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Abstract 
Among all natural hazard in the world, including in Iran, floods are the most 

destructive and have the highest frequency. However, due to the basic human need 

for water, early humans were forced to live along rivers and aquatic environments. 
To maintain a balance relationship between man and nature and sustainable 

development, knowledge of nature is important to man and this knowledge is not 

achieved through education. In this regard, the establishment of the Flood Museum 

Park has begun in some countries, which is a place to create peace with thinking 

and experience about the flood and its negative consequences. The museum of 

flood-park is a center based on science  to present the up-to-date achievement of 

flood science from all over the word with the goal of improvement in knowledge 

of society  by equipment and devices,how people can learn flood sciences 

practically.several valuale benefits have been presented by museums  of flood 

sciences from all over the word,such as useful scientific and non-scientific 

jobs,economic development.this article ,evaluate  the structure ,goals and 

achievement of the museum  of flood science and its benefits for society,people 

,city and country.Exception 0/10 of area of iran,the other have the flood 

potential.this article incline to review the most important  flood-park museum from 

all over the word for stablishment the flood museum in iran. 
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 چکیده

تکرین آنهاسکت و بیشکترین فراوانکی  در میان همه مخاطرات طبیعی در جهان و ازجمله در ایران سکیل از مخرب

ها  جبور بوده که در کنار رودخانکهوجود به دلیل نیاز اساسی انسان به آب، بشر اولیه م وقوع را نیز داراست. بااین

های آبی زندگی کند. برای تداوم رابطه متعادل بین انسان و طبیعت و توسکعه پایکدار، شکناخت طبیعکت  و محیط

آید. در همین راستا تأسکیس پکارک مکوزه  برای انسان مهم بوده و این شناخت جزء از راه آموزش به دست نمی

ی برای ایجاد آرامش توأم با تفکر و تجربکه دربکاره سکیل و پیامکدهای سیل در برخی کشورها آغاز شد که محل

ها و  موزه سیل مکانی است جهت ارائه دستاورد علمی روز با زبانی ساده در قالب دستگاه-منفی آن است. پارک

های مختلف سیل آشکنا  طور عملی با بخش وسایل آموزشی با هدف افزایش سطح سواد جامعه تا مردم بتوانند به

های  ها در تمام نقاط دنیا مزایای زیادی برای شهر و کشور خود به همراه دارند که ایجکاد شکغل شوند. این موزه

شکوند. در ایکن مقالکه بکه بررسکی سکاختار، اهکداف و  علمی و غیرعلمی و تا رشد اقتصادی منطقه را شامل می

دهیم.  ، افراد، شهر و کشکور را شکرح مکیپردازیم و فوایدی که این موزه برای جامعه دستاوردهای موزه سیل می

خیکزی دارد، بنکابراین، مقالکه حاضکر بکرآن درصد از مساحت ایران، بقیه نقاط پتانسیل سیل10جز  که به ازآنجایی

های سیل جهان داشته و از تجارب آنها برای احداث پارک موزه سیل در ایران  ترین موزه است تا مروری بر مهم

 استفاده شود.

 .یدی : بالی طبیعی، موزه سیل، تکنیک آموزشیکلمات کل

 

 

 

 

 

                                                                 

 . Email: gh.vahabzadeh@sanru.ac.irدانشیار دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری،  . 1
 

 07/11/1399تاریخ پذیرش:   16/06/1399تاریخ ارسال:    ترویجی -علمینوع مقاله:    

https://dx.doi.org/10.22034/popsci.2021.279749.1082
mailto:gh.vahabzadeh@sanru.ac.ir


 

297 

 مقدمه 

های گوناگونی درمورد رابطه انسان و محیط مطرح شکده اسکت ککه  در ادوار مختلف پارادایم

انکد. در ایکن راسکتا بکا  نوعی اثرگذاری انسان و محیط بر یکدیگر را مورد بحکث قکرار داده به

گرایی، طبیعت  شدن امکان شده و با مطرح  تهشدن جبرگرایی انسان مقهور طبیعت شناخ مطرح

ای در خدمت انسان تلقی گشت؛ در نهایت با طرح نظریه توسکعه پایکدار بکدین  عنوان برده به

امر قناعت گردید که بهترین حالت، رابطه متعادل بین انسان و محیط است. بکه عبکارتی ایکن 

(. برای تحقق ایکن 98:1398ران، برد باشد )اصغری زمانی و همکا -رابطه باید یک رابطه برد

امر راهکارهای متعددی جهت ارتقاء کیفیت اثر متقابل انسان و محیط بکر یککدیگر حتکی بکا 

که در این راستا انسان همواره تعاملی تنگاتنکگ بکا  طوری رویکرد روانشناسی ارائه گردیده، به

فکاء ککرده اسکت. دهی بکه آن ای محیط پیرامون خود داشته و خود نیز نقش محوری در شککل

برای ایجاد این تعامل سازنده، شناخت و ادراک از محیط اطراف و طبیعت نقش اساسی دارد. 

ترین نقش را در فهکم  ادراک محیط یعنی تالش دائمی برای درک درون برون انسان که اصلی

 (.1:1392انسان از محیط زندگی داراست )نصیر سالمی و همکاران، 

زندگی بهترین وسیله آموزش است. چون بشر همواره بکه علکت  از طرفی برای ادراک محیط

چرایکی و  های متعدد در زمینه حس کنجکاوی ذاتی خود به دنبال یافتن پاسخی برای پرسش

گردنکد.  طور مکرر برای وی تکرار می چگونگی حوادث پیرامون طبیعی خود بوده است که به

هایی بکرده اسکت ککه در  جکواب سکؤالسوی پیدا ککردن  این حس کنجکاوی بشر را دائماً به

طلبی و  بیشتر موارد منجر به پیروزی و برتری او نسبت به سایر موجودات گشته و همین علم

اکنکون بکرای  حس کنجکاوی بوده که منجر به اکتشافات و اختراعات ارزشمندی شده ککه هم

بشککر امککروزی جککز الینفککک و غیرقابککل اجتنککاب زنککدگی روزمککره او اسککت )یوسککفی و 

 (. 1091: 1394همکاران،

های بشر برای شناخت محیط برای افزایش رفاه، کاهش  این یک حقیقت است که همه تالش

ترین نیازهای  مشکالت و ارتقاء سالمتی خود بوده که در طی اعصار مختلف همیشه از اصلی

مراتب نیازهکای انسکانی )نظریکه  شده است که این مطلوب با هرم سلسله بشری محسوب می

تر هرم از قبیل نیازهکای  که به ترتیب نیازهای سطوح پایین طوری لو( هر فرد منطبق بوده، بهمز
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فیزیولوژیک، خواب و خکوراک، سکالمتی و سکپس نیازهکای بکاالتر مثکل معنویکت، اخکالق، 

 (.1091:.1394شود )یوسفی و همکاران،  خالقیت و... تأمین می

گرفکت،  کار می ی تأمین نیازهای سطح پایین بهکه بشر درگذشته تمام تالشش را برا از آنجایی

رابطه تنگاتنگی را با محیط خود در طول هزاران سال برقرار کرده و از میان بالیای طبیعی که 

شاید بیشترین تأثیر را برکیفیت زندگی بشر دارد، رودخانکه و سکیل در طکول حیکات بشکری 

تکرین  را آغاز کردند و امروز نیکز بزرگها زندگی  های اولیه در کنار رودخانه است. زیرا انسان

انکد شکهرها و محکل اسکتقرار  ککه گفته طوری اند، به گرفته شهرهای جهان در کنکار آب شککل

ها هستند و مثال معروف آنکه کشور مصر هدیه نیکل اسکت. بنکابراین  جمعیت هدیه رودخانه

اشکته ککه هکر از تنازع و سازگاری دائمی بین انسان و رودخانه در طول حیات بشر وجکود د

شده که تا امروز ادامه دارد.  چند گاهی با ایجاد سیل این تعادل و سازگاری به تنازع تبدیل می

دهد و بر اسکاس  ترین سوانح طبیعی دنیاست و تقریباً در تمامی کشورها رخ می سیل از شایع

مل زیکر آمارهای موجود بیشترین خسارت بالیای طبیعی مربوط به سیل بوده و تلفات آن شا

گرفتگی و سکته است. خسارات سکیل بیشکتر  آوار ماندن، آب بردن، خفگی، غرق شدن، برق

هکا،  های کشاورزی، تخریب منازل مسکونی، تخریکب چاه ها، تخریب زمین شامل تخریب پل

ها  ها است. درواقع موارد فوق اعم از تلفات و خسارات شالوده زندگی انسکان ها و جاده قنات

توانکد  یل وابستگی زندگی امروزی انسان به آنها، بدون مدیریت این پدیده نمیهستند و به دل

های مختلف به شناخت آنها از طریق آمکوزش  حیات ادامه داشته باشد. لذا الزم است با روش

آمیز اقتصکادی و اجتمکاعی  تواننکد اثکرات فاجعکه دیگر بالیای طبیعی می عبارت اقدام نماید. به

هکای اقتصکادی گکردد.  توانکد مکانع فعالیت ها می وارده بکه زیرسکاخت داشته باشند. خسارات

خانمکانی،  ومیر، مصدومیت، سکالمت بیمکاران، بی تأثیرات اجتماعی بالیای طبیعی شامل مرگ

 (.1387گسستگی جوامع است )خلیل ناجی، سایتا، 

ایکن میکان ها هسکتند. در  های مرگ ومیر انسان ترین علت از طرفی بالیای طبیعی یکی از مهم

انکد و ایکران  های جانی و مالی را به خود اختصاص داده سیل و زلزله  بیشترین آمار خسارت

کشور اول حادثه خیز دنیا است. عالوه بر این افزایش یک درصکدی در سکرمایه  10نیز جزء 

های مکالی  ناشکی از سکیل  درصکد در خسکارت9/9و 22/33فیزیکی سبب کاهش  به ترتیب 

های مالی وجانی سیل و زلزله  چون تأثیرمتغیرهای اقتصادی بر میزان خسارت شود. وزلزله می
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در ایران در خور توجه است، بنابراین سیاستگذاری اقتصادی بکرای ککاهش آثکار منفکی ایکن 

 (.921: 1399شود )عابدی وهمکاران، حوادث امری ضروری تلقی می

مردم عادی در ادراک مفکاهیم  به علت تخصصی بودن زبان علوم طبیعی مثل سیل، بسیاری از

های مختلف این علوم با مشکل مواجکه هسکتند.حتی برخکی از متخصصکین بکه دلیکل  بخش

بینی دقیکق آن حتکی در  پیش راحتی قادر به پیچیدگی و تنوع عوامل تأثیرگذار بر روی سیل، به

یافته نیستند و به همین خاطر در همه کشکورهای جهکان سکیل یکک بکالی  کشورهای توسعه

های اجتماعی از جمله رادیکو، تلویزیکون، روزنامکه،  طبیعی شایع است. البته بسیاری از رسانه

کرده و خبکره  ای در پر کردن خأل موجود بین افراد تحصکیل ها و... نقش عمده مجالت، کتاب

های نظری و از راه دور فرد  توان با آموزش رشته با سایر افراد جامعه دارند. اما آیا می در یک 

های اجتماعی را نادیکده  ها، مجالت،رسانه توان تأثیرکتاب ا به شناگر تبدیل کرد؟ بااینکه نمیر

که فرد وارد دریا نشده و آب را از نزدیک لمکس نککرده  گرفت، اما مانند آموزش شنا تا وقتی

توان ادعا کرد که شناگری آموخته است. بنابراین برای افرادی ککه بکدون زیربنکا و  است، نمی

ی علمی طبیعی را دارند، بهترین مسیر،  پایه از یک علم، قصد فهم یک موضوع یا پدیده شدان

ترین شککل بیشکترین درک را از یکک  ترین زمان به آسکان راهی است که در آن فرد در کوتاه

پکذیر  ی ارتباط متقابل بکین علکم و فکرد امکان پدیده به دست آورد و این هدف تنها در سایه

اند )یوسکفی و همککاران،  لم و فناوری بر پایه چنین اهدافی بنیان نهاده شدههای ع است. موزه

های بالقوه  ها باشد. اخیراً از پتانسیلتواند یکی از آن ( که پارک موزه سیل می1394:448-449

 -ساخت بکرای ایجکاد پکارک مناطق جهت توسعه گردشگری شامل پتانسیل طبیعی و یا انسان

موزه نفت مسجدسلیمان  -ایند که در ایران نمونه آن پیشنهاد احداث پارکنم موزه استفاده می

و  33،:1383کال در سواد کوه مازندران است )بحرینی و همکاران، موزه معدنی کنیج-یا پارک

 (.201:1397کبریا، وهابزاده

 موزه و موزه سیل

آیکد،  بکه نمکایش درمی موزه را نباید مکانی دانست که در آنجا صرفاً آثار تاریخی و باسکتانی

ها، آرشکیوها  ها، کتابخانه های هنری، علمی، جانوری، پزشکی، نگارخانه بلکه تمامی نمایشگاه

. بکه عبکارت دیگکر مکوزه (70:1391نوعی مکوزه هسکتند )کثیکری،  و بیشتر بناهای تاریخی به

و  ها های فنککی و تکنیکککی و عملککی و...  هسککت کککه در آن ابککداع آزمایشککگاه عینککی تجربککه
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ها، یک جا گرد آمده اسکت و  ها وقرن های بشر از آغاز تا به امروز با وجود گذر هزاره اختراع

(. موزه غریزه طبیعی ککودک را 13-12،:1395نژاد  شود )جعفری به بازدید کنندگان عرضه می

(. 23:1394آبکادی، نجفگیری تقویت می کند )صابری نیز در کاوش کشف تجربه تفریح ویاد

هکا بایکد تمکامی تصکورات را کنکار  ل از نوع علم و فناوری هستند؛ در این نوع موزهموزه سی

کدام از خصوصیت فوق را ندارد. این نوع موزه جایی است که  ها هیچ گذاشت، زیرا این موزه

تنها مشاهده کند، بلکه از  های مختلف و متنوع نه فرد بتواند علم و دانش روز دنیا را در شاخه

ای هسکتند ککه  های علم و فناوری از جمله موزه سیل تنها موزه د. شاید موزهنزدیک لمس کن

ها برای تمرین و آموزش بازدیدکنندگان، در معرض دید هستند. در این مکان  اشیاء و دستگاه

صورت علمکی بکا طکرز ککار آن آشکنا  کنند و به افراد هر حقیقت علمی را از نزدیک لمس می

ها دارد، پویکایی آن اسکت.  که موزه علم و فناوری با سایر موزه هایی شوند. یکی از تفاوت می

ها تقریباً همواره  آید فردی از یک موزه چندین مرتبه بازدید کند، زیرا موزه بسیار کم پیش می

دهنکد. امکا  اشیاء و لوازم همیشگی خود را تنها با تغییر جهت در معرض بازدید افراد ارائه می

ها و لوازم درون موزه بر اسکاس علکم  وزه پویایی آن است. دستگاهیکی از ارگان اصلی این م

(. درواقکع بکین a . 250:1394 شکوند )یوسکفی و همککاران شکده و ارائکه می روز دنیا ساخته

آموزش کالسیک مثل محیط مدرسه و موزه علم و فناوری از جمله موزه سیل ازنظر آمکوزش 

ها و نوع آموزش  اد، آموزش بر اساس دستگاهها انتخاب آز تفاوت اساسی وجود دارد. درموزه

نامه و ارزیابی رسکمی  بندی، درس چندجانبه و خودجوش بوده و مواردی از قبیل برنامه زمان

 گیرد. وجود ندارد و تنها عالقه است که مبنای فعالیت قرار می

 منافع موزه

، 1چکنلیکانر شده )ککیمدلیل ارائه تجارب آسان و فهم عمیق هر روز بیشت ها به بازدید از موزه

( و با پیشرفت علوم انسکانی و فنکاوری بسکیاری از تعکاریف مکرتبط بکا زنکدگی 173؛ 2009

. در این میان عالوه بر نمایش و گکردآوری و  ها در حال تغییر و تحول زیربنایی هستند انسان

 ناپذیری در تعکاریف جدیکد و نکوع نگکاه مکوزه در دوره نگهداری آثار، دگرگکونی توصکیف

معاصر، گرامیداشت مخاطبان و واگذاری کارکردهای مؤثر در امور آموزش، پژوهش و انتشار 

گکذرد بکه تأمکل بسکیار نیکاز دارد  ها تکاکنون می هایی که از ایجاد اولین موزه مطالب طی سال

                                                                 
1  .  kim lian chen 
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های  تبع آن رسانه گیری از رویکردهای جدید آموزشی و به (. بنابراین بهره41:1396)خسروی،

برانگیز و محتوای آموزشکی فراتکر از سکاختارهای موجکود  های یادگیری اشتیاق طجدید، محی

های  رسند. یکی از مراکز جدید آموزشی از طریق تعامل با ابزار و دسکتگاه ضروری به نظر می

اسکت ککه حتکی   1موزه علم و فناوری بوده که در واقع تبدیل موزه سنتی بکه مکوزه تعکاملی

 (.52:1390آبادی، نجف آموزند )صابری ه را به کودکان میآموزش درس سختی مانند فلسف

ها بر روی زندگی مردم بومی در تحقیقات متعددی مطالعکه  اجتماعی موزه -تأثیرات اقتصادی

گذاری، رونق اقتصکادی  زایی، ایجاد زمینه سرمایه دهند درزمینه اشتغال شده که نتایج نشان می

نش و اطالعات مکردم نقکش مثبتکی داشکته اسکت محل، توسعه تعامالت اجتماعی، افزایش دا

(. برای نمونه مناطق روستایی با کارکرد معیشکتی سکنتی خکود یعنکی 63: 1395)رهبری پور، 

شوند و برای  نیافته فقیر و محروم قلمداد می کشاورزی، دامداری و ماهیگیری از مناطق توسعه

کننکد )مهکدوی،  پیشکنهاد میهکا را  رفت از این وضعیت راهکارهای شبیه احکداث موزه برون

(. در زیکر 215: 1395شکوند )محمکدی اسکتادکالیه،  (و باعث رونق گردشکگری می15:1391

 شود. ها از جمله موزه سیل ذکر می ایی از فوائد موزه خالصه

 کنند. شده و احساس خوبی پیدا می ها هوشمندتر انسان -1

 دهند. ارائه می بخش بوده و راهی مؤثرتر برای آموزش ها الهام موزه -2

 شوند. ها سبب تجمع افراد شده و تغییرات و توسعه جوامع را باعث می موزه -3

 کنند. ها به اقتصاد جوامع محلی کمک می موزه-4

 یط طبیعی، فرهنگی و اجتماعی است.های انسان از مح ها بازتاب کلیه فعالیت موزه -5

 های آب و سیل در جهان معرفی موزه

عنوان نمونه  موزه در ارتباط با آب و سیل در جهان وجود دارد که به تعداد قابل توجهی

ای برای سیل  توان به موزه آب یزد، موزه آب توکیو ژاپن اشاره نمود. در ایران هیچ موزه می

اند و  گردیده احداث نشده، ولی تعدادی موزه سیل در جهان و در کشورهای مختلف تأسیس

شوند. در ایران آب هم  ترین آنها معرفی می اشاره شده و مهم طور خالصه به آنها در اینجا به

به دلیل زیادی و هم به دلیل کمبود مورد توجه است. اقلیم متنوع ایران و شرایط جغرافیایی 

خیزی ندارند، بقیه نقاط از  درصد این کشور که شرایط سیل 10جز  طبیعی باعث شده که به

                                                                 
1 . Interaction Museum 
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 از مساحت کشور در اقلیم خشک و فراخشک درصد 61حدودپتانسیل سیل برخوردارند. 

؛ مقصودی وهمکاران، 1388روشن وهمکاران،  و آب حکم حیات را دارد. )صادقی قرار دارد

خیز کشور هستند و به نوعی  میلیون نفر از جمعیت ایران ساکن نقاط سیل 56( از طرفی1386

ت آبی کشور، محل خیزی مخاطرا در معرض تهدید سیالب قرار دارند. بر اساس نقشه سیل

آبادی مناطق مستعد  650شهر و هشت هزار و  450درصد از جمعیت ایران در  69زندگی 

درصد جمعیت کشور نیز در مناطق پرخطر سیل  18میلیون نفر معادل  15خیزی است. سیل

 (.1397ها، مراتع و آبخیزداری،  کنند)سازمان جنگلبا شدت باال زندگی می

 موزه آب 

ها دارای نقش فرهنگی و آموزشی هستند تا بتوانند آثار و سوابق ثل سایرموزهموزه های آب م

های آب را به نمایش بگذارند. در برخی موزه فنی مهندسی و پیشرفت -ارزشمند تاریخی

گیرد. مهمترین اهداف در موزه  های تفریحی نیز مد نظر قرار میآب در کنار آموزش، جنبه

  صه نمود:توان بشرح زیر خالآب را می

نمایش تاریخ آب و آبیاری شامل فرهنگ و مردم شناسی، تکنیک و فن، اهمیت آب و -

 استفاده بهینه از آن                         

 های تاثیر گذار درصنعت آب  آشنایی با چهره-

 انتقال و توزیع آب و دفع فاضالب هایمعرفی و نمایش فناوری آب و  آبیاری و شبکه-

ان بتازگی حداقل سه موزه آب در شهرهای یزد، تهران و بندرعباس تاسیس شده که با در ایر

اقبال مردم مواجه گردیده است. در زیر بطور خالصه به  موزه های آب یزد و سعد آباد 

 گردد:تهران اشاره می

 موزه آب سعد آباد تهران

اسکیس گردیکده اسکت. ت 1378این موزه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران درسال 

گنجینه آب سعدآباد در جنوب شرقی ککاخ سکبز و در غکرب سکاختمان تشکریفات ریاسکت 

بخکش  3مترمربکع مسکاحت دارد و از  2670جمهوری قراردارد. گنجینه آب سعدآباد حدوداً 

 تشکیل شده است.

ر متک 2400فضای باز  -3متر مربع؛  70ساختمان جنبی  -2متر مربع؛  200ساختمان اصلی -1

 مربع
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گالری نمایشگاهی در ساختمان اصلی و یک گالری نمایشکی در سکاختمان  4این موزه دارای 

باشد. شایان ذکر است که با توجه به محدودیت فضکای نمایشکگاهی دو سکاختمان جنبی می

اصلی و جنبی( سعی شده حداکثر استفاده از فضای مذکور صکورت گیکرد. مکواردی یادشده )

 به آن پرداخته شده به شرح ذیل می باشد. که در ساختمان اصلی

هایی از آثار و ابنیه قدیم و شاخص مرتبط با آب ماننکد سکد قوسکی کریکت طکبس و ماکت-

 کمایستان خراسان

هکا، لکوح نمایش اسناد مربوط به آب از قبیل حقابه ها، دفتر محاسبات میکرآب، وقکف نامکه-

 محاسبه قنات و ...

ل وسایل حفکر قنکات، چکاه، گونیکای چکوبی، قرقکره، ککوزه نمایش وسایل سنتی آب از قبی-

  دان، خمره، زاویه و...سفالی، مشربه، روغن

 - های آبی، ساعت آبی و...گیری آب شامل چارچوب رقم، پیمانهوسایل اندازه

 ای و...سنجی قنات مانند تراز چوبی، تراز شیشهوسایل شیب-

هکا وسکایل مهندسکی آب بکه نمکایش ی از سالندر یک با توجه به اهمیت ابزار مهندسی آب،

گذاشته شده و همچنین دو سالن یکی به ظروف سفالی و دیگری به ظکروف لعکابی و فلکزی 

 در ساختمان جنبی موارد ذیل نمایش داده می شود. مرتبط با آب اختصاص داده شده است.

 نمایش ماکت از سدهای ساخته شده و در دست احداث جدید-

 دست اندرکاران صنعت آبتهیه و نمایش -

  سالنی جهت نمایش با امکانات اسالید، ویدئو پروژکشن و امکانات سمعی و بصری-

هکای زنکده عالوه بر موارد فوق از فضاهای باز در گنجینه آب جهت به نمایش درآوردن مدل

 هکا و مکواردتاسیسات آبی جدید و قدیم چون سدها، کانال های آبرسانی، آب انبارها آسیاب

مشابه دیگر استفاده شده است. این تاسیسات ضمن اینکه باعث ارتباط بیننکده بکا ایکن گونکه 

هکا را بکه راحتکی های الزم در ارتباط با چگونگی ککارکرد آن،  آگاهیشودبناها از نزدیک می

 )سایت کاخ موزه سعدآباد(.   دهدانتقال می

 موزه آب یزد

 "خانکه کالهکدوزها "های عهد قاجار بنام  از خانهدر یکی 1379این موزه در اردیبهشت سال 

برداری رسیده و برای بازدید و آموزش مردم طراحی و اجرا شده است. ایکن خانکه از  به بهره
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ها و تأسیسکات مختلکف  طبقه تشکیل شده است. سکازه 5نفایس معماری شهر یزد بوده و از 

نها شامل پایاب وسرداب، چاه خانه ترین آ آبی قدیم شهر یزد در این موزه وجود دارد که مهم

باشد. این امکانات باعث درهنگام بازدید مواجهه عینکی  و چرخ چاه، منبع آب و دو قنات می

شده نشکان داد ککه   ای که درباره این موزه انجام کنندگان و مخاطبان شده است. مطالعه بازدید

سکازی موضکوع  اکت، با مجسمهصورت نمایش، نقالی، فیلم، انیمیشن، تصویر یا م توان به  می

 (.83و 72-73: 1397آب را بازنمایی کرده و آموزش داد )مفیدی سیستانی،

 1موزه علوم آب توکیو 

در شرق توکیو در کشور  3نامند، درمنطقه آریاکهم می 2این موزه که به آن موزه کوتوکو

زه بخش آموزش پردازد. در این مو ژاپن قراردارد و به آموزش و تفریح مرتبط با آب می

-رایگان و بخش تفریح به ورودیه نیاز دارد. آموزش بصورت فیزیکی و دیجیتالی انجام می

قابل مشاهده  " 5و استخر اوکیوکی 4کوه واکوواکو"گیرد. در ورودی موزه تابلویی بزرگ

است. این کوه واستخر نماد چرخه آب در طبیعت هستند. این موزه دارای سه طبقه بوده که 

کی برای بخش تفریح دراستخر اوکیو اوکیوکی در طبقه اول قرار گرفته است.استخر 

سرگرمی و شوخی بچه ها و در تمام روزهای گرم، بارانی وسرد قابل استفاده است. دراین 

-ها با ابزار و اسباب بازی مختلف از جمله با تفنگ آب پاش به هدف شلیک میاستخر بچه

یر آب برای دیدن وتماشای دوستان فعالیت معمول کنند. دوال شدن و قوز کردن در ز

دراستخر است. عالوه براین، انجام کارهای نمایشی وهنرمندانه درآب توسط بچه صورت 

توانند در محل نشیمن درانتهای استخراستراحت کنند و فیلم، گیرد. والدین وسرپرستان میمی

 ها وموضوعات مربوط به آب را تماشا کنند.آثار هنری بچه
ها شامل شود. این آموزشهای دیجیتالی دوطرفه تعاملی ارایه میدر طبقه دوم آموزش

های آب درطبیت و نقش آن درزندگی شگفتی چگونگی ورود و خروج آب در بدن انسان،

ها و نیز یک آزمایشگاه بزرگ مربوط به آب است. یک نمایشگر بزرک دیجیتالی چرخه انسان

                                                                 
1  .  The Tokyo Water Sciences Museum 

2  .  Koto-ku 

3  .  Ariake 

4  .  Wakuwaku 

5  .  Ukiuki 
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 15حرکت، تصفیه و جریان درون لوله و شیر آب منزل را هر  آب را ازمحل تولید، چگونگی

های آب واتصاالت برای آموزش درهمین سالن وجود دهد. انواع لولهدقیقه یکبار نمایش می

-ها به تصفیههای آبخیز طبیعی وانتقال آنبازسازی کامل چرخه آب در حوزه 3دارد. درطبقه 

درانتها  دهد.بصورت فیلم نمایش می زیست راخانه وچگونگی حفاظت از آب ومحیط

-خانه آب به زیرزمین ساختمان آریاک میبازدیدکنندگان و گردشگران برای مشاهده تصفیه

دقیقه وقت نیاز است. ساعت کاری هرروز از  90برای استفاده از این مجموعه حدود . روند

و روزهای تعطیل عصر می باشد. این  موزه در روزهای دوشنبه هرهفته  17الی  5/9ساعت 

 ( بسته است.ژانویه 4دسامبر تا  28ماه )دی7رسمی و 

 موزه سیل جان استون 

جکان اسکتون  ترین موزه سیل درجهان در شهر  ( مهم1موزه سیل جان استون )ایالت پنسیلوانیا

در این شکهر تأسکیس  1889خاطر سیل وحشتناک  در ایالت پنسیلوانیای آمریکا قرار دارد و به

ها و بدترین فاجعه و مصکیبت سکیل در  ترین فاجعه کننده عنوان یکی از ویران سیل بهشد. این 

به وجود آمده اسکت  2فورکشود که در اثر شکست سد ساوت تاریخ آمریکا در نظر گرفته می

ترین رخکداد امریککا قبکل از  اند این حادثه بزرگ (. برخی گفته 1993,(. )1993، 3)روزنسال

باختگان و احترام بکه آنهکا  بوده است. جهت گرامیداشت خاطره جان 2001سپتامبر  11حادثه 

عنوان شهر سیل نام گرفکت. ایکن  احداث شد و از آن زمان به بعد به 1973این موزه در سال 

4موزه در ساختمان کتابخانه عمومی کامبریا
های مختلف این موزه بکه شکرح  قرار دارد. بخش 

 (.  1980،  5زیر است )دیوید بیل

 6بخش پارک عمومی گاز طبیعی -1

احکداث گردیکد.  2020های عمومی و خصوصکی در سکال  این پارک چند منظوره و با هدف

های مخصکوص  های تابستانه، مسابقه مسیر سکیل، جشکنواره خدمات این پارک شامل:کنسرت

                                                                 
1  .  Johnstone Flood Museum, Pennsylvania 

2  .  Fork South  

3   . Rosenthal. 

4  .  Combria 

5 .David Beale. 

6  .  People Natural Gas Park 
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، رالی موتورسکیکلت در ژوئکن هکر سکال، برگکزاری مراسکم  1ای شهر سیل، ایجاد غرش دره

نیک، همایش مذهبی در کلیسا، برگزاری همکایش کوچکک خکانوادگی و دیکدار  پیک ازدواج،

 شرح زیر است. های مختلف پارک( به خصوصی بوده و مشخصات این پارک )قسمت

 2بنیاد اجتماعی اویل هاوس -الف

 700شده و دارای دو طبقه شامل آسانسور و سالن  طور کامل بازسازی این ساختمان قدیمی به

 ها به همراه آشپزخانه است. ها و نمایشگاه ها، میزها، بوفه ای از صندلی و مجموعه نفره بوده

 کاخ پاویلیون)عمارت کاله فرنگی( -ب
3 

این ساختمان در مجاورت بنای قرار دارد که شامل سکو، صفحه نمایش، نکورپردازی، سکالن 

نمکایش 4جرای نفتخانه پذیر بوده و برای شام، ناهار و ا نفره است. این فضا انعطاف 600سبز 

 رود. کار می و رقص به

   5فضای سبز -ج

روی سراسکری و دیگکر  انداز عکالی و بکرای پیکاده دهد ککه دارای چشکم چمنی را تشکیل می

 هاست. فعالیت

 6پارکینگ کوچک -د

 محوطه پارکینگ کوچک که مخصوص پارک ویلچر خودروهای معلوالن است.

  7بخش پل سنگی-2

شده و معرف مقاومت در برابر سیل جان اسکتونو  ساخته  1889از سیل  این پل چند سال قبل

دهد. این پل در برابر سیل مقاومت زیادی  نماد این سیل بوده و قسمت فعال موزه را نشان می

و سنگ و چوب به ایکن پکل گیرککرده و در پشکت و  و الی هزار تن گل 100طوریکه  کرده به

شکهر حرککت ککرد. یم گردیده و آب بکه سکمت پکاییناند و درنهایت تسل کنار آن جمع شده

شدن با یکک  والی و سنگ و چوب به دام افتادند و پس از خشک بسیاری از مردم در بین گل

                                                                 
1  .  Thunder in valley 

2  .  The Community Foundation Oilhouse 

3 The Place Pavilion. 

4  .  Oilhouse 

5  .  Lawn area 

6  .  Small Parking lot 

7. Stonbridge 
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انگیزی کباب شدند. این صحنه درواقع تصاویری از انهکدام دراماتیکک  طورغم سوزی به  آتش

 ها باقی خواهد ماند. برای قرن

 1 گنجینه بخش مرکز -3

خصوص شهر جان استون، اکولوژی، جغرافیا و میراث انسانی بکه  ن مرکز تاریخ منطقه بهدر ای

 های زیر است. شود و شامل قسمت بازدیدکنندگان آموزش داده می

هکای یکک  الف: موزه کودک درطبقه سوم این مرکز دایر گردیده و عالوه بر دارا بودن ویژگی

جکان اسکتون  1936یرلنکدی، نمکایش سکیل موزه کودک، آشپزی فرهنگی ملل مختلف مثالً ا

های  های فرهنگی مثالً رخداد آخکرین جمعکه مکاه مکارس سکنت دومین سیل شهر(، مناسبت )

 کنند. قومی و نژادی، برگزاری روز تاریخی امریکا را نیز اجراء می

 ب: مرکز تور گردشگری شامل قطار سواری و ...

 ج: آموزش گروهی شامل موارد زیر است: 

 ه تاریخ مهاجرت به امریکاارائ -1

 نمایشگاه تاریخ تکامل کشاورزی -2

 سنگ و تجارت ماده معدنی آهن، صنایع زغال انواع صنایع استیل، راه -3

 بخش موزه کودک  -4

 این قسمت در طبقه سوم ساختمان مرکز گنجینه واقع شده است.

 2موزه سیل گرین ویل

در ایالکت کارولینکای  3ویکلد در شکهر گکرینگویننیز می 1927این موزه که به آن موزه سیل

ترین ساختمان شهر مستقر است. این موزه در رابطکه بکا  جنوبی آمریکا قرار دارد و در قدیمی

بوده که در اثکر شکسکته شکدن سکد بکر  1927ترین سیل کشور آمریکا در سال  یکی از بزرگ

هکای  ه واقعکی سکیل، عکسپی پی اتفاق افتاده است. مناظر باقیماند سی سی روی رودخانه می

ایی نیکز از ایکن  دقیقکه 12دهند. فیلم  مردم را نشان می  موجود تأثیر سیل روی زندگی و مرگ

سیل وجود دارد که بیانگر مبارزه انسان با طبیعت است. این موزه صرفاً جنبه آموزشی داشکته 

 و سرگرمی آن کم است.

                                                                 
1  .  Heritage Discovery Center 

2  .  Greenville 

3  .  Dow ntown Greenville   
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   1موزه سیل هوستون

آگوست ایالت تگزاس تأسیس شد. این سیل ناشی از بارندگی  25این موزه به بهانه بارندگی 

در منطقکه بکوده و  2تریلیون گالن آب به همکراه تنکدباد دریکایی 33میلی متر و 150به مقدار 

 300میلیارد دالر خسکارت،  100ترین بارندگی تاریخ آمریکا لقب گرفت. در این سیل  بزرگ

نفر جکان باختنکد. ایکن مکوزه توسکط  88و  میلیون نفر کوچ 1هزار واحد ساختمان تخریب، 

های مرتبط با علوم آب و علوم انسانی اداره  های رشته کرده تعدادی از اساتید دانشگاه تحصیل

 شود و جنبه آموزشی قوی دارد. می

  3موزه سیل گویو چین

در کشور چین قرار دارد. فلسفه تأسیس این مکوزه  4هانگسو این موزه در شهر گویو در استان 

گردد که در اثر بکاران سکنگین تابسکتانه بکه  برمی 1931به حادثه عظیم سیل در آگوست سال 

سبب جاری شدن سیالب در منطقکه گردیکد و دایکک کانکال   5تایفون 5همراه طوفان درجه 

های منطقه زیرآب رفت. در این حادثه  ها هزار کیلومترمربع از زمین شکسته شده و ده6بزرگ  

باختگان ایکن  نفر از ساکنین منطقه جان باختند. به احترام و یادبود این جان میلیون 7/3نظیر بی

ساله بنا شد که در نزدیک رودخانه شهر گویکو  7000موزه بر روی یک تپه باستانی با قدمت 

 شرح زیر است. ی سیل به های مختلف این موزه واقع شده است. بخش

قبکل از  231در سال 7ژنگپراطوری یینگوجود یک ایستگاه پست  سریع مربوط به دوره ام -

به طرز زیبکایی  1337میالد که نام شهر از این ایستگاه گرفته شده است. این ایستگاه در سال 

 بازسازی گردید.

هایش  خصکوص نوشکته ساله جهانگرد معکروف اروپکا مکارکوپولو و به 17قسمت آثار هنری-

 درباره شهر گویو.

 و ژنگ گوسی.  8گتوهای تین نام وجود دو بتکده به -

                                                                 
1 .Houston Flood Museum. 

2  .  Hurricane Harvey 

3   . Gaoyou 

4  .  Hangso 

5 .Tifon 

6 . Great canal 
7  .  Ying Zheng 

8  .  Tingtu  & Zhengous 
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کیلکومتر و  1800عبور کانال بزرگ آب مشابه دیوار بزرگ چین از محدوده موزه بکا طکول  -

 دریاچه اطراف 

ککارلز وآنکا  های مربوط به سکیل ککه توسکط پکدر و پسکر آمریککایی  نمایشگاهی از عکس-

، 2کوینشکائویاهای افراد مشهور منطقه شامل  شاعر بکزرگ  زندگینامه، آثار، مجموعه 1لیندبرگ

و  4یکانژوشکناس معکروف سکون ، دیرینه3مفسران مشهور کالسیک پدرو پسر وانگ نیان سون

 (.2013)5نویسنده معاصر هوفانگ وانگ 

  6موزه سیل لینسبرگ

این موزه در کشور آفریقای جنوبی و در شهر کوچک لینسبرگ واقع شده است. هدف اصلی 

باختگکان سکیل  رام به احساسات مردم منطقه و جاناز تأسیس این موزه حفظ آثار سیل و احت

است. این موزه در استان کیپ غربی و در کاروی بزرگ قرار دارد.  7کارو 1981مهیب ژانویه 

 شرح زیر است: امکانات موزه به

 گالری آثار هنری منطقه-1

های تاریخی منطقه، ابزار قکدیمی مکردم بکومی و  شامل خاطرات جنگ8کلکسیون ولفارد  -2

 متجاوزین

 رسانی گردشگران موزه مرکز اطالع -3

 هدیه و محصوالت محلی -4

 های سیل و همکاری گسترده مردم منطقه در کمک به همنوعان آثاری از مصیبت -5

 خودروگیری و کارواش  استراحتگاه موقتی در هنگام سوخت- 6

 9 موزه سیل واتر سنود

 گردید. آثاری از این سیل هنوز حفظ  سیسدر هلند تأ 1953این موزه به دلیل سیل ویرانگر 

                                                                 
1  .  Carles and Anna Lindbergh 

2  .  Qin Shaoya 

3  .  Wang Nian Sun 

4  .  Sun Yunzhu 

5  .  Hu fang Wang 

6  .  Lainsburg 
7  .  Karoo 

8  .  Wolfaardt 

9   . Watersnood Flood Museum 
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گرفتکه   رودخانکه شککل 1شده است. این موزه درواقع از توسعه اتاق مربوط به ساخت دایک

 زیوریک در ناحیه 2کیلومتری پل زیلند 5است. این موزه در 
واقع شکده اسکت. ورودی ایکن 3

آور است. مسیر  ازموزه مطابق با داستان حضرت نوح در کتاب مقدس طراحی گردید که اعج

تبع از داستان کشتی نوح و ورود حیوانات در نظر گرفته شکده اسکت. طکرز قرارگیکری  نیز به

های مختلکف ایکن  کننده جریان سیل بوده و بسیار جذاب است. قسمت موزه )طراحی( تداعی

 (. 2011، 4شرح زیر است )زلند موزه به

 یر سیلای مربوط به سیل و غ های حرفه سالن نمایش فیلم-1

 گالری فسیل حیوانات -2

 های هنری و مذهبی  گالری-3

 انگیز مرتبط با آن های مربوط به سیل و حوادث غم مدارک، اسناد و عکس -4

 5موزه سیل کراال 

ترین منطقه کشور هند و درکراال بنکام  ترین سیل در جنوبی این موزه محصول وقوع وحشتناک

6چندومانگاالم"
نفر جکان باختنکد. و در  324اتفاق افتاده که این سیل  2018بوده که در سال "

چنکدین  8روسکتای بافنکدگان7های رودخانه محل پریار  همان سال احداث گردید. در اثر سیل

های اجتماعی خودجوش مردم بکرای  . این موزه در اثر جنبش بار زیرآب رفته و منهدم گردید

ی مکدارک،  شکده و شکامل همکه آموزش سیل و گرامیداشکت مردمکان متکأثر از سکیل تأسیس

آوری گردیکد.  مستندات و صنایع مربوط به آب و سیل است که از سراسر کشور هنکد جمکع

 های این موزه به شرح زیر است: ویژگی

چون فرهنگ و اقتصاد منطقه به بافندگی وابسته است، کلیه لوازم و محصوالت مرتبط در  -1

 شده بود. در جهان شناخته قرن این موزه به نمایش درآمده که حدود نیم

 های منطقه تحت تأثیر قرار گرفتند. مستندسازی سرگذشت افرادی که در سیل-2

                                                                 
1  .  Dyke 

2  .  Zeeland 

3  .  Ziwerik 

4  .  Zeeland 

5  .  Kerela Flood Museum 

6  .  Chendomangalam 

7  .  Periyar 

8  .  Weover's Village 
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 که در این سیل از بین رفته بود. 1بازسازی عروسک شاخص فرهنگ بومیان بنام چکوتی -3

 زدگان آموزش داوطلبان جهت کمک به سیل -4

ککه در شکرق  3به نام تسکونامیک 2نادوامیلبازسازی لباس زن ماهیگیر متأثراز سونامی در ت-5

 کراال واقع است، 

 شود. زده اختصاص داده می کلیه درآمد موزه سیل به افراد سیل- 6

 همزیستی و تعامل با سیل گیری و ارایه پیشنهاد آموزشنتیجه

د وقت ها بوده و سیل نیز هرچن دلیل نیاز مبرم به آب در کنار رودخانه ها به استقرار اولیه انسان

دلیکل نبکود فنکاوری کرده است. از طرفکی بکه ها وارد  یکبار خسارت مادی و معنوی بر انسان

های دور  این انسکان از گذشکته توانست دور از رودخانه زندگی کند. بنابر بشر نمی ،انتقال آب

دنبال پاسخ علل حوادث طبیعکی بکوده تکا بتوانکد بکا شکناخت ایکن  دلیل حس کنجکاوی به به

ا راهی برای همزیستی وتعامل با سیل پیدا کند. این حس درونی تا امروز ادامه داشکته ه پدیده

های علوم از جمله موزه سکیل و  ها تأسیس موزه و یکی از بهترین روش افزایش آگاهی انسان

های مرتبط روز دنیکا  های علوم از جمله موزه سیل مکانی برای ارایه پیشرفت موزه. آب است

ها ترویج و افزایش سواد توده مردم بوده و به همکین  ت. اهداف این موزهبه صور مختلف اس

ها و ابزار مختلف برای انتقال مفاهیم وآموزش با زبانی غیرتخصصکی اسکتفاده  دلیل از دستگاه

فرهنگکی و اقتصکادی بکا ایجکاد  ،ها فواید زیکادی از جنبکه علمکی گردد. در واقع این موزه می

امانکت  ،حتی برای کشور دارنکد. مزیکت اصکلی ایکن نکوع مکوزهاشتغال برای منطقه و گاهی 

گذاشتن سیل و امکان رجوع مکرر و اندیشیدن درباره آب و سیل است. در نبود مکوزه سکیل 

انسان باید منتظر طبیعت بماند تا هرچند سال یک بار شاهد سیل باشد. در واقکع بکا تأسکیس 

شده و زمکان وقکوع سکیل مکدیریت موزه سیل شناخت این پدیده طبیعی در هر وقت ممکن 

تواند رخداد سیل را به نمایش گذاشته و عکاملی بکرای شود. به عبارت دیگر موزه سیل می می

راهکارهکای زیکر  در پایان بکرای تعامکل بیشکتر بکا سکیلآموزش در مورد بازسازی آن باشد. 

هکا  موزه جهت افزایش تاثیر متقابکل انسکان و محکیط بکر یککدیگر در پکارکآموزش  عنوان به

 گردد. پیشنهاد می

                                                                 
1  .  Chekutty 

2  .  Tamil Nado 

3  .  Tsunamik 
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رسان جهانی و ملی از بکویژه صکلیب سکرخ و هکالل  های امداد سازی تجارب دستگاه مستند-

 احمر 

 انگیز های مربوط به سیل و حوادث غم گالری اسناد و عکس -

آموزش حوادث مربوط به سیل با تولیکدکارهای هنکری از قبیکل سکاخت فکیلم، پویانمکایی، -

 های مفهومی و ... شی،ماکتگرافیک محیطی، نقا

 کنندگان های آموزشی کوتاه مدت چند ساعته برای بازدید برگزاری دوره -

 موزه سیل-ایجاد کتابخانه تخصصی و پایگاه داده مربوط به سیل در پارک -

 های جانی، مالی و زیست محیطی سیل ایجاد نمایشگاه از خسارت -

 زدگان جهت کمک به سیل کنندگان و گردشگران داوطلب آموزش بازدید -

ایجاد نمایشگاه دائمی از ابزار و وسایل مرتبط با آب و مشاهیری که در این حوزه خدمت   -

 اند.  کرده

مکوزه سکیل بکرای پرککردن منطقکی اوقکات -در محوطکه پکارک "مدرسه طبیعکت"تأسیس -

 موزه-کنندگان و آموزش و تأمین بخشی از هزینه پارک بازدید

 انس و سمینار درموضوع طبیعت و بخصوص سیلایجاد سالن کنفر -

 ها و افراد هدف های آزاد دو یا چند جانبه برای گروه ایجاد فضای مناسب برای بحث -

ساخت ماکت کوه، رودخانه و دریاچه در مقیکاس کوچکک و سکاحل نمکادین در محوطکه  -

 و تفریح وآموزش با هدف ارایه چرخه آب در طبیعتموزه  -پارک

 منابع 
. بررسی وضعیت دخکل و 1398زمانی، ا.، روستایی، ش.، و کوشش وطن، م.ع.  اصغری

، هکای ژئومرفولکوژی کمکی پژوهش.های آبی و گسلی شهر تبریکز تصرف در حریم پهنه

 . 3، شماره 8سال 

های بالقوه مناطق جهت توسکعه  . استفاده از توآن1383مقدم، ح.ر. بحرینی، ح.، و جهانی

، شکماره شناسکی مجلکه محیطموزه نفت مسجدسلیمان.  -گردشگری مورد خاص: پارک

35. 

. نقش موزه علوم وفناوری در ترویج علم مطالعه موردی) فعالیت 1393جعفری نژاد ،م. 

 . 6،  سال پنجم، شماره ترویج علمهای موزه علوم وفناوری جمهوری اسالمی ایران(. 
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شکماره  صفه مجلهد و محتوا. . نهاد موزه، نگاهی دوباره به برآیند کالب1396خسروی، م. 

80. 

اجتمکاعی بکر  -بررسی تأثیر برخی از متغیرهای کالن اقتصکادی. 1387خلیل ناجی، س. 

دانشکگاه تهکران، رسکاله  روی اثرات بالیای طبیعکی )بررسکی مکوردی سکیل و زلزلکه(.

 کارشناسی ارشد رشته اقتصاد گرایش انرژی و بازاریابی.

 -. تحلیکل تکأثیرات اقتصکادی1395و درسکخوان، ر.  پور، ک.، استاری سار، ب.،رهبری

اقتصکاد و مکدیریت اجتماعی موزه ملی فرش تبریز بر اقتصاد شکهری ایکن ککالن شکهر. 

 .4، سال شهری

 سیمای بیابان( قسمت 1397سازمان جنگلها مراتع و آبخیزداری کشور)

کتشافی علم،  های ا . ترویج فرهنگ ایرانی واسالمی در موزه1394آبادی، م.  صابری نجف

 .  8، شماره 6ترویج علم. سال 

( تعیین محدوده آسایش حرارتکی در شکرایط آب 1388صادقی روشن،م و طباطبایی، م)

 .4سال سوم. شماره هویت شهروهوای خشک. 

. تأثیر متغیرهکای ککالن اقتصکادی  برمیکزان 1399عابدی،س. ،قاسمی، ع ومرتضوی ح. 

 . 4شماره7. دوره اکوهیدرولوژیدر ایران. خسارتهای مالی وجانی بالیای طبیعی 

مجلکه ایرانکی اخکالق و تاریخ پزشکی اصفهان.   تأسیس موزه. ضرورت1391کثیری، م. 
 .5. شماره 5، دوره تاریخ پزشکی

. تحلیل گسترش گردشکگری 1395محمدی استاد کالیه، م.، الریجانی، م.، و مخدوم، م. 

موزه میراث روستایی در پارک جنگلی ، مطالعه موردی: احداث SWOTبر اساس مدل 

 .13، شماره 7، سال زیست های محیط پژوهشسراوان، 

. بازخوانی کیفیت فضایی و عملککرد مکوزه آب 1397مفیدی نیستانی، م.، و فرحزاد، ن. 

 .7، شماره 6، سال نشریه معماری اقلیم گرم و خشکیزد از منظر کاربران. 

ت لند فرم های نواحی خشک وبیابانی ایکران شناخ( 1386مقصودی ، م و عمالدین، س)
.سومین کنفرانس بین الملکی مکدیریت جکامع  گامی موثر در جهت کاهش بالیای طبیعی

 بحران ودر حوادث غیر مترقبه طبیعی.
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