گزارش برگزاری هشتمیه همایش ملی ساماوه های سطوح آبگیر باران
 6 ٍ 5آرس هبُ 1318
ّطتویي ّوبیص هلی سبهبًِ ّبی سطَح آثگیش ثبساى ثب

آقبی دکتش ًیک کبهی سئیس پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ

حضَس اسبتیذ ،هحققیي ،پژٍّطگشاى ٍ کبسضٌبسبى

آثخیضداسی یکی اص سخٌشاًبى ایي ّوبیص دس خصَظ طشح

سبصهبىّبی هختلف دس تبسیخ ّبی  6 ٍ 5آرس هبُ  1318دس

ّبی پژٍّطی ایي پژٍّطکذُ ٍ ًتبیج حبصل اص ایي طشحّب

هحل داًطگبُ فشدٍسی هطْذ ثشگضاس ضذ .ایي ّوبیص ثِ

جْت تبهیي آة ٍ آثخَاًذاسی صحجت کشدًذ .جٌبة هٌْذس

هذت دٍ سٍص ثِ هَضَع استحصبل آة ثبساى ،هذیشیت سیسک

حسیي پَس ،هذیش کل دفتش کٌتشل سیالة ٍ آثخَاًذاسی

سیل ٍ خطکسبلی پبیذاسی طجیؼت پشداخت.

سبصهبى جٌگل ّب ،هشاتغ ٍ آثخیضداسی کطَس ًقص سبهبًِ

داًطگبُ فشدٍسی هطْذ ثب ّوکبسی اًجوي ػلوی

ّبی سطَح آثگیش ثبساى سا دس هذیشیت جبهغ حَصُ ّبی

سیستنّبی سطَح آثگیش ثبساى ایشاى ثِ هٌظَس گشدآٍسی

آثخیض ٍ کبّص سیالة ّب ثیبى ًوَدُ ٍ سپس ثِ تطشیح

تجشثیبت ،پژٍّصّب ٍ ًیض هؼشفی سٍشّبی ًَیي ػلوی اقذام

فؼبلیتّبی سبصهبى جٌگل ّب ،هشاتغ ٍ آثخیض داسی کطَس دس

ثِ ثشگضاسی ایي ّوبیص ًوَد تب صهیٌِسبص هحیطی هٌبست

ایي خصَظ پشداختٌذّ .وچٌیي آقبیبى دکتش اثشاّیوی،

ثشای ثِ اضتشاک گزاضتي ًتبیج پژٍّصّبی هتخصصیي ٍ

سئیس ستبد تَسؼِ فٌبٍسیّبی آة ،خطکسبلی ،فشسبیص ٍ

صبحت ًظشاى اهش ثَدُ ٍ ًتبیج آى صهیٌِ اجشایی سا ثشای سفغ

هحیط صیست ٍ هٌْذس ػالیی ،هذیش ػبهل هحتشم ضشکت

هطکالت ٍ ثحشاىّبی کطَس فشاّن سبصد.

آة هٌطقِ ای خشاسبى سضَی ًیض ّش یک دقبیقی سا ثِ ثیبى

دس ثخص دسیبفت هقبالت اص هجوَع  16هقبلِ پزیشفتِ ضذُ

ًقطِ ًظشات خَد دس خصَظ هحَسّبی ّوبیص پشداختٌذ.

 16هقبلِ ثِ صَست اسائِ ضفبّی ٍ  80هَسد ثِ صَست پَستش

دس اداهِ اص چْبس تي اص پیطکسَتبى ػشصِ ػلن ٍ اجشا آقبیبى

دس هحل ثشگضاسی ّوبیص ًصت گشدیذ .هتي کبهل هقبالت ثِ

دکتش هحوذ ثبقش ضشیفی استبد ثبصًطستِ داًطگبُ فشدٍسی

صَست  CDهٌتطش ضذ ٍ دس اختیبس حبضشیي دس ّوبیص قشاس

هطْذ ،آقبی هٌْذس جَاد احوذیبى یضدی کبسضٌبس

گشفت.

ثبصًطستِ هشکض تحقیقبت خشاسبى سضَی ،آقبی هٌْذس

دس صجح سٍص اٍل پس اص هقذهبت ٍ پزیشش هْوبًبى ،هشاسن

ّبدی سئیسی کبسضٌبس ثبصًطستِ آثفبی استبى خشاسبى

افتتبحیِ ثب حضَس اسبتیذ ،پژٍّطگشاى ،هحققیي ٍ هسئَلیي

سضَی ٍ آقبی هٌْذس حسي ػجبسپَس کبسضٌبس ثبصًطستِ

کطَسی ٍ استبًی ٍ قشائت قشآى ٍ سشٍد هلی دس سبػت 1000

اداسُ هٌبثغ طجیؼی خشاسبى سضَی تقذیش ثِ ػول آٍسد.

صجح آغبص ضذ .دس اداهِ سئیس داًطگبُ فشدٍسی آقبی دکتش

هشاسن افتتبحیِ ثب دٍ سخٌشاًی ػلوی تَسط آقبیبى دکتش

کبفی ،دثیش ػلوی ّوبیص آقبی دکتش دستَساًی ٍ سئیس

کشهی اص داًطگبُ صٌؼتی ضبّشٍد ٍ دکتش پبپلی یضدی ثِ

اًجوي آقبی دکتش تبج ثخص ثب ػشض خیش هقذم ثِ هْوبًبى

پبیبى سسیذ.

گضاسضی اص سًٍذ ثشگضاسی ٍ فؼبلیت ّبی اًجوي اسائِ ًوَدًذ.

ثخص اٍل اسائِ ّبی ضفبّی اص سبػت  14تب  16هطبثق ثشًبهِ

طجیؼی ٍ آثخیضداسی استبى خشاسبى سضَی ،هٌْذس هحوذ

ثشگضاس ضذّ .وچٌیي اص سبػت  14تب  18اسائِ پَستش ّب دس

ػلی فتبحی اسدکبًی ،سئیس هشکض آهَصش ثْشُثشداساى هٌبثغ

سبلي داًطکذُ اًجبم ضذّ .وچٌیي کبسگبُ تخصصی سبصهبى

طجیؼی ،هٌْذس اثَالقبسن حسیي پَس ،هذیش کل دفتش کٌتشل

جٌگل ّب ،هشاتغ ٍ آثخیضداسی کطَس ثب ػٌَاى " پخص

سیالة ٍ آثخَاًذاسی سبصهبى جٌگل ّب ،هشاتغ ٍ آثخیضداسی

سیالة" اص سبػت  14تب 18سٍص اٍل آغبص ٍ  8تب  11030سٍص

کطَس ،هٌْذس هحوَد سٍضٌذل ،هؼبٍى آثخیضداسی اداسُ کل

دٍم اداهِ یبفت .اػضبی پٌل ایي کبسگبُ کِ ثِ هٌظَس آضٌبیی

هٌبثغ طجیؼی ٍ آثخیضداسی استبى خشاسبى سضَی ،دکتش

کبسضٌبسبى اداسُ کل هٌبثغ طجیؼی خشاسبى سضَی ثب

هحوَد اػظوی ساد ٍ دکتش سسَلی پیشٍصیبى داًطگبُ فشدٍسی

هذیشیت سیالة ّب ٍ پخص سیالة ّب ثشگضاس ضذ ثذیي ضشح

هطْذ ثشگضاس گشدیذ.

ّستٌذ آقبیبى هٌْذس ػلیشضب صحشایی ،هذیش کل هٌبثغ

سبػت  16030پس اص صشف هیبى ٍػذُ اص سبػت  16تب 18

پشّوت ػضَ ّیئت ػلوی پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ

ػالٍُ ثش اسائِ ثخص دٍم اسائِ هقبالت ٍ اداهِ کبسگبُ پخص

آثخیضداسی کطَس ،دکتش اسوبػیلی ،سئیس کبسگشٍُ هحیط

سیالة ًطست تخصصی "استحصبل آة ثبساى دس حَصُّبی

صیست ستبد تَسؼِ فٌبٍسیّبی آة ،خطکسبلی ،فشسبیص ٍ

ضْشی ٍ هذیشیت خطکِسٍدّب" ثب اػضبی پٌل آقبیبى دکتش

هحیط صیست ٍ دکتش هحوذتقی دستَساًی ،دثیش ػلوی

اثشاّیوی سئیس ستبد تَسؼِ فٌبٍسیّبی آة ،خطکسبلی،

ّوبیص ٍ سئیس داًطکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط صیست

فشسبیص ٍ هحیط صیست دکتش داٍٍد ًیک کبهی ،سئیس

داًطگبُ فشدٍسی هطْذ ثشگضاس ضذ ٍ تب سبػت  11030اداهِ

پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیضداسی ،دکتش جْبًگیش

یبفت.

سٍص دٍم پٌجطٌجِ  5اسفٌذهبُ طجق ثشًبهِ اسائِّبی ضفبّی

پبیبى اسائِّبی ضفبّیً ،طست تخصصی ثب ػٌَاى " ًقص

ٍ کبسگبُ پخص سیالة اداهِ یبفت .دس سبػت  ٍ 10پس اص

سبهبًِّبی سطَح آثگیش ثبساى دس آثیبسی تکویلی ثِ هٌظَس

ثْجَد کطت اساضی دین (صساػی ٍ ثبغی) ٍ احیبء هشاتغ" ثب

سضَی ،دکتش جَاد طجبطجبیی یضدی ،ػضَ ّیئت هذیشُ

اػضبی پٌل آقبیبى دکتش ػلیشضب اسالهی ،ػضَ ّیئت ػلوی

اًجوي ػلوی سبهبًِّبی سطَح آثگیش ثبساى ایشاى ،دکتش

پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ آثخیضداسی ،دکتش هحوَد ػشة

هحوذ فشصام ،هؼبٍى آهَصضی ٍ پژٍّطی داًطکذُ هٌبثغ

خذسی ،هؼبٍى پژٍّطی پژٍّطکذُ حفبظت خبک ٍ

طجیؼی ٍ هحیط صیست داًطگبُ فشدٍسی هطْذ ثشگضاس ضذ ٍ

آثخیضداسی ،دکتش پیوبى کطبٍسص ،هؼبٍى پژٍّطی هشکض

تب سبػت  12اداهِ یبفت .دس ایي ًطست سٍش ّبی سٌتی

تحقیقبت ٍ آهَصش کطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی خشاسبى

ثٌذسبس ،صساػت سیالثی ٍ آثیبسی تکویلی ثب استفبدُ اص

سضَی ،دکتش حویذسضب ضشیفی ،ػضَ ّیئت ػلوی هشکض

سٍشّبی استحصبل آة ثبساى ٍ ّوچٌیي فبکتَسّبی هَثش دس

تحقیقبت ٍ آهَصش کطبٍسصی ٍ هٌبثغ طجیؼی خشاسبى

کطت دین هَسد ثشسسی قشاس گشفت.

پس اص پبیبى ایي ًطست ،هشاسن اختتبهیِ ثب سخٌشاًی آقبی

اػالم هیضثبًی ّوبیص سبل آیٌذُ اسائِ سخٌشاًی ًوَدًذ.

دکتش گلکبسیبى دثیش اجشایی ّوبیص ٍ اسائِ گضاسش اهَس

سپس اص دست اًذس کبساى ثشگضاسی ّوبیص تقذیش ثؼول آهذ.

اجشایی ایطبى آغبص ضذ .دس اداهِ جٌبة آقبی دکتش سیذ ػلی

ثب قشائت قطؼٌبهِ تَسط هجشی ّوبیص ّطتویي ّوبیص

اضشف صذسالذیٌی ،دثیش ػلوی ًْویي ّوبیص هلی

هلی سبهبًِّبی سطَح آثگیش ثبساى ثِ پبیبى سسیذ.

سبهبًِ ّبی سطَح آثگیش ثبساى ثب هؼشفی داًطگبُ تجشیض ٍ

ثشگضاسی هَفقیت آهیض ایي ّوبیص حبصل سٍصّب ٍ هبُّب

تْیِ ٍ تٌظین0

تالش هستوش ثشگضاسکٌٌذگبى ٍ حوبیت دلسَصاًِ حبهیبى ایي

ًشگس خَش سای

ّوبیص ثَدُ است کِ اص تک تک ػضیضاى کوبل تطکش سا
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داسین.

