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 روز دانشجو

متعهّد و  ایهکشور، مجموع ییاز غالب بدنه دانشجو شیب ایغالب  خواهمیمن م

ها آرمان نیاز ا یکیباشند.  ییدانشجو یهانسبت به آرمان تیاحساس مسؤول یدارا

و  یشیزاداند، آاست و آرمان سوم یخواهعدالت یدوم مسأله علم است؛

 .استاهی خویآزاد
 "بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی ایران"

 

 



 

  

   

 

 خوانید:چه که در این شماره میآن
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 مطالب روز

 

 معرفی افراد 

 

 حوزه آبخیزشناسی    

 

 1 بخش اول: مطالب روز

 معرفی افراد پیشکسوت

 حوزه آبخیزشناسی

2 

3 

 

 کشور یعیمنابع طب ییدانشجو یعلم هایانجمن هیاتحاد لیتشک

در روز دوشجنبه مجیر   طبیعجی منجاعع دانشججییی علمی هایانجمن اتحادیه مجمع

نامه پیشجناادی عجا ب جر یرای م بجض اع جای عرگزار گردید. اساس 71/80/7088

نام و ایجاد قرار گرفض. در ناایض ععد از ثبض مجمع اتحادیه مناعع طبیعی میرد تایید

هجا و نش جض های تبلیغاتی باندیداهای شیرای مربزی و ارائه ینالین عرنامجهبمپین

گیری در طی دو مرحله انجام گرفجض. پجا از انابجاف ه جض یتصییری عمیمی، را

ع ی شیرای مربزی و یک ع جی عجازرس، از عجین اع جای شجیرای مربجزی اسجامی 

دلیج  گیجری عجهه و پا از چنجد مرحلجه ر یباندیداها عرای ب ر مقام دعیر اتحادی

هجای علمجی دانشججییی منجاعع طبیعجی ت اوی یرا در ناایض دعیر اتحادیجه انجمجن

 عاشد:بص گردید. اع ای اتحادیه عه صیرت ذی  میمش

 مرکزی شورای اسامی

 اص اان صنعای دانشگاه طبیعی مناعع انجمن دعیر -طارانی زادهسحرقلی (7

 محقج  دانشجگاه باغج  و چجیف و صجنایع انجمجن دعیر -زادهعلی حاجی الهفرج (۲

 اردعیلی

 یزد دانشگاه یعبیزداری انجمن دعیر -ع گری اعراهیم (۳

 سراوان دانشگاه طبیعض انجمن دعیر -دهقانی زاهد (0

 جیرفض دانشگاه انجمن طبیعض دعیر -ن انیک سعید (۵

 مدرس یعبیزترعیض انجمن دعیر -ش یعی یرزو (۶

 ارومیه دانشگاه یعبیزداری انجمن مرتع و دعیر -نیاص اری شییا (1

 

 

 مطالب روزبخش اول: 

 



 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

    
  

 مرکزی شورای بدل علل اسامی

 گناعاد دانشگاه طبیعض انجمن دعیر -دلپاک امیررضا (7

 حیدریه ترعض دانشگاه طبیعض انجمن دعیر -ترنج زینر (۲

 

 بازرس

 یاسیج دانشگاه طبیعض دعیر -زادهعباس فاطمه

 

 بازرس بدل علل

 گرگان دانشگاه شیالت دعیر -سعادتی رضا

 

گیر عبش علمی و دانشجییی اسض، در واقع عجدم ارتبجا  یکی از مع التی به گریبان

هجای عاشد. چه ع ی به در این زمینه تجال های اجرایی و دانشجییان میعین دساگاه

تجر از پجیش دجید  را چنان این نقجص عجیشبم و عیشی عه عم  یمده اسض، ولی هم

رو دیاهد عید، یکجی های زیادی به در پیشدهد. عه این منظیر و عنا عه چالشنشان می

های اجرایی، مشاربض و ناعع طبیعی از دساگاههای مام اع ای اتحادیه ماز دردیاسض

 تیاند عاشد.همکاری حداب ری عا مجمع اتحادیه مناعع طبیعی می

طبیعجی ایججاد اجمجا  و همجاهنگی حجداب ری عجین هدف از تشجکی  اتحادیجه منجاعع

های این های مبالف و تدوین عرنامه جامع عرای فعالیضهای دانشجییی دانشگاهانجمن

هجای دانشججییی در ایجن اتحادیجه منظیر ج ف حداب ری انجمن. عدینها اسضانجمن

 عای ای سرلیحه اهداف اع ای اتحادیه قرار گیرد.

هججای یمیزشججی و بججاریفرینی عججرای دانشجججییان انججدازی دورهتججال  در راسججاای راه

تیاند در پیشبرد اهداف اتحادیه م مجر طبیعی و فارغ الاحصیالن این رشاه نیز میمناعع

هجا، از طریج  واقع شید. ل ا ج ف حداب ری دانشجییان مناعع طبیعجی در انجمجن ثمر

 های یمیزشی مانی  نیز عای ای میرد تیجه اع ای اتحادیه عاشد.عرگزاری دوره

 

 

 

 
 
 

 

عجا وججید مراتجع ویجهه عهمناعع طبیعی ه اند به ع یاری از محققان عر این عقیده 

ویجهه واسطه عیام  ماعددی عهزندگی عشر دارند عهی مامی به در نقش و باربردها

در چند دهه ادیر هم از لحاظ بمی و هم بی ی در حال تبریر ه جاند. محققجان 

ها مرعی  عجه عیامج  طبیعجی از درصد این تبریر ۳8تناا عر این عقیده ه اند به 

درصجد مجاعقی در  18جمله حشرات و جینجدگان و تغییجرات یف و هجیایی اسجض و 

؛ بریمججی و FAO ،۲87۳)عاشججد هججای نامناسججر ان ججانی مججیفعالیججض نایجججه

 (.7۳3۵دهکردی، برمی

مدیریض باریمد مناعع طبیعی شام  ح ظ، احیا و اصالح شجرای،، در گجروه ارتقجای 

عرداران از منجاعع طبیعجی اسجض. عجر همجین سطح دانش، ماارت، رفاار و عینش عاره

-هجای یمیزشجیرای عرگجزاری دورههای مرتب، عا منجاعع طبیعجی عجاساس، سازمان

بننجد )طاماسجبی و ترویجی ع یار مانیعی عا صرف هزینه و انرژی زیاد اقجدام مجی

 (.7۳37همکاران، 

شجماری در زمینجه ایججاد های عجیعنیان مناعع تجدید شینده، دارای عرتریمراتع، عه

 هجای یف زیرزمینجی، تنظجیم جریجانشنادای، ح ظ داک، تغ یجه سج رهتعادل عیم

مین مجاده اولیجه أهای سطحی، زیرعنا و پشایانه عیدن عرای بشاورزی، تیلید و تجیف

 عاشجند، مجیسجازی محجی، زی جضمیرد نیاز صنایع، ایجاد اشاغال و ح جظ و سجالم

 (.7۳00علی و همکاران، )شعبان

و  یان جان هجایددالجض شیافجزادنبجال ین و عه ضیجمع شیافزاعا  ریاد هایدر دهه

های جامعجه. انجدقرار گرفاجه  یتبدو  رتبری معرض در مراتع ،عردارانعاره ینایگاه

 افزایندهای دید میداری، عا اندبی عارندگی، عر شمار داممعیشای مبانی عر دام
 
 
 

جوامع  سازیدر فرهنگ یجیو ترو یآموزش هایضرورت برنامه

 یعیمنابع طب داریو حفظ و توسعه پا یمحل



 

  
 (.  Mirjalili ،733۶یاعد )و فشار عر مراتع افزایش می

و باهش  یان ان هایفشار عر مراتع عر اثر ددالض شیافزاگ شاه عا  انیدر سال

داک  ریو عه تبع ین تبر یدیراک مرتعدی  اهانیو باهش گ ریو تبر یعارندگ

. ل ا میمبرف ه ا هایالفیشاهد وقی  س ی، عا اندک عارانداک شیفرسا جادیو ا

 یسازدر فرهنگ یسع یجیروو ت ییمیزش هایطرح یعا عرگزار یعیاداره مناعع طب

و  یبرت یاریو یع ینادرسض سنا یبشاورزدارد.  ییو یمیز  جیامع روساا

ساالنه عاعث عروز  هاییو باهش عارندگ ینیرزمیز یهااز اندازه یف شیاسابراج ع

نبید یف  یو حا یعید یف و باهش سید بشاورزشده اسض. ل ا عا بم آب بودکم

 یو چرا یسنا یپرورعا دام یمرتع یاراض ریتبرروسااها و  یشرف در عرد یباف

  ض.شده اس زین یشایمع دهیاز حد مراتع، عاعث عروز مشکالت عد شیع

عه مشاربض و  انئیماقاعد بردن روساا ،ییمیزش هایدوره نیا یاز عرگزار هدف

 ها،و بنارل رواناف داریتیسعه پا یدر سمض و سی یعیعا اداره مناعع طب یبارهم

 غیره ح اظض یف و داک و نان،یزنشیدریمد یعب شیافزا ها،الفیاز س یرجلیگی

 .عاشدیم

تیانجد شجام  شجید، مجیهای ترویجی یمیزشی به عرای روسااییان تدریا میطرح

 میضیعات زیر عاشد:

 کاری اقتصادی با مشارکت مردمجنگل -

 های مرتعداریاحاله طرح -

 های داروییگاهاحیا و توسعه رویش -

 و غیرهزراعت چوب  -

 یو داب یعی مناعع ح ظ عاعث تناانه شیند، اجرا اح نض نحیعه هاطرح نیاگر ا

دیاهد شد. ل ا هدف از  زین انییروساا یشایمع ضیمنطقه علکه عاعث عابید وضع

 نیا یعه اجرا انییو ماقاعد بردن روساا هیتیج ییمیزش هایدوره نیا یعرگزار

 عاشد.ها میطرح

 

 دولای ادارات بنار در هاطرح نیا یمجر انیئسیال شید به چرا روساا دیشا

 د؟!عاشن

مراح  طرح، الزم اسض  ی. در تمامممزوج است یبا دانش فن یدانش بوم رایز

ینان اسا اده  یعرداران مشاربض داشاه عاشند و از درد جمعو عاره یبه جیامع محل

عه  زیگروه ن نیتا ا ردیعه جیامع هدف قرار عگ یرسان ییگاه ی ایگردد. ل ا حاما عا

صیرت عا تیجه عه  نیعرسند به در ا یعر اقدام مشاربا یمبن یدرسا یرپ یعاور

 شد. مدیاهی روروعه یجیامع محل یاز سی یشده عا اعالم یمادگ جادیا مندیعالقه

 
 

 

 

گجر و اداره مناعع طبیعجی شارسجاان ارومیجه، هجر سجاله عجا بمجک نیجروی ت جای 

های یمیزشی و ترویجی در روسااهای این ها، عه عرگزاری عرنامههای این دورهمدرس

ها یورده شده اسض. ایجن این طرحای از اجرای پردازد. به در زیر نمینهشارساان می

و سجیمای عرادوسجض طرح عا چاار میضی  یمیزشی و در چنجدین روسجاا در عبجش 

 ، اجرا شد.7088در تاع اان و پاییز سیلیانا عبش 

گجر اداره منجاعع طبیعجی شارسجاان این دوره یمیزشی و ترویجی عجا بمجک ت جای 

 مهنددسربار دجانم و عا تجدریا سج مهرداد گنجی مهندسارومیه، جناف یقای 

دانشجیی دباری علیم و ماندسی یعبیزداری از دانشگاه ارومیجه ) نیاصفاری شیوا

در طی چاار بالس عرای هجر روسجاا  (و نماینده دانشجییی انجمن یعبیزداری ایران

عرادوسجض عجا ح جیر عجرای دو منطقجه سجیلیانا و سجیمای 7088در تاع اان و پاییز 

 انجام شد. ب یری از یعبیزنشینان منطقه
 
 
 

 هیدر شهرستان اروم یجیو ترو یطرح آموزش یاجرا



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عاشد:میضیعات تدریا شده در این طرح شام  میارد زیر می

 کاری اقتصادی با مشارکت مردمجنگل -1

 های مرتعداریاحاله طرح -2

 های داروییاحیا و توسعه رویشگاه -3

 زراعت چوب -4

عیش از حد و عرداری دلی  عارههای زیرزمینی عههای ادیر و باهش یفسالیدشک

بجه  همراه داشجاه اسجض. چجه ع جاید مراتع، وضعیض عد معیشجای را عجهتبریر شد

دصجی  در منطقجه سجیمای عرادوسجض، ع یاری از روسااها در شارساان ارومیه عه

رو ای روعجهمین یف شرف میرد نیاز اهالی روساا نیز عا مشکالت عدیجدهحای عرای تأ

هالی روساا نه تناا عرای تامین یف میرد نیجاز اند. در عازدیدهای صیرت گرفاه اشده

بشاورزی علکه عرای یف میرد نیجاز دام نیجز عجا مشجک  میاججه عیدنجد. لج ا در ایجن 

هجایی عجرای دریمجدزایی اسجا اده های یمیزشی هدف عر این اسض به از رو عرنامه

شید به حداق  مصرف یف را در پی داشاه عاشد. به عالوه عر دریمجدزایی، ح اظجض 

 از مناعع یعی و دابی نیز صیرت گیرد.

 بجه دارای یف و هجیای ن جبااًسیلیانای ارومیه جمله عنیان م ال در مناطقی منعه

باری مناسجر شدت عرای جنگ های این منطقه نیز عهعاشد و بیه اانمرطیف می

یاعی و تعیین نجی  گینجه مناسجر تیان عا تیجه عه مطالعات پایه و مکانعاشد؛ میمی

باری پردادض. اما میضی  میرد اهمیجض بشض، عه بمک مشاربض مردمی عه جنگ 

راه عاشد. این اسض به عای ای انجام این بار عا دریمدزایی عرای یعبیزنشینان نیز هم

زالزالجک، گالعجی شجید. از جملجه: ناجاد مجیده پیشل ا باشض درداان عیمی و مییه

و ع یاری از مجیارد دیگجر بجه ر وحشی وحشی، گردو، عادام بیهی، ذغال اداه، سی

وفیر عجه صجیرت دجیدرو وججید دارد ارد در منطقه سیلیانای ارومیه عههمگی این می

 شدت میرد تبریر قرار گرفاه اسض.های ان انی عهولی مااس انه عه دلی  ددالض

  

  

  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شدت میرد تبریر قرار گرفاه عه های انسانیدخالتدلی  ولی ماأس انه عه

 اسض.

 

  

  

  
 

 سیبر خوزان( عکاس:از طبیعت زیبای سیلوانای ارومیه ) تصاویری

 

 
 

های اساان عر اثر هکاار از مراتع و جنگ  ۲۶۵های سال گ شاه گزار عر اساس 

سیزی داصی سالی، یتشسیزی از عین رفض اما ام ال عا وجید پدیده دشکیتش

اعع طبیعی و یعبیزداری ها و مراتع اساان ر  نداده اسض. مدیر ب  مندر جنگ 

سیزی در اساان یتشفقره  ۶1غرعی اعالم برده اسض به در سال گ شاه یذرعایجان

هکاار  ۶08میلیین و  ۲نشان برد در حال حاضر عیش از  ر  داده اسض. وی داطر

هزار هکاار ین  0۵۶اراضی مرتعی در اساان وجید دارد به عیش از یک میلیین و 

ترین مراتع یذرعایجان غرعی در به عیشبید اینند وی عا تأدرجه یک و ییالقی ه ا

سالی و دلی  دشکند، تصریح برد: در عردی مراتع عهه اچالدران و دژ شاهین

رفاه و در هر فص  ها پیشش گیاهی از عینرویه دامتغییرات اقلیمی و چرای عی

 سیزی وجید دارد. احامال سی  و یتش
https://khabarban.com/a/32059771 

 

 

تن در هکاار اسض به این رقم در عردی  70نر  رشد فرسایش داک در بشیر 

تر از تر از بشیری و در عردی مناط  اساان عیشبمغرعی یذرعایجان مناط  اساان 

به  مار اسضسانای 0طب  اسااندارد جاانی فرونش ض زمین ساالنه . این نر  اسض

عرای عاشد. میمار سانای 70ساالنه غرعی مار و در یذرعایجانسانای ۳۲در بشیر ما 

از جمله عملیات یعبیزداری نیاز عه انجام مقاعله عا مشکالت جدی فرونش ض زمین 

های یعبیزداری و چنین اجرای صحیح طرحتیسعه و افزیش پیشش گیاهی و هم

 عاشد.رویه دام جاض مقاعله عا این مشکالت میجلیگیری از چرای عی

 

 یغربجانیآذربا هایدر جنگل سوزیآتش

 پدیده فرونشست در ایران

 

https://khabarban.com/a/32059771


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های ایران خوش نیستحال تاالب

های ایران مانند اثری تاریبی در تاالف»نیشض:  ایران ، روزنامهای ناعه گزار  

این جمالت .« حال تبریر ه اند و دیگر امیدی عه احیای این مرده نی ض

یورد. تصییر اسض به عا درد عه زعان می زی ایمحی،، فعال محمدعلی یکاا نیک

بند. فرقی نمیهای تاالف هیرالعظیم تاالف هامین یا مرگ گاومیشع ار دشک 

بند. حال مدیریض مناعع یعی دیگر عه هیچ تاالعی رحم نمی سالی و سیءدشک

زی ای ایران های محی،ز مناعع طبیعی و سرمایهتاالف به یکی ا ۲088عیش از 

ها از این ها و شاید قرنه اند دیف نی ض مانند حال همه مردمی به سال

انداران بردند؛ مانند حال همه جای طبیعی اسا اده میعنیان سرمایهها عهتاالف

ها شک  گرفاه عیدند. اما یسیر های زی ای به در بنار این تاالفو چرده

رساندن عه طبیعض عرای ان ان ارزان تمام نبیاهد شد و دشک شدن این 

 .ای دیاهد داشضها تبعات گ اردهتاالف

های تاالعی عاید اذعان داشض به در دصی  ماهیض عیام  ناپایداری ابیسی ام

گینه  های یعبیز عاعث شده به هرهزترین نقا  حیها در پ ضفواقع شدن تاال

ن دلی  معروف همیعه. ها عگ اردعملکرد م بض یا من ی اثر دید را روی تاالف

های یعبیز هزبرد ما در حیها یئینه تمام نمای عم تاالف" اسض به می گییند:

قدری زیاد و از نظر ههای یعبیز عهزهای ان انی در حیتنی  فعالیض ."عاشدمی

گ اری پیچیده اسض به شاید نایان عا ش افیض سام هر بدام را در تاثیر

هم در عبش دولای و هم در ها یشض تاالف مشبص سادض. این فعالیضسرن

، های تیسعه دولضدولای جریان دارد و عالوه عر واع اه عیدن عه عرنامهعبش غیر

های ضعیض اقاصادی مردم، ویهگیعه سایر عیام  نظیر مناسبات اجاماعی، و

انصافی عاشد اگر مقصر فرهنگی و حای سیاسی ع اگی دارد، عناعراین شاید عی

همه نابامی ها و عدم میفقیض ها را در این زمینه صرفا عملکرد دساگاه مایلی 

های سایر عیام  نظیر مناسبات اجاماعی، وضعیض اقاصادی مردم، ویهگیعه

انصافی عاشد اگر مقصر همه فرهنگی و حای سیاسی ع اگی دارد، عناعراین شاید عی

. نابامی ها و عدم میفقیض ها را در این زمینه صرفا عملکرد دساگاه مایلی عدانیم

سالی را نیز در نظر عگیریم، معادله مدیریض فرمایی دشک، حکممیاناگر در این 

 .ها پیچیده تر می گرددتاالف

ها، تغییرات اقلیمی، ها، ورود فاضالف عه تاالفیعه تاالفمین ح میان عدم تأ در این

شجید، ججان باهش عارندگی و ع یاری از میارد دیگر به از سیء مدیریض ناشجی مجی

 گیرد.یکی میایران را یکیهای تاالف
 

 1011وضعیت دریاچه ارومیه در سال 

یعجه مین ح گ شاه و باهش ذدایر یعی و عدم تأ عید عارندگی از سالعا تیجه عه بم

هجا عید ذدایر یف سطحی در سدها، دشک شدن روددانهدلی  بمعهدریاچه ارومیه )

ذدجایر عرفجی و عارنجدگی و عجید عرداری عیش از حد در عاالدسجض و بجمدلی  عارهعه

( سجطح تجراز دریاچجه ارومیجه نیجز چنین باهش سطح ای جااعی یف زیرزمینجیهم

طح تراز دریاچه ارومیده های ثبض شجده سشدت افض برده اسض. عناعر گزار عه

. سجطح تجراز دریاچجه متر کاهش یافته اسدتسانتی 22به میزان 1411در سال 

ماجر گجزار  شجده اسجض بجه در سجانای ۶0/7۲18ارومیه در مار ماه سال ججاری 

مار گجزار  شجده سانای ۲۶/7۲17به  7۳33مقای ه عا سطح تراز دریاچه در سال 

دهنده وضعیض عحرانجی دریاچجه مار باهش یافاه اسض. به این نشانسانای ۶۲عید، 

 عاشد.ارومیه می

 

 



 

 

 ب ش دو :   رفی افراد پ ش سو  
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ایم. گر مرگ خاموش دریاچه پرغرور ارومیه نشستهو اما چه تلخ نظاره

کشی و زردمان میهای آخرت را به رخ دریاچه مغرور من چه غمگین نفس

 کنم...ات را مرور میهای پرهیاهوی گذشتهتنگیمن چه شرمنده دل
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 شیانتخاب شدند و ب یغرب جانیپژوهشگر برتر استان آذربا 8533در سال  شانیا

به  یو داخل یرا در مجالت معتبر خارج یشیو هما یپژوهش-یمقاله علم 111از 

 ثبت شده است. یقاتیپروژه تحق 13 شانیدر رزومه ا نچنیهم. اندچاپ رسانده

 .داننموده تیو رساله را هدا نامهانیپا 01از  شیب چنین ایشانهم
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و عرض  یدرجه شرق 04.03تا  84.03ییایطول جغراف نیب هاشنوی -نقده دشت

قرار دارد که  یگدارچا زیه آبخزو در حو یدرجه شمال 51تا  53/34 ییایجغراف

در محدوده  نیچناست. هم هیاروم اچهیدر زیآبخه زحو یاصل هایرحوزهیاز ز یکی

ران واقع شده است. یغرب کشور او در شمال یغربجانیجنوب استان آذربا

و  ردگییداالمپر بزرگ و بادگوله سرچشمه م هایاز دامنه کوه یرودخانه گدارچا

به آن وارد  هیاروم اچهیبه سمت در انیجر ریکه درطول مس یپرآب هایشاخه

نظر  . ازباشدیم چایخانیو ش رشیکان ،یقالزچا هایشامل رودخانه شودیم

در محدوده  زیه آبخزحو نیابخش عمده  یکشور-یاسیس ماتیتقس

و  یسطح هایکننده آبقرار دارد. منابع آلوده هینقده و اشنو یهاشهرستان

 یاراض ،یو شهر ییروستا یاز مناطق مسکون یناش هایندهیآال ،ینیرزمیز

 کیدرولوژی. واحد هباشدیم یدامدار تیو فعال عیباغات، مراکز صنا ،یکشاورز

پس از عبور از  یکه از قسمت غرب باشدیم یدارچاحوزه مذکور، رودخانه گ یاصل

به سمت  افتنی انینقده شده و پس از جر یوارد محدوده مطالعات هیدشت اشنو

 .گرددیختم م هیاروم اچهیدر یزارها-شرق، در انتها به شوره

 

 
  

 

 هینقده و اشنو هایشا ل دشت یگدارچا ز حوزه آب  ییا جغراف ت  وق 

 

 منبع
 ینیرزمیو ز یمنابع آب سطح تیفیک یابی(. ارز1331م. ) ان،یم.، عرفان ،یمحمود

دانشکده منابع  ،یزداریارشد آبخ یکارشناس نامهانی. پاهیاشنو-دشت نقده

 .هیدانشگاه اروم ،یعیطب

 

 ب ش سو : حوزه آب  زشناسی



 

 

 

 

 :گردآورندگان

گاه یزداری آبخ  یعلوم و مهندس  یدکتر انیدانشجو)  نیا و منظر محمودیشیوا صفاری  (هی اروم  دانش
 

 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  -رکج -آردس:استان البرز  هوئیمسئول کمیته دانشجویی انجمن آبخیزداری اریان، مهین کله -تهراندانشکده منابع طبیعی دانش


