همانديشي ملي:
"دانش بومی آبخوانداری در کشور ،مدیریت پایدار سرزمین"
تاريخ برگزاری وبینار :سهشنبه  18آذر ماه 1399
جدول برگزاری
رديف

ساعت

عنوان

1

08:30-08:40

دکتر علي نجفينژاد ،رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

2

08:40-09:10

3

09:10-09:30

دکتر سید آهنگ کوثر ،استاد پیشکسوت برجسته آبخوانداری کشور

4

09:30-09:50

دکتر محمود عرب خدری ،معاون پژوهشي پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

5

09:50-10:10

6

10:10-10:15

خیرمقدم
مهندس ابوالقاسم حسینپور،
مدير کل دفتر کنترل سیالب و آبخوانداری ،سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور

سیاستها ،برنامهها و اقدامات سازمان جنگلها در توسعه ظرفیتهاي پخش سیالب بر عرصه آبخوانهاي كشور
بخش اول :معرفی سامانه های بومی آبخوانداری و پخش سیالب

تجارب پژوهشكده حفاظت خاك و آبخیزداري در معرفي دانش بومي و نوين استحصال رواناب و سیالب
دکتر کوروش کمالي ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي گیالن

تامین رطوبت خاك و تغذيه آبخوانها با استفاده از بندسار
پخش فیلم از نقش سامانه پخش سیالب باغستان سنتي قزوين در مهار سیل فروردين 1398

بخش دوم :بهروز رسانی و تعیین اثربخشی روشهای طبیعتدوست در مهار سیل و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی
7

10:15-10:35

8

10:35-10:55

دکتر امیر سعدالدين،
طرح کالن ملي مديريت جامع حوزههای آبخیز کشور و دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان

شناسايي فرصتها و ظرفیتهاي دشتهاي سیالبي حوضه رودخانه گرگانرود براي كنترل سیل و تغذيه آبخوان
دکتر مجتبي پاکپرور ،مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعي فارس

مدل سازي جريان غیراشباع براي تعیین سهم تغذيه آبخوان در عملیات پخش سیالب
9

10:55-11:00

پخش فیلم

11:00-11:45

پنل جمع بندی نهايي
(دکتر پرويز گرشاسبي معاون آبخیزداری سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداری کشور  -دکتر علي طالبي ،رئیس
انجمن علمي آبخیزداری -دکتر سید محمد تاجبخش ،رئیس انجمن علمي سامانههای سطوح آبگیر باران

و دکتر سید حمیدرضا صادقي ،استاد دانشگاه تربیت مدرس)
لینک مراسم در  ،https://vu.gau.ac.ir/rw99-11/،Adobe Connectلینک راهنمایی نصب نرم افزار https://b2n.ir/452503
جهت كسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره تماس  09132558131و ایمیل  guasnr.research@gmail.comبا ما در تماس باشید.

