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 "نیسرزم داریپا تیریمد ،در کشور یدارآبخوان یدانش بوم"

 1399ماه آذر  18شنبه سه: ناریوب تاريخ برگزاری

 جدول برگزاری

 عنوان ساعت رديف

1 40:08-30:08  نژاد، رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگاندکتر علي نجفي 

 خیرمقدم

2 10:09-40:08  پور، مهندس ابوالقاسم حسین 

 ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان جنگلداریمدير کل دفتر کنترل سیالب و آبخوان

 هاي كشورهاي پخش سیالب بر عرصه آبخوانها در توسعه ظرفیتها و اقدامات سازمان جنگلها، برنامهسیاست 

 سیالبداری و پخش بخش اول: معرفی سامانه های بومی آبخوان
 داری کشوردکتر سید آهنگ کوثر، استاد پیشکسوت برجسته آبخوان  09:10-09:30 3

 معاون پژوهشي پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداریدکتر محمود عرب خدری،    09:30-09:50 4

  سیالب و نوين استحصال رواناب و  انش بوميحفاظت خاك و آبخیزداري در معرفي دپژوهشكده  تجارب

 گیالن يعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق، کوروش کماليدکتر  09:50-10:10 5

 ها با استفاده از بندسارتامین رطوبت خاك و تغذيه آبخوان

 1398سیل فروردين باغستان سنتي قزوين در مهار  از نقش سامانه پخش سیالب پخش فیلم 10:10-10:15 6

 های آب زیرزمینیدوست در مهار سیل و تغذیه سفرههای طبیعتاثربخشی روشروز رسانی و تعیین بخش دوم: به

 ، دکتر امیر سعدالدين  10:15-10:35 7

 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعي گرگان های آبخیز کشور وهطرح کالن ملي مديريت جامع حوز

 نرود براي كنترل سیل و تغذيه آبخواهاي سیالبي حوضه رودخانه گرگانهاي دشتها و ظرفیتفرصت شناسايي
 فارس يعیو منابع طب یو آموزش کشاورز قاتیمرکز تحق پرور،دکتر مجتبي پاک 10:35-10:55 8

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

 پخش فیلم 10:55-11:00 

 پنل جمع بندی نهايي  11:00-11:45 9

رئیس دکتر علي طالبي،  - ، مراتع و آبخیزداری کشورهامعاون آبخیزداری سازمان جنگلگرشاسبي  پرويز دکتر) 

باران ریسطوح آبگ یهاسامانه يانجمن علم سیرئ ،تاجبخش سید محمد دکتر -آبخیزداریعلمي انجمن   

(استاد دانشگاه تربیت مدرسحمیدرضا صادقي، سید و دکتر    
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