatiotemporal patterns of 

COVID-19 were different throughout the 31 study provinces. Firstly, 

the central, north, and northwest of Iran were the main hosts of this 

virus. Shortly after, other parts of Iran, most notably the west and 

southwest regions, experienced a momentous rise in the numeral of 

infected cases and deaths. In the first study period, Tehran, West 

Azerbaijan, Mazandaran, Qom, and Gilan had the most infected cases 

(> 1000). In the second to fourth periods, the number of provinces with 

higher than 1000 infected cases, respectively, reached 12, 10, and 17. 

For the last three periods (P5–P7), 31 provinces were assigned higher 

than 1000 infected cases. Tehran had the most deaths with an increasing 

trend for all study periods among other provinces. The areas around 

Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, Bushehr, Chaharmahal and Bakhtiari, 

South Khorasan, and Ilam had the least death cases. The numbers of 

infected (death) cases in Iran for the first to seventh periods (P1–P7) 

respectively were 16,730 (1208), 41,285 (1595), 28,530 (1876), 16,366 

(1856), 80,694 (6588), 201,585 (6232), and 128,336 (6953). The 

location quotient (LQ) index showed that most provinces of Iran have 

the LQ > 1 indicating a high degree of COVID-19 concentration in 

most of the province’s area in comparison with the nation, especially in 

the last study period (P7). 
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و درآمد  یشناور بنگالدش از محصوالت زراع یباغچه ها

کنندیکشاورزان در برابر طوفان محافظت م  

 

 COVID-19ای در ارتباط با بیماری ارائه مقاله
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عی دانشگاه علوم استاد تمام گروه پژوهشی آبخیزداری دانشکده منابع طبی

که توپوگرافی و پستی و بلندی  گوید: ایران کشوری استکشاورزی ساری می

بسیاری دارد به شکلی که مرزهای هیدرولوژیک، های آبخیز آن پیچیدگیه زحو

کنند، احداث این سد عالوه بر مرز های سیاسی و جغرافیایی را قطع میمرز

جغرافیایی در محدوده هیدرولوژیک و حوضه آبخیز رودخانه تجن واقع شده 

 .است

کشور که  های آبخیزهزاد حودر گفت و گو با ایسنا از گستردگی بسیار زی له کاویاناعطادکتر 

این اتفاق افتاده و در گیرند یاد کرد و افزود: در مرز سمنان و مازندران چندین استان را در برمی
توان صرفاً بر اساس قرارگیری یک منبع آبی در نقطه جغرافیایی یک استان بگوییم که نتیجه نمی

 .تقال یابداین منابع آبی متعلق به آن محدوده جغرافیایی است و باید به آن منطقه ان

خوانی مرزهای هیدرولوژیک و مرزهای جغرافیایی امری که عدم همکاویان با تاکید بر ایندکتر 
که چطور و چگونه با تداخل این مرزها برخورد شود هنر مدیریت طبیعی است خاطرنشان کرد: این

متعددی در اروپا کشورهای عنوان مثال رود دانوب از کند، بهبع آبخیز و یا آبریز را آشکار میمنا
منابع آبی )رودخانه  طور مطلق و مستقل ازتوانند بهکند اما هر کدام از این کشورها نمیعبور می

 .که مدیریت یکپارچه منابع آب در اینجا حائز اهمیت است مند شوند چرادانوب( بهره

خیز به آزیک حو ورلوژیک یاتعریف مدیریت یکپارچه منابع آبی تشریح کرد: محدوده هید وی با باز
داخل آن محدوده برآورد باید به شکل کالن در نظر گرفته شود، به این معنی که منابع موجود آب 

گاه برای آن محدوده، مدیریت های آن ترسیم و نیازهای آبی مناطق تعیین شوند آنشده و مدل

  .یکپارچه منابع آبی اجرا شود

ری به مفهوم منابع طبیعی ساعضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و 

اشاره کرد و با تأکید بر اینکه این مفهوم در بسیاری « ایانتقال آب بین حوضه»

شود افزود: منسوخ بوده و یک خط قرمز تلقی میاز کشورهای جهان روندی 

هایی از جهانی، در خصوص اجرایی شدن پروژهمرجع  کعنوان ییونسکو نیز به

گوید که را تبیین و تعریف کرده است و می والیاصل و شرط مت ۵این دست، 

چه در صورت رعایت گام به گام تمامی شروط ای چنانانتقال آب بین حوضه

تحقق یابد تنها برای مصارف آب شرب و با مالحظات خاصی می تواند انتقال 

 .یافته و مجوز دریافت کند

گانه یونسکو ۵احداث سد فینسک مغایر با اصول   

بار در رابطه با آن پروژه فینسک با توجه به اخباری که هرچند وقت یک ایسنا/مازندران

چراغ  صدا و اصطالحاًو روند اجرایی خود را آرام و بی رسد مراحلنظر میشود بهشنیده می
جا خاموش دنبال کرده و در پی تخصیص حداکثر اعتبارات و شروع پروژه سدسازی است و از آن

به مناطق آدنبال حقآمده، تمامی مدیران و مسئوالن بهصدا درران آب در کشور بهکه آژیر بح

 .تحت مدیریت خود هستند
کیلومتری از شهر سمنان و در محدوده  ۰۷طبق اعالم منابع آگاه محل احداث سد در فاصله 

قابل  میلیون مترمکعب آب بهداشتی و ۰۷تا  ۸جغرافیایی این شهر قرار دارد و بناست که حدود 
از محل احداث این سد تامین « سمنان»و « سرخه»، «شهرمهدی»شرب مورد نیاز شهرهای 

 .شود

ها و مخاطرات و لی خبرگزاری ایسنا، مبنی بر چالشهای سریاها و گزارشطی روند بررسی

 ،فینسک سد عظیم پروژهها برای نقاط ضعف و قوت و تهدیدها و فرصتچنین بررسی هم

اندازیم؛ شاید هایی از این دست میالمللی اجرای پروژهدر این بخش نگاهی به قوانین بین
فایده پروژه احداث سد  -ها و آنالیز هزینه نمونه و مشابه خارجی بتواند چالشالگوبرداری از 

ل اینجاست که آیا قواعد و فینسک را در نظر مخاطبان با وضوح بیشتری مطرح کند. سوا
رویکرد و راهبرد  ای وجود دارد و اینکه اساساًای خاصی برای انتقال آب بین حوضههچارچوب
 المللی در شرایط مشابه چگونه است؟نهای بیسازمان



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تواند انتقال ارف آب شرب و با مالحظات خاصی میتحقق یابد تنها برای مص

 .یافته و مجوز دریافت کند

چهارم اصول های یک تا تعیین شده یونسکو تصریح کرد: گامکاویان با توجه شروط دکتر 
تواند با کس نمیسوال مواجهند، از منظر علمی هیچ یونسکو درباره پروژه سد فینسک با عالمت

ا هراز و تالر های استان مازندران )باالدست تجن، تعالم کند که انتقال آب از سرشاخهقاطعیت ا
منابع آب و خاک و تواند متوجه هایی را میهزار تنکابن( چه پیامدها و آسیبو حتی دوهزار و سه

ین انتقال، آیا توان با قاطعیت اعالم کرد که اان کند و یا از سوی دیگر نیز نمیاکوسیستم مازندر
 .دنبال خواهد داشتهای بزرگی برای سمنان بهیافتمنافع و ره

وی اجرای این طرح را حتی مغایر با معیار نخست یونسکو دانست و تاکید 

حوضه مقصد را مورد توجه قرار داده است؛ زیرا کرد: گام اول اصول یونسکو 

معیار اول بیان داشته که حوضه مقصد، در صورت وجود مدیریت آب و استفاده 

رهای منطقی برای کاهش مصرف کااز تمام منابع آبی موجود و ارائه تمامی راه

بود بینی شده کماگر باز هم در تأمین نیازهای پیشبینی کرد، توان پیشکه می

که در استان توان گام بعدی را اجرایی کرد، حال ایناه میگی داشت آنجد

های جویی با آموزشگیرد، صرفه چه مدیریت مصرف آب صورتسمنان چنان

رزی برداری در اراضی کشاویجی داده شود و الگوی کشت و بهرهالزم و ترو

 د.آییوجود نمتغییر کند، هرگز نیاز آبی به

با  آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساریاستاد تمام گروه 

بری نظیر خربزه، گرمک و هندوانه در استان سمنان تصریح کرد: انتقاد از تولید محصوالت آب
کند بنابراین چرا باید بخش وسیعی از لیتر آب مصرف می ۰۷۷ندوانه حدود یک کیلوگرم ه

مک و خربزه که محصوالتی پرمصرف از لحاظ اراضی کشاورزی سمنان به تولید هندوانه، گر
وری در این استان زم است الگوی مصرف و کشت و بهرهآب هستند اختصاص یابد، پس ال

 شود. جویی حاصلتغییر یابد تا صرفه

 
 

 

 

وری با وضعیت بحرانی استان خوانی الگوهای کشت و بهرهکاویان از عدم هم

در سمنان تولید سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: محصوالت پرمصرف آبی که 

ست همین دلیل منع شده و این درحالیها بهشوند حتی در مازندران کشت آنمی

که  الملل مطرح است به این معنادر عرصه بین« سازگاری»نام که مفهومی به

آبی، مهایی را برای سازگاری با شرایط کلعملتمام کشورها باید دستورا

های انسانی بر شی از دخالتسالی، تغییرات اقلیمی و تأثیرات ناخشک

 .زیست تعریف کنندمحیط

سالی و های تبیین شده کشورهای توسعه یافته در جهت سازگاری با خشکوی به دستورالعمل
کرد: اگر دقت کنیم در همان گام اول  آبی و حتی مخاطرات طبیعی و محیطی اشاره و تاکیدکم

طوری که معیارها رعایت نشده به یونسکو که مدیریت منابع آبی و مصرف آب مطرح است،
های سطحی به درصد است، باقی آب ۵۰وری آب در اراضی سمنان بسیار پایین و حدود بهره

 .شودجر میده و تنها به شوری اراضی مندرصد تبخیر ش ۰۷ها تبدیل و بیش از هرزآب

در ادامه به گام دوم شروط یونسکو اشاره کرد و گفت: در گام دوم نگاه به حوضه  کاویاندکتر 

مبدا مورد توجه است به این نحو که حوضه مبدا در تامین منابعی آبی مورد نیاز خود چه در حال و 
ی از روستاهای اکنون بسیار ست که همچه در آینده نباید با محدودیت مواجه شود این در حالی

 ۴شوند، حتی در رسانی میدر تابستان با تانکر آب و باالدست کیاسر فینسک سددست پایین

های شدیدی مواجه بودند که باعث خشک سالیدرود با خشکسال اخیر شهرهای ساری و میان
برآورده شود که باید نیازهای آبی مازندران وی با بیان اینت. زارها شده اسسازی شالیشدن و رها

رو به قطب های پیشعالوه مازندران در افقبتوان صادارت آبی داشت افزود: بهگاه تا آن
گردشگری و کشاورزی تبدیل خواهد شد که نیازهای آبی آن باید لحاظ گردد اما هنوز مدیریت 

اقدام به منابع آبی صورت نگرفته است پس منابع آبی مبدا در ابتدا باید تامین اساسی شود و سپس 

 .صادرات آب صورت بگیرد که با این شرایط نه تنها گام اول که گام دوم نیز محقق نشده است

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخیزداری به بررسی این محقق، پژوهشگر و استاد تمام دانشگاه در حوزه آ

گانه یونسکو عنوان سومین گام اصول پنجها بهپروژه زیستیمحیط پیامدهای

تواند ای میبین حوضههای انتقال آب پروژه یکه اجرااشاره و با بیان این

های گیاهی ی به اکوسیستم آبی و خاکی و پوششپیامدها و اثرات مخرب زیاد

 یستزیمحیطمنطقه داشته باشد اظهار کرد: هر پروژه باید پیوست مطالعات 

ها دیده العات جدی و علمی در اجرای پروژهمط خالً  داشته باشد اما کامالً

تواند در نهایت حتی به از دست رفتن آب و حتی شور شود که این اتفاق میمی

 .شدن منابع آبی در حوزه مقصد نیز بیانجامد

ها عنوان ت اقتصادی و اجتماعی اجرای پروژهکاویان گام چهارم از اصول یونسکو را تأثیرادکتر 
و تاکید کرد: همه این موارد تا زمانی که بند بند مورد بررسی قرار نگیرند و گام به گام به پیش 

 یزیستمحیطتواند مورد تایید و قبول باشد، پس در اجرای این پروژه نباید اول مطالعه مینروند ن
اول و دوم انجام گیرد و ست گام انجام گیرد زیرا این مرحله در گام سوم قرار دارد، پس الزم ا

 .زیستی برویمگاه به سراغ مسئله محیطنآ

تقسیم مساوی  وی گام پنجم را بررسی تمامی منافع حاصل از انتقال و سپس

که این گام های مبدا و مقصد عنوان کرد و با یادآوری ایناین منافع بین حوضه

بحث  اصالً پس از چهار گام نخستین مورد مداقه قرار خواهد گرفت افزود:

استان سمنان و مازندران نیست بلکه این یک نظر علمی است که باید در 

 د.جغرافیای ایران مطمح نظر قرار گیر
ی را عالوه بر آنچه مسئله فعلعضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری 

ساله  ۵۰های گفت: افقستان سمنان عنوان کرد و های آتی ااندازها و برنامهگفته شد، چشم
رس دارد که به هیچ عنوان با منابع در دستای سمنان از نیازهای آبی عظیمی پرده برمیتوسعه

بینی برای آن صورت نگرفته است بنابراین ضروری است مدیریت منابع خوانی نداشته و پیشهم
بلکه الزم است  آبی آن انجام گیرد اما این مدیریت، تنها انتقال آب از حوضه دیگر نیست

داری، تغذیه مصنوعی یز، آبخوانهای آبخهزن مدیریت آبخیزداری، مدیریت حومفاهیم علمی چو
 .شناختی مورد توجه جدی قرار گیردهای بومها و آبریزها آن هم با پیوستآبخوان

 
 

و برشمرد ها رآمد در بحث تغذیه مصنوعی آبخوان، ایران را یکی از کشورهای سکاویاندکتر 

تغذیه ثابت شده که در این زمینه ارائه کردند  دکتر کوثرای که خاطرنشان کرد: طی مقاله

، این موضوع خاص تر استها از صادرات نفت برای ایران با ارزشمصنوعی آبخوان

درصد آب  ۰۷که  اقلیم کشور و مناطق خشکی نظیر سمنان است؛ چرا باید در سمنان )استانی
های سالیانه تماما تبدیل به هرزآب و نهایتا تبخیر شود و هیچ شود( بارشسطحی آن تبخیر می

های حفاظت آب در درون حوضه مطرح می جاست که مباحث پروژهمدیریتی صورت نگیرد؛ این
های است، این استان را یکی از استان که دانش بومی در سمنان مغفول ماندهوی با بیان این .شود
استفاده از منابع آب زیرزمینی و مدیریت آن برشمرد و تاکید کرد: ایران از رو در بحث قنات و پیش

کشورها مبدع قنات و این شیوه مهندسیِ منابع آب و مدیریت آن در دنیا بوده و سمنان در زمینه 
ها در این استان خشک و غیر قابل استفاده طوالیی دارد اما بسیاری از قنات احداث قنات ید بسیار

 ت.شده اس

های جایگزین نهادها و راهبه اظهارات برخی از منابع و افراد، در خصوص ارائه پیش کاویاندکتر 

زمانی که بحث انتقال اشاره و اظهار کرد: راه جایگزینی وجود ندارد زیرا  برای انتقال آب به سمنان
شود یعنی قرار است آب از حوضه آبخیزی به حوضه آبخیز دیگر ای مطرح میآب بین حوضه

 IBWT یعنی Inter-Basin Water Transfer منتقل شود، این مستقیما مصداق تعریف

ر گیرد و مرحله به معیار جهانی یونسکو مدنظر قرا ۰شود باید بالفاصله است که وقتی معنا می

 .ها پاس و تایید شده و وارد گام بعدی شدمرحله این گام

تواند های احداث سد میایان پیشنهاد کرد: بخشی از هزینهکاویان در پدکتر 

سازی و سازگاری مردم رویجی برای افزایش فرهنگصرف امور آموزشی و ت

آبی شود، بخشی دیگر صرف اصالح و ترمیم شبکه توزیع آب مقصد سمنان با کم

داری، آبخیزداری و لعات و افزایش دانش بومی، آبخوانو بخشی نیز صرف مطا

ین صورت یقینا نتایج بسیار امدیریت منابع آب موجود شود چراکه در 

 .تری حاصل خواهد شدمطلوب

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هوئی با جناب آقای دکتر مصاحبه سرکار خانم مهندس کله

 جواد طباطبایی یزدی
 

عنوان مسئول کمیته هوئی به، سرکار خانم مهندس مهین کله6411 شهریور 61 مورخ در

جناب آقای دکتر جواد دانشجویی انجمن آبخیزداری ایران، گفتگوی علمی با 

( منابع طبیعی خراسان رضویکشاورزی و مرکز تحقیقات )بازنشسته  طباطبایی یزدی

دقیقه برگزار نمود که متن  01مدت منظور چاپ در خبرنامه انجمن آبخیزداری ایران بهبه

 شرح زیر است.کامل مصاحبه به

  شخصی، بفرمائید که تاکنون چه بیوگرافی جناب آقای دکتر ضمن معرفی

 ؟ایدارزشمندی داشتهتجربیات 

طع امقو  باشماز مشهد می 6331متولد سال  دکتر جواد طباطبایی یزدی، 

مهندس هیدرولیک  هایدر رشتهترتیب بهرا  و دکتری ارشدتحصیلی کارشناسی

خاک از کشور استرالیا اخذ مکانیک گرایش -از دانشگاه دلف هلند و عمران

ام را نیز در بخش آبخیزداری وزارت جهاد که در ابتدا فعالیت کاری. امکرده

ری تبدیل شده است( بوده است. های بعدی به آبخیزداکمیته امور آب )در سال

ام که سپس در پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تهران ادامه فعالیت داده

بعدها به بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری در مرکز تحقیقات 

چنین قبل از کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی منتقل شدم. هم

حت نظارت کمیسیون همراهی برخی از همکاران خود تبازنشستگی به

های سطوح آبگیر گذار انجمن سیستمهای علمی )وزارت علوم(، پایهانجمن

 ام.و در قالب رئیس و عضو هیت مدیره انجمن فعالیت کردهایران بوده

 

 
  

که تخصص بنده در زمان تحصیل در کشورهای هلند و استرالیا، طراحی با توجه به این 

ها بوده است،. پس از برگشت به ایران، در دینامیکی این سازهسدهای خاکی و تحلیل 

های مرتبط با سدهای زیرزمینی مطالعه تر روی طرحپژوهشکده آبخیزداری نیز بیش

آبخوانداری مختلف را نیز بر عهده  نمودم. عالوه بر آن مسئولیت چندین ایستگاه

باران و استحصال آن آوری آب داشتم، و سپس در اواخر دوران کاری با بحث جمع

 مند شدم. آشنا و عالقه

بر اساس بهترین تجربه دوران تحصیل و کار، به این نتیجه رسیدم که اگر بتوان هر نوع  

توان امیدوار بود که در آینده به جایی فعالیت را بر مبنای دانش بومی استوار کرد، می

ولی با صرف ت. خواهیم رسید و حرفی برای گفتن در کشور و دنیا خواهیم داش

شود به جایی رسید، زیرا چنین تقلید کارهای ترجمه یا وارداتی در کشور نمی

تواند با شرایط اقلیمی کشور سازگار نیست و هیچ وقت نمیالگوهایی 

است قنات سامانه مثال بارز این موضوع  جایگزین دانش بومی مردمان کشور شود.

رواج با داشته است. متاسفانهبا شرایط اقلیمی ایران سازگاری و مطابقت را  که حداکثر

است که  وارد شده شدیدی ها به کشور ضربهاین قنات حفر چاهای عمیق بجای

باشد که کشور را با زیرزمینی میآب هایاضافه برداشت از سفره پیامدهای آن

ورد رو کرده است. دانش بومی ایران بهترین تجربه و دستاهای جدیدی روبهبحران

های سطوح آبگیر باران سعی در ترویج و تبلیغ آن است، که با همکاری انجمن سیستم

رغم این ضرورت، دانش بومی استحصال آب متاسفانه با عدم حمایت و نمودیم، و علی

های علمی و دانشگاهی مواجه شده است. توجه از سوی دولتمردان، و حتی بخش

ها به سمت شناسایی دانش بومی است انشگاهحل رهایی از این معضل سوق دادن دراه

ها و دانش ها بر اساس این دانش استوار شود. نمونه هایی این تجربهو باید تمام نوآوری

های شمالی کشور، های استانبندانتوان به صورت آبسنتی آب کشور را می

رهای آوری آب باران از پشت بام در مناطق ترکمن صحرا با قدمت زیاد، بندساجمع

استان خراسان بزرگ، خوشاب و دگار استان سیستان و بلوچستان، دربند و کش بند 

 های استان خوزستان مالحظه کرد.در هرمزگان و گوراب

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 متفاوت هم با عملکردی لحاظ از داریآبخوان و آبخیزداری هایفعالیت آیا 

 بیان اصطالح دو تحت چرا پس درصورت مثبت بودن عملکرد خیر؟ یا هستند

 آبخیزداری از بخشی داریآبخوان که در واقع توان گفتمیآیا و  است؟ شده

 است؟

 از نظر دیدگاه جنابعالی ریشه تفاوت این است، این دو اصطالح متفاوت اگر ولی 

 کرد؟ سوهم را هااین توانچگونه می و از کجاست؟ اصطالح دو

طور که این موضوع از سابقه نسبتا طوالنی برخوردار است. در درجه اول همان  

چنان که از کلمه آبخیزداری آنواقف هستند همه متخصصان بر این اصل 

آید مدیریت آبخیز است. بنابراین وقتی صحبت از لفظ آن بر می

در نظر گرفته شود،  هاآبخیزو مسائل ب شود باید تمام جوانمدیریت می

ولی در سیستم اجرایی کشور ما این موضوع در واقع به کارکرد اجرایی 

 مدیریت مهم آن خالصه شده است، که باعث شده ما را از مفهوم

ها عنوان مثال انجام کارهای رایج مثل احداث چکدمبه دور کند. آبخیزها

، حجم هااصالح شیب آبراههو بصورت منظور کنترل فرسایش و رسوب به

خود اختصاص داده است عظیمی از اعتبارات، تالش و فعالیت این بخش را به

های اقتصادی و اجتماعی در که جنبه که با معنا و مفهوم مدیریت جامع آبخیز

رأس آن قرار دارد خیلی فاصله دارد. عدم جامع نگری به مقوله آبخیزداری 

که نیاز به اصالح و تجدیر نظر دارد، طرح ملی مدیریت  ترین ایرادی استمهم

های آبخیز که توسط همکاران دانشگاه گرگان در حال انجام است، جامع حوزه

اقدام به شناسایی تمام جوانب مختلف آبخیزداری و ایراد کارهای موجود کرده 

ید است که البته هنوز به سرانجام نرسیده است و الزم است پیگیری شود تا شا

 نتایج آن بتواند الگوی خوبی برای ادامه کار این بخش باشد.

  

نام های آبخیزداری را تحت عنوان جدیدی بهجناب آقای دکتر سید آهنگ کوثر مقوله 

داری در گریبایگان فسا مطرح کرد، که هدف آن در واقع انحراف سیالب برای آبخوان

ایجاد جنگل اکالیپتوس در وسط یک بیابان لم یزرع بود که بسیار هم طرح موفقی 

زمان بر روی کارکرد ایشان خواستند که هم بود. در کنار این هدف و عالوه بر آن

تأکید کنند و اثبات نمایند که همراه با کنترل سیالب و  دارینام آبخوانجدیدی به

ها نیز کمک نمود. در توان به تغذیه آبخوانآبیاری سیالبی برای ایجاد فضای سبز می

ها معرفی آبخوانعنوان طرحی برای تغذیه که یک طرح آبیاری سیالبی را بهواقع این

کنیم یک پیشنهاد موردی و فردی بوده، که به نظر بنده و با وجود تاثیرات مثبت در 

هر دو زمینه )ایجاد پوشش و تغذیه آبخوان(، توجیه علمی ندارد و درست مانند این 

است که ما هدف از کاشت یک درخت را استفاده از سایه آن ذکر کنیم. طرح الگویی 

ه به نمودی که در استقرار پوشش گیاهی در یک منظقه بیابانی دکتر کوثر با توج

داشت خیلی سریع تبلیغ و مورد توجه مسئولین قرار گرفته شد و سپس از طریق 

های مختلف مورد اجرا و آزمایش قرار گرفت، که متأسفانه ادامه پژوهشکده در استان

عنوان یک طرح ست بهمانده است و نتوانسته اپیدا نکرد و در مرحله آزمایش باقی

 اجرایی و آموزشی کشور مطرح باشد.  -استاندارد در نظام فنی

های فراوان اوالً آبخیزداری با وجود تالش مطالب باید در نظر داشت کهبندی در جمع 

های آبخیز را مانده و هنوز درحدی که مدیریت جامع حوزهباقیسازی در حد چکدم

بوده داری نیز پیشنهادی ست توسعه پیدا کند. آبخوانبتواند در نظر بگیرد نتوانسته ا

صورت بهبعدا اجرا شد و  با تجربه با موفقیت در منطقه ای محققیک که توسط  است

برای بهتر شدن ها دنبال شده است. آزمایشی در گستره کشور در تعدادی از استان

ای های سازهاوضاع باید آبخیزداری سریعاً از این وضعیت خارج شود و بجای کار

های های اقتصادی و اجتماعی در حوزهتر به تقویت پوشش گیاهی و نیز جنبهبیش

داری نیز در ابتدا ابیاری سیالبی بوده است که نتیجه آبخیز بپردازد. هدف از آبخوان

مستقیم آن ایجاد جنگلی از درختان اکالیپتوس در وسط بیابان بود که این کارکرد 

داری با حاال در حاشیه قرار گرفته است. در واقع اصطالح آبخوانرغم اهمیت زیاد علی

باشد و صرفا به عنوان زیرمجموعه ردیف نمیوزن و هممقوله آبخیزداری خیلی هم

 داری تغذیه سفره آب زیرزمینی تواند مطرح باشد، زیرا هدف آبخوانآبخیزداری می

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

باشد و ثانیًا های مطالعاتی و اجرایی زیاد میاست که اوال دارای پیچیدگی 

سنخیتی با اقدامات آبخیزداری که هدف اولیه آن کنترل فرسایش و رسوب است 

های عنوان یک اثر جانبی در بسیاری از فعالیتندارد. تغذیه آبخوان معموال به

ب به داخل خاک سرو کار دارد سازی و نفوذ آکشاورزی و آبخیزداری که با ذخیره

تواند مطرح ها نمیعنوان هدف اصلی از این فعالیتافتد ولی هیچگاه بهاتفاق می

 باشد. 

 حوزه جامع مدیریت و کنونی آبخیزداری بین و اختالف فاصله توانچگونه می 

 کرد؟ پر را آبخیز

واقعی معنای های مختلف اجرا و مشارکتی شدن بهبخش هماهنگی مناسب بین 

های مربوطه( و عدم دخالت )مشارکت در طرح، اجرا، مدیریت و سایر حلقه

تواند الزمه برطرف دولت و واگذاری کامل حفظ و مدیریت به آبخیزنشینان می

 کردن این فاصله باشد.

 ؟ها چه نقشی بر عهده دارندهای علمی در افزایش مشارکت و هماهنگیانجمن 

اد باید نقش واسطه را بین مردم و دولت برعهده های مردم نهانجمن یا سازمان 

گونه داشته باشند، در واقع بخشی از نیروهای خودجوش و داوطلب بدون هیچ

داشت با قصد کمک در حل مشکالت کشور در این نهادها مشارکت و چشم

ها و سازماهای مردم نهاد که فعالیت دارند. با توجه به انواع مختلفی از انجمن

های علمی که یکی از انواع تخصصی تر ود دارد و منجمل  انجمندر کشور وج

این انجمن ها است، باید بر اساس چارچوب و اساسنامه خودشان بین مردم و 

ها از ظرفیت بزرگی دولت واسطه شوند و مشکالت را حل کنند. انجمن

امروزه کامال بی استفاده است.  باشند که متاسفانه این ظرفیتبرخوردار می

های سطوح آبگیر باران در حال حاضر های علمی مانند انجمن سیستمجمنان

برای تداوم موجودیت خود و تامین حداقل امتیازات الزم برای تمدید فعالیت، 

برخی اقدامات مانند چاپ نشریه و برگزاری همایش را با مشکالت زیاد پیگیری 

گر نقش ورت تسهیلصتر الزم است تا بهمنظور اثرگذاری بیشکنند که بهمی

عهده های مرتبط با موضوع فعالیت خود بهواسط بین دولت و مردم را در طرح

 داشته باشند.

  

 از استفاده بر تأکید حضرتعالی جمله از نظران،صاحب و متخصصان از خیلی 

 این است آشکار که آنچه اما. دارید خاک و آب منابع مدیریت در بومی دانش

 پیدا آوریفن پیشرفت به توجه با را خودش واقعی جایگاه نتونسته بومی دانش

 نشده اخیر هایسال طی انسانی حصر حد بی نیازهای جوابگوی نوعی کند و به

 به توجه با شما نظر به آیا. است شده سپرده فراموشی به دلیل همین به و

 بلی اگر شود؟ سازگار امروز نیازهای با تواندمی بومی دانش اخیر هایپیشرفت

 چگونه؟

خوبی از لحاظ کارهای استحصال بومی و سنتی که در کشور سابقه رغم اینعلی 

که بدان بها و ارزشی داده نشده است این وجود دارد ولی با توجه به اینآب 

داری جایگزین آن قبیل اقدامات رها شده و در عوض عملیات سدسازی و چاه

ر و اهمیت ندادن شده است که علت آن ورود تفکرات غربی به بدنه علمی کشو

به افراد دلسوز و با تجربه داخل کشور است. نمونه بارز آن وزارت نیرو و 

ای برای جوالن همین تفکرات وارداتی کشاورزی است که در حال حاضر عرصه

هستند.. وزارت نیرو و کشاورزی در واقع هنرشان ساخت سدهای بزرگ و حفر 

و بعضاً غیر قابل تجدید است.  های عمیق و مصرف آب از منابع ناپایدارچاه

وزارت نیرو خود را ملزم به تأمین آب در هر میزان و از هر منبع و بهر قیمت 

ها به هر شکل و داند و وزارت کشاورزی نیز ملزم به استفاده از این آبمی

المللی از جمله ایکاردا )مؤسسه  های بینباشد. در مقابل سازمانترتیب می

های بومی ها اقدام به شناسایی روشی دیم( و فائو و نظایر آنالمللی کشاورزبین

سالی در ها برای مقابله با خشکی و خشکو پایدار در سراسر دنیا نموده و از آن

مناطق تحت پوشش )باستثنای ایران( استفاده نموده اند، این درحالیست که 

یج بوده است. ها بصورت سنتی در ایران راهای مورد تأکید آنبسیاری از روش

بومی چه رویکرد و نگاه مدیران بخش کالن تغییر یابد و به سمت دانشچنان

مانده توان با استفاده از تجربیات داخل کشور از منابع باقیتمایل پیدا کنند، می

 آب و خاک )که به سرعت در حال نابودی است( به نحو احسن استفاده نمود. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 در بزرگ مقیاس در را مؤثری اقدامات نستهانتو تاکنون که دولتبا توجه به این 

 راهکاری صورتبه جنابعالی نظر دهد، به انجام باران آب راستای استحصال

 عادی مردم بین در ار باران آب استحصال ضرورت توانمی چگونه عملی

  شد؟ مردمی مشارکت افزایش و تشویق باعث و نمود سازیفرهنگ

عالوه بر  مانند واقعی کردن قیمت آب وگذاریو تجدید نظر در سیاست تغییر 

ها های مختلف مانند شهرداریو تشویقات از طرف سازمان آن افزایش حمایت

توانند راهنمایی و های علمی ذیربط میانجمنتواند راهکاری مؤثر باشد. می

 مشاوره الزم را برای ترویج و توسعه این اقدامات در بین مردم عهده دار باشند.

 ویژهبه و است پیشرفته کشوری آلمان که است استوار اصل این بر عموم اذهان 

دارد، حال دیدگاه  خوبی عملکرد شهری باران آب استحصال مباحث در

 سیل چرا چنینهم کند؟را تحلیل می آلمان در اخیر چگونه سیل حضرتعالی

 شده است؟ ایفاجعه نیچن بروز باعث اخیر

 بینی خوبی کشورهای پیشرفته از نظر زیرساختی کامل بوده و پیشرفت و پیش

اند. در کشورهای ها دارند و در اغلب موارد موفق بودهبرای بسیاری از بحران

طور روزمره با پدیده سیالب های فراوان، بهم باراناروپایی با توجه به حج

باشند و از طرفی توسعه شهری و میهای شهری مواجه خصوص در حوزهبه

دنبال آن افزایش رواناب افزایش سطوح غیرقابل نفود نیز باعث کاهش نفود و به

شهری و نیز صرفه جویی شده است. به عنوان یک راهکار برای مقابله با سیالب 

طوح آبگیر باران و کنترل در های س، اهمیت استفاده از سیستممصرف آب در

های زهکشی در کشورهایی که ار بارش زیاد برخوردار سیستم منبع در کنار

کشورهایی مانند در تر احساس شده است. اتفاقاتی که امروزه هستند بیش

خاطر که بهآلمان و نظیر آن  شاهد آن هستیم نوعا وقایع بسیار نادری هستند 

های مهندسی قابل مهار و کنترل و با روش بوجود آمده پدیده تعییر اقلیم

 جیه ندارد.های معمول توها از نظر اقتصادی با روشکه مهار آننیستند و یا این

ثیرات آن به مه نقاط جهان به صدا در آمده و تؤزنگ خطر تغییر اقلیم برای ه

از انتظار اهد شد. این وقایع چندان دور اشکال مختلف دامنگیر همه کشورها خو

رحال ه ها نیست. بهبینی قادر به تحلیل آنهای پیشاست که حتی مدل

امکانات زهکشی شهری حتی در کشورهای پیشرفته برای دوره بازگشت معینی 

  امکانات زهکشی شهری حتی در کشورهای پیشرفته برای دوره بازگشت معینی

ضوابط  ازهای اخیر در این کشورها بسیار فراتر شود که سیالبطراحی می

ها بوده است که اگر چه ممکن است تا حدودی نطراحی در نظر گرفته برای آ

پذیر چنان آسیبقابل اصالح باشد ولی در شرایط استثنایی مانند وقابع اخیر هم

نیز  های جوی وبا کاهش مقدار آالیندهخواهند بود. امید است که کشورها 

ل آب باران مانع از تکرار فجایع مانند استحصا توسعه اقدامات کنترل در مبدا

 . بشوند مشابه محیط زیستی

 

 برای گشتیدمی بر گذشته به اگر ی،حضرتعال االن تجربیات و سوابق به توجه با 

 تا دادیدمی انجام را کاری چه ایران باران آبگیر سطوح هایسیستم انجمن

 باشد؟ داشته فعالیت مؤثرتر و ماندگارتر طوربه بتواند

چه به زمان گذشته برگردم و یا اینکه همین امروز تصمیم به انجام کاری داشته باشم، 

همه هم و غم ما این است که بتوانیم هرچه زودتر با استفاده از مطالعات میدانی و دفتری 

ها را های سنتی را شناسایی و مستندسازی و مبانی محاسباتی و علمی آنالزم، روش

که برای همه مشخص شود که اساس تجربیات گذشتگان با طوریتبیین نماییم، به

خوانی دارد. از این طریق امیدوار هستیم که دستاوردهای علمی حال حاضر کامالً هم

رشته  صورت تصویببه و آموزشی کشور ها را در نظام علمیجایگاه این روشبتوانیم 

رغم وجود شواهد علیلی زیرا در شرایط فع جا بیاندازیم،درسی  موادتحصیلی، سرفصل و 

خوب از اجرا و بهره برداری از دانش سنتی استحصال آب در سراسر کشور و منافع 

ها، بخاطر عدم وجود مستندات علمی و محتوای مکتوب و اقتصادی و اجتماعی بارز آن

که این دانش ها از جایگاه خوبی برخوردار نیستند. در صورتیمناسب آموزشی، این روش

توان امیدوار یگاه مناسب خود را در نظام آموزشی و تحقیقاتی کشور پیدا کند میبتواند جا

بود که عالوه بر پاسداشت میراث با ارزش و تاریخی استحصال آب کشور، کارشناسانی که 

شوند از ذهنیت کافی برای دفاع از جایگاه این از دانشگاه به مراکز تصمیم گیری وارد می

مند های مختلف بهرهجایگرین برای جبران کمبود آب در بخشعنوان منابع ها بهروش

 باشند. انشاءاهلل 
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های کیلومتر مربع یکی از آبخیز ۰۰۵کیله با وسعتی برابر حوزه آبخیز رودخانه چشمه

باشد که در جنوب شهرستان تنکابن در سیالبی منطقه غرب استان مازندران می

ثانیه  ۴۷دقیقه و  ۰۰درجه،  ۰۷ تاثانیه  ۸دقیقه و  ۵۵درجه،  ۰۷موقعیت جغرافیایی 

ثانیه  ۵1دقیقه و  ۰۵درجه،  ۵۸ثانیه تا  ۴1دقیقه و  ۰۰درجه،  ۵1 و  شرقیطول 

متر و حداقل  ۴۰۰1کوه با شمالی واقع شده است. حداکثر ارتفاع قله علم عرض

متر از سطح دریا  ۰/۰۰۰۰باشد. ارتفاع متوسط وزنی متر از سطح دریا می ۰۵۵ارتفاع 

های مهم از رودخانه کیلهچشمه رودخانهدرصد است.  ۰/۰1و شیب متوسط وزنی 

رودخانه  تنکابن قرار دارد. دریای خزر بوده و در شهرستان بزرگ آبخیز ساحلی

ستر آن تا نزدیکی دریا دارای شیب تند و بکیله دارای آب دائمی است و چشمه

که قسمت اعظم آن باشد میکیلومتر  ۸۷باشد. طول رودخانه سنگالخی می

های ت. ظرفیتکوهستانی، مرتفع و پوشیده از جنگل و دارای ژریم بارانی و برفی اس

دخانه و محدودیت اراضی مناسب در آبخیز باعث شده است باالی اراضی حاشیه رو

شدت تحت های کشاورزی در کناره رودخانه تمرکز یابند که بهکه بسیاری از فعالیت

 تأثیر سیالب قرار دارند.

 

 

 
  

 

  
کیله، نماهایی از حوزه آبخیز چشمهموقعیت جغرافیایی کشوری و استانی )باال( و 

 (1399)نگاره از علی نصیری خیاوی،  شهرستان تنکابن، استان مازندران، ایران

 

 بخش سوم: حوزه آبخیزشناسی



 

 

 

 :دهکننهتیه

گاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری دانشجوی دکتری علوم و مهن)  میالد سلطانی و نماینده دانشجویی انجمن دسی آبخیزداری دانش
 آبخیزداری اریان(

 

 ویراستار:

گاه  دکتری علوم و مهندسی جوی )دانش  علی نصیری خیاوی و نماینده دانشجویی انجمن آبخیزداری  رتبیت دمرسآبخیزداری دانش
 اریان(

 

و یا مسئول کمیته دانشجویی   wmseir@gmail.comلطفاً نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود را هب رایاانهم انجمن آبخیزداری اریان 
m.kalehhouei@gmail.com .ارسال نمایید 

گاه تهران -رکج -آردس:استان البرز  هوئیاریان، مهین کلهمسئول کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری  -دانشکده منابع طبیعی دانش


