ن مین همای ش م ل ی
سامانه های سطوح آبگی ر
باران در تبریز برگزار شد

نشست هم ان دیش ی
آبیاری تکمیلی و باغات
دیم

خبرنامه الکترونیکی
نشست هم اندیشی
استحصال آب باران
برای صنعت و شرب

امضاء  3تفاهم نامه
همکاری فنی ،تخصصی

انجمن علمی
سیستم های سطوح
آبگیر باران ایران

و پژوهشی

شما رر ش ر ی و ر 9 9
وبینار هم اندیشی  :اث ر
بخشی پخش سیالب ب ر
تغذیه آبخوانها :نظرها و
دیدگار ها
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نهمین همایش ملی سامانههای سطوح آبگیر باران در تبریز به صورت مجازی برگزار شد
ن مین همایش ملی دو روزر ی سامانه های سطوح آبگیر باران به
صورت مجازی در دانشگار تبریز برگزار شد.
تبیین جایگاه سامانه های سطوح آبگیر باران در کشور ،ارائه
دستاوردهای نوین در زمینه سطوح آبگیر باران ،تبادل نظر کارشناسی
بین محققین ،کارشناسان ،اساتید ،دانشجویان و مدیران و فراهم آوردن
فضای مناسب برای انتقال دانش و تجربیات ،فرآهم آوردن بستری برای
ارائه پیشنهاد ها ،دستورالعمل ها و راهكارهای عملی حل مشكالت روز
مرتبط با همایش و ارتقاء سطح دانش جامعه در خصوص استفاده از
فناوری های سطوح آبگیر باران از اهداف برگزاری نهمین همایش ملی
سامانههای سطوح آبگیر باران در تبریز ،بود.
از جمله برنامههای این همایش در روز اول:
ارائه ی گزارش توسط دبیر علمی همایش جناب آقای دکتر صدرالدینی،
سخنرانی رئیس انجمن سامانه های سطوح آبگیر باران جناب آقای دکتر
تاجبخش ،سخنرانی معاون پژوهشی دانشگاه تبریز جناب آقای دکتر
عسگری ،سخنرانی معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان
جنگل ها  ،مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای دکتر منصور ،قدردانی
از دو نفر از پیشكسوتان صنعت آب و خاک کشور ،جناب آقای دکتر
حسن زاده (عضو هیئت علمی بازنشسته گروه عمران دانشگاه تبریز) و
جناب آقای دکتر نادرقلی ابراهیمی (عضو هیئت علمی بازنشسته
پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری و دبیر ستاد توسعه فناوری های
آب ،خشكسالی ،فرسایش و محیط زیست معاونت علمی ریاست
جمهوری) ،سخنرانی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان آذربایجان
شرقی جناب آقای مهندس فتحی و در نهایت سخنرانی کلیدی جناب
آقای دکتر ضرغامی (دبیر اتاق گفتمان آب و عضو هیات علمی
دانشكده مهندسی عمران دانشگاه تبریز)

به گفته ی دکتر سعید صمدیان فرد ،دبیر اجرایی ن مین همایش
ملی سامانههای سطوح آبگیر باران ،از  58عنوان مقالهی ارسالی
به دبیرخانه ی این همایش 58 ،عنوان مقاله برای ارائه ی شفاهی
و  58عنوان مقاله برای ارائه در قالب پوستر پذیرفته شدراند.

از جمله برنامه های این همایش در روز دوم:
گزارش دبیر اجرایی کنفرانس جناب آقای دکتر صمدیان فرد،
سخنرانی جناب آقای دکتر منتظری ،عضو هیات علمی دانشگاه تهران و
رئیس اتحادیه انجمن های علمی علوم آب ،سخنرانی جناب آقای دکتر
دشتی ،ریاست محترم دانشكده کشاورزی دانشگاه تبریز ،سخنرانی
کلیدی استاد دانشگاه راجشاهی بنگالدش و سخنرانی جناب آقای دکتر
فتحی ،دبیر دهمین کنفرانس سامانه های سطوح آبگیر باران
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نهمین همایش ملی سامانههای سطوح آبگیر باران در تبریز به صورت مجازی برگزار شد
در ابتدای این همایش اصغر عسگری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تبریز ضمن ابراز
خرسندی از میزبانی این همایش افزود :امید است دستاوردهای پژوهشی و علمی این همایش
راهنمای جامعه صنعتی ،کشاورزی و دانشگاهی در زمینه استفاده بهینه از منابع آب و جلوگیری
از آسیبها و بحرانهای ناشی از سیالبها و خشكسالیها قراربگیرد.
در ادامه همایش دکتر سیدعلی اشرف صدرالدینی دبیر علمی این همایش ضمن بیان تاریخچه
اجمالی از تالش های صورت گرفته در زمینه استحصال آب باران و استفاده بهینه از آن در
کشورهای مختلف و ایران افزود :از زمان های گذشته آبگیرهای متعددی بعنوان مخزن آب باران
در زمین های کشاورزی و محیط روستا و خانه ها نقش مهمی در جبران منابع آب و کمک به
کاهش بحران آب داشتند اما متاسفانه امروزه موضوع استحصال آب باران در برنامه ریزی و
مدیریت متولیان اجرائی و علمی کشور بعنوان دغدغه محسوب نمی شود.
سخنرانی جناب آقای دکتر محمد تاجبخش رئیس انجمن استحصال آب باران کشور با عنوان
گزارش کلی عملكردها از دیگر بخش های این همایش بود .وی با تاکید بر ایجاد سامانه های
استحصال آب باران جهت استفاده در کشت دیم فرمودند :دیمزارهای کشور پتانسیل خوبی برای
استحصال آب باران دارند که از جمله این دیمزارها می توان به بادامزارهای کاشمر و انجیزارهای
استان فارس اشاره کرد.
در روز دوم همایش و در مراسم اختتامیه ،جناب آقای دکتر پرویز فتحی ،عضو هیات علمی
دانشكده کشاورزی دانشگاه کردستان از میزبانی این دانشگاه در دهمین همایش ملی سامانه
های سطوح آبگیر باران که در م ر  5011برگزار خواهد شد ،خبر داد.
همچنین طی برگزاری این همایش دو نشست علمی با حضور متخصصین و اندیشمندان این
حرفه نیز برگزارشد که در ادامه به مختصری از این نشست ها می پردازیم.

نشست هم اندیشی آبیاری تکمیلی و باغات دیم
این نشست در روز اول همایش با حضور:
جناب آقای دکتر پرهمت ،عضو هیات علمی پژژوهشژكژده حژفژاظژت خژاک و
آبخیزداری ،جناب آقای دکتر حاجی وند ،سرپرست موسسه تحقیقات علوم باغبانژی
و جناب آقای دکتر دباغ محمدی نسب ،عضو هیات علمژی دانشژكژده کشژاورزی
دانشگاه تبریز برگزارشد
در ابتدای این نشست آقای دکتر پر همت ،مسئول پانل ،سخنژرانژی خژود را بژا
موضوع ” آبیاری تكمیلی با استفاده از سطوح آبگیر باران در توسعه باغات دیم“ آغاز
نمودند و به بررسی وضعیت زراعت دیم و محصوالت باغی دیم در کشور و تحلژیژل
سواالت کلیدی پرداختند.
آقای دکتردباغ محمدی نسب درباره ی  9نمونه بسیار خوب از برداشت آب بژاران
در آذربایجان شرقی و تاثیر بسیار خوب آن در بحث پوشش باغات صحبت نمودند.
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نشست هم اندیشی آبیاری تکمیلی و باغهای دیم
اقای دکتر حاجی وند به بررسی نقش تحقیقات در توسعه بژاغژات
دیم پرداختند و از ضرورت احداث باغات با توجه به تغییرات اقلیمی
کشور و چالش آبی و استفاده از گیاهان مناسب کشت دیم قرمودنژد
و انجام اقدامات اصالحی برای پیشبرد اهداف ذکر شده را ضژروری
دانستند.
نتایج این نشست به شرح زیر بیان می شود:
 -3تصویب قانونی برای چگونگی شخم کشاورزان در مستثنیات -9
مقررات الزم برای تخریب ها و جرم شناخته شدن آن  -1در مرحله
اول توجه به باغ های دیم موجود و احیژاء آنهژا و سژتس توسژعه و
حمایت باغ های دیم  -4جلوگیری از فرسایش و پیگیری دسژتگاه-
های مختلف

نشست هم اندیشی استحصال آب باران برای صنعت و شرب
این نشست در روز دوم همایش با حضور:
جناب آقای دکتر شریفی ،عضو هیات علمی پژوهشكده حفاظت خژاک و
آبخیزداری ،آقای دکتر بهرامی فر ،عضو هیات علمی دانشكده منابع طبیعی
و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و جناب آقای دکتژر سژاری صژراف
عضو هیات علمی دانشكده برنامه ریزی و علوم محیطی ،دانشگژاه تژبژریژز
برگزار شد.
پس از سخنرانی آقای دکتر شریفی  ،آقای دکتر سژاری صژراف گژزارش
مختصر از وضعیت اقلیم حوضه دریاچه ارومیه و نقش ان در تبخیر را بیان
نمودند و در ادامه آقای دکتر بهرامی فر پس از پخش ویدیو از چگونژگژی
عملكرد جمع اوری اب باران در مازندران و تبدیل آن به آب آشامژیژدنژی
سخنرانی خود را با عنوان استحصال آب باران از سطوح آبژگژیژر جژهژت
مصارف آشامیدنی و تولید آب دونیزه از آب باران ادامه دادند.

در انتها این چالش نیز با بررسی سواالت مطرح شده از سوی حضژار
محترم و چالش های بوجود آمده به اتمام رسید.
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امضاء  9تفاهم نامه همکاری فنی ،تخصصی و پژوهشی
امضاء سه تفاهم نامه همکاری فنی ،تخصصی و پژوهشی انجمن علمی سامانه های سطوح آبگیر باران به شرح زیر:
 -3تفاهم نامه همكاری فنی ،تخصصی و پژوهشی با رویکرد مدیریت آب باران و استحصال کارآمد آن فی مابین ادارر کل منابع طبی ع ی و
آبخیزداری خراسان شمالی و انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
 -9تفاهم نامه همكاری فنی ،تخصصی و پژوهشی با رویکرد ظرفیت سازی در حوزر محیط زیست :فی مابین ادارر کل حفاظت محیط زیست
خراسان شمالی و انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران
 -1تفاهم نامه همكاری فنی ،تخصصی و پژوهشی با رویکرد ظرفیت سازی در حوزر صنعت آب :فی مابین شرکت آب منطقه ای خ راس ان
شمالی و انجمن علمی سیستم های سطوح آبگیر باران ایران

وبینار هم اندیشی اثربخشی پخش سیالب برتغذیه آبخوانها :نظرها و دیدگاهها
وبینار هم اندیشی اثربخشی پخش سیالب برتغذیه آبخوانژهژا :نژظژرهژا و
دیدگاهها در تاریخ سوم شهریور  55با هدف نقد و بررسژی اثژر بژخژشژی
سیستم های پخش سیالب در تغذیه سفره های زیر زمینی در پژوهشژكژده
حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت گروه پژوهشی هیدرولوژی و توسعه
منابع آب با همكاری انجمن آبخیزداری ایران و انجمن سیستمهای سطژوح
آبگیر باران برگزارشد.
این وبینار با استقبال خوبی مواجه شده 59 ،نفر مشارکت کننده از اساتیژد
دانشگاه ،محققین ،مدیران دستگاههای اجرایی ،انجژمژنژهژا گژرفژتژه تژا
دانشجویان در آن شرکت کردند .در این وبینار آقایان دکتر قژرمژزچشژمژه،
دکتر پاک پرور ،دکتر طباطبائی یزدی ،دکتر پرهمت ،دکتر هژاشژمژی در
خصوص موضوعات مختلف اثربخشی بر تغذیه آبخوانها به بحث و تژبژادل
نظر پرداختند.
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