
 

 "وبینار تخصصی  جمع آوری آب باران برای مصارف کشاورزی وباغات دیم"

 

 
 

 

گزاری وبینار تخصصی توسط پژوهشکده مديريت آب دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق بر

آوری آب باران برای مصارف  جمع"وان با عن انهای سطوح آبگیر بار انجمن سیستماردبیلی با همکاری 

با حضور و استقبال استادان محترم،  99:11ساعت  9911تیر  5شنبه  در روز پنج "کشاورزی و باغات ديم

ها و ادارات مختلف برگزار شد. از پیگیری های خانم دکتر  ها و سازمان کارشناسان و دانشجويان از دانشگاه

 .ر برگزاری جلسه سپاسگزاريمحزباوی و خانم مهندس فاطمه کاتب د
 

ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران  ها، سازمان نفر در زمان پیک مشارکت از دانشگاه 991در اين برنامه 

کشور حضور داشتند. از حمايتهای مرکز اموزش های مجازی و کارشناسان محترم ان مجموعه نهايت سپاس 

 را داريم

 

 :دکتر جهانگیر پرهمت -9

و نايب رئیس هیأت مديره  فاظت خاک و آبخیزداریجناب آقای دکتر پرهمت استاد پژوهشکده ح

نقش سطوح آبگیر باران در توسعه باغات "های سطوح آبگیر باران هستند. ايشان به بیان  انجمن سیستم

های الگويی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری پرداختند.  هايی از طرح ديم در باالدست، درس

نگری بر منابع  نشان دادند که تالش بر رعايت اصل جامع چنین نمونه کارهايی را برای مخاطبان هم

های  زيستی و پايداری و سالمت در سرتاسر حوزه آبخیز بوده است. عالوه بر اين، نحوه تغییر مولفه



بیالن هیدروکلیماتولوژی از جمله کاهش تبخیر و تعرق و کاهش رواناب و تبديل آن به نفوذ در 

 .وح آبگیر باران در سه نمونه آبخیز مطالعاتی تشريح کردندها را با استفاده از سط سرشاخه

 

.  

 

 :خدری جناب آقای دکتر محمود عرب -1

اخالق کشورمان سخنرانی با  معاون پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری و از استادان بنام و خوش

بودند، ارائه دادند.   کاری جناب آقای دکتر کوروش کمالی تهیه کردهعنوان زراعت سیالبی با بندسار که با هم

کنندگان در وبینار تبیین  ايشان در ابتدا، تعريفی از بندسار و نحوه احداث آن ارائه دادند. سپس برای شرکت

عنوان سدهای  آوری آب باران توانايی عملکرد به کردند که استفاده از بندسارها عالوه بر خاصیت جمع

آيا رسوبگذاری؛ "چنین طی ارائه خودشان نحوه دستیابی به پاسخ مناسب به سوال  گیر را دارد. هم سوبر

ای در  چنین توضیح دادند که از دانش بومی نظیر بندسار چه بهره را توضیح دادند. هم "نعمت يا نقمت است؟

 توان گرفت؟ آبخیزداری می

 

 



 :دکتر علیرضا اسالمی -9

جناب آقای دکتر اسالمی عضو هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ارائه بسیار جالبی در 

های  رابطه با سازگاری به تغییر اقلیم در زراعت ديم داشتند. تغییر اقلیم و تأثیرات دمايی و بروز بیماری

طه نظر مخاطرات آب و هوايی زارهای کشور را از نق گیاهی ناشی از آن را توضیح دادند. ايشان آينده ديم

عنوان يک  به  (Green Water Management)ز و اذعان نمودند که مديريت آب سب ترسیم کردند

 های مديريتی سازگار مثل کشاورزی حفاظتی چنین روش راهکار عملیاتی در اين زمینه است. هم

(Conservation Agriculture)  در پروژه امنیت غذايی را به  را اشاره کردند و نهايتاً پلتفرم نصب شده

 .نمايش گذاشتند و تشريح کردند
 

 

 

 

 
 :دکتر جواد طباطبائی يزدی -4

جناب آقای دکتر طباطبائی يزدی دکتری عمران، بخش تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری 

در سخنرانی خود، ذهن  (های سطوح آبگیر باران و عضو هیأت مديره انجمن سیستم بازنشسته)

مخاطبان را به سمت مباحث مرتبط با ارتباط استحصال آب باران با کشاورزی ديم معطوف کردند و دو 

سازی را بیان کردند. عالوه بر اين، نحوه استحصال آب  ل آب باران از نظر نوع ذخیرهروش استحصا

کاری در بستر آبراهه و  های بلوچستان)، استحصال آب برای درخت سنتی در بستر مسیل (خوشاب

ها (بندسارهای جنوب خراسان) را توضیح دادند و تصاوير  استحصال آب سنتی در مخروط افکنه

 .های اجرا شده را نشان دادند عی از پروژهعملیاتی و واق



 

 

 :ج بخشدکتر سید محمد تا -5

های سطوح آبگیر باران و استاد دانشگاه بیرجند در سخنرانی خود به  رئیس هیأت مديره انجمن سیستم

های رخنمون سنگی بیش از  نقش سطوح سنگی در آبیاری تکمیلی پرداختند. ايشان گفتند که رخساره

دهند و به پتانسیل تولید محصول از طريق آب باران را که ماحصل  درصد از مساحت را تشکیل می 11

ها بود اشاره کردند. تصاويری جالب از نمونه اقدامات انجام  نامه ها و پايان های خود طی انجام پروژه يافته

غات ديم را به نمايش گذاشتند و مزايای و منافع به آوری آب باران برای مصرف کشاورزی و با شده جمع

 .دست آمده ناشی از اين کاربردها را به صورت پولی و ارزش اقتصادی بیان کردند
 

 

 

 

 



پژوهشی هیدرولوژی و آبخیزداری پژوهشکده بندی نشست توسط خانم دکتر حزباوی رئیس هسته  جمع

 .به پايان رسید 94:11مديريت آب دانشگاه محقق اردبیلی انجام شد و وبینار حدود ساعت 

 

 

  


