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 شود های سطوح آبگیر باران در تبریز برگزار می نهمین همایش ملی سامانه

خببنببه اببت وببک   ن مببعببیببه   ابب ببعبب    ن ابب ببوبب     بب ببوبب    
 سبب ببسببیببو   بببت ب   سببیبب        نبب بب ببه   نببت ه ن     ن  ببه ن   
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های سطوح آبگیر باران از برگزاری اینن     دبیر اجرایی نهمین همایش ملی سامانه

روزهای پانز هم و شانز هم شهریور م اد  ر    همایش به مدت دو روز طی   

 به صورت مجازی خبر داد.تبریز 

های سنطنوح    وگو با ایسنا، تبیین جایگاه سامانه فرد در گفت دکتر سعید صمدیان

آبگیر باران در کشور، ارائه دستاوردهای نوین در زمینه سطوح آبگیر باران، تبادل 

نظر کارشناسی بین محققین، کارشناسان، اساتید، دانشجویان و مدیران و فراهن   

آوردن فضای مناسب برای انتقال دانش و تجربیات، فرآه  آوردن بستری بنرای    

ها و راهكارهای عملی حل مشكالت روز منرتنبن        ارائه پیشنهادات، دستورالعمل

های سطوح  همایش و ارتقاء سطح دانش جامعه در خصوص استفاده از فناوری  با

های سطوح آبنگنینر       آبگیر باران را از اهداف برگزاری نهمین همایش ملی سامانه

باران در تبریز، عنوان کرد. وی با اشاره به محورهای نهمینن هنمناینش منلنی            

های سطوح آبگیر باران، اظهار کرد: استحصال آب باران و مدیریت سیالب،  سامانه

وری کشاورزی و امنیت غذایی، نقش استحصنال   استحصال آب باران و ارتقاء بهره

آب باران در بهبود عملكرد اراضی و باغات دی ، نقش استحصال آب در مدیرینت  

پایدار منابع آب، استحصال آب باران و کاهش گرد و غبار و آلودگی هوا، ننقنش     

آبی و تغییر اقلی  و نقش استحصنال   استحصال آب در سازگاری با خشكسالی، ک 

ها، تامین آب حیات وحش، تولیدات دامی و آبزینان   آب باران در حفاظت از تاالب

های نوین و    آیند. وی، ارزیابی سامانه  از جمله محورهای این همایش به شمار می

های  های سازمان سازی دانش بومی و مشارکت سنتی استحصال آب باران، فرهنگ

های استحصال آب باران، استحصال آب باران  مردم نهاد در استحصال آب، سامانه

و نقش آن در توسعه صنعت و فضای سبز و مصارف شهری، کاربرد روش هنای      

های  نوین داده کاوی در استحصال آب باران، استحصال آب باران و مدیریت حوزه

های حاصل از بارش در مناطق شهری و غیر شهری و ابعناد   آبخیز، کیفیت رواناب

اقتصادی اجتماعی و حقوقی استحصال آب باران را از دیگر محورهای ننهنمنینن     

 های سطوح آبگیر باران عنوان کرد. همایش ملی سامانه

های سنطنوح      فرد خاطرنشان کرد: دبیرخانه نهمین همایش ملی سامانه  صمدیان

هنای اجنراینی،         آبگیر باران از کلیه دانشجویان، کارشناسان، مسئوالن دستنگناه  

محققان، اساتید و سایر عالقمندان برای شرکت و ارائه مقاله در این همایش، کنه  

نهمین همایش ملنی   کند. به صورت ویدیو کنفرانس برگزار خواهد شد، دعوت می

های سطوح آبگیر باران فرصت مناسبی برای تبادل ننظنر دانشنجنوینان،         سامانه

های اجرایی، محققان، اساتید و سایر عالقمندان را    کارشناسان، مسئوالن دستگاه

های علمی  حل های پژوهشی به راه گذاری تجربیات و یافته فراه  کند تا با اشتراک

 و عملی برای حل مشكالت مذکور نائل شوند.

وی از برگزاری دو نشست علمی در خصوص استفاده از آب باران در مننناطنق        

شهری و همچنین نقش استحصال آب باران در کشاورزی دین  در طنول اینن          

المللی شامل  دو نفر از پژوهشگران شاخص بین همایش دو روزه خبر داد و افزود: 

استرالیا و پرفسور سرور جهنان    پرفسور آتووار رحمان از دانشگاه وسترن سیدنی

از دانشگاه راجشاهی بنگالدش نیز به منظور انتقال تجربنیناتشنان در زمنینننه           

در این کنفرانس سنخنننراننی     (rain water harvesting)استحصال آب باران

ویك  منرداد مناه      کنند. وی، مهلت ارسال مقاالت به دبیرخانه همایش را سی  می

 شوند. عنوان کرد و گفت: نتایج داوری، چهارم شهریور ماه اعالم می

عضو هیات علمی گروه مهندسی آب دانشگاه تبریز در بخش دیگری از سخنانش 

با اشاره به اهمیت استحصال آب باران، اظهار کرد: استحصال آب باران در شرای   

های آب و گرد و غبار و فنرسناینش خناک       کمبود آب می تواند کلید حل بحران

ها، عالوه بر ارائه راهكارهایی برای غلبه بر  باشد، با معرفی هر چه بیشتر این روش

های کشور از جمله توسعه باغات در اراضی  ها و برنامه های مذکور، سیاست بحران

های آب زیرزمینی و تامین آب به صورت غیر متمرکز بنرای   شیبدار، تغذیه سفره

جوامع روستایی و شهری مهیا و پشتیبانی خواهد شد. وی در خاتمه تاکید کنرد:   

گام نهادن در این مسیر با فراه  کردن شرای  برای تولید محصوالت کشاورزی و 

های زیادی برای اشتغال ایجاد کرده و در حل مشكل بیكاری منورنر    باغی فرصت

 شود.  واقع می

https://www.isna.ir/news/99052921805/ 
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توس  پژوهشكده مدیرینت آب    “  آوری آب باران برای مصارف کشاورزی و باغات دی  جمع” وبینار تخصصی 

دانشگاه محقق اردبیلی و با همكاری انجمن علمی سیست  های سطوح آیگیر باران ایران  با حضور اساتنیند   

 برجسته و با تجربه این انجمن و پژوهشكده حفاظت خاک و آبخیزداری کشور برگزار شد:

 هننای سننطننوح آبننگننیننر بنناران            )رئننیننس انننجننمننن سننیننسننتنن         ک  ت  ر س  ی  دم  ش  م  د ت  ا  ب  خ              
 )رئیس دانشنكنده منننابنع طنبنینعنی و منحنین  زیسنت دانشنگناه فنردوسنی مشنهند                                      کتر مشمد تقی  ستورانی 

 هننای سننطننوح آبننگننیننر بنناران           )عضننو هننیننرت منندیننره انننجننمننن سننیننسننتنن             ک  ت  ر ع  ل  ی اک  ب  ر ع  ب  اس  ی          
 هننای سننطننوح آبننگننیننر بنناران          )عضننو هننیننرت منندیننره انننجننمننن سننیننسننتنن           ک  ت  ر ه  ا ی م     م  اری  ان          
 ) رئننیننس پننژوهشننكننده منندیننریننت آب دانشننگنناه مننحننقننق اردبننیننلننی                        ک  ت  ر ع  ل  ی رس  و  زا د           

 

  ها، سازمنان   نفر در زمان پیک مشارکت، از دانشگاه 51در این وبینار 

 ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگران کشور حضور داشتند.

 های  یمآوری آب باران برای مصار  کشاورزی و باغ وبینار تخصصی جمع

 برززاری سه وبینار تخصصی توسط کارزرود ساززاری با کم آبی استان خراسان شمالی

کارگروه سازگاری با ک  آبی استان خراسان شمالی با همكاری انجمن علمی سیست  های سطوح آیگیر باران ایران  سه وبنینننار    

 تخصصی به شرح زیر با حضور اساتید برجسته و با تجربه برگزار نمود:

 اولین وبینار تخصصی جمع اوری آب باران برای مصارف شهری، خانگی و کشاورزی 

 مدرسان :
 های سطوح آبگیر باران  )رئیس انجمن سیست  کتر سیدمشمد تا  بخ  

 های سطوح آبگیر باران  ) نائب رئیس انجمن سیست  کتر جهانگیر پرهمت 
 )رئیس دانشكده منابع طبیعی و محی  زیست دانشگاه فردوسی مشهد  کتر مشمد تقی  ستورانی 

 های سطوح آبگیر باران  )عضو هیرت مدیره انجمن سیست  کتر علی اکبر عباسی 
 های سطوح آبگیر باران  )عضو هیرت مدیره انجمن سیست  کتر ها ی م ماریان  

 

 دومین وبینار تخصصی با محوریت استحصال آب باران )مدیریت و بهره برداری از سیالب های شهری 

 مدرسان :
 های سطوح آبگیر باران  )رئیس انجمن سیست  کتر سیدمشمد تا  بخ  

 های سطوح آبگیر باران  ) نائب رئیس انجمن سیست  کتر جهانگیر پرهمت 
 )معاون آبخیزداری امور مراتع و بیابان سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور  کتر پرویز زرشاسبی 
 )عضو هیرت علمی دانشگاه تبریز  کتر مشمد کبارفر  

 

 سومین وبینار تخصصی با موضوع آبیاری تكمیلی و توسعه کشاوزی دی 

 مدرسان :
 های سطوح آبگیر باران  )رئیس انجمن سیست  کتر سیدمشمد تا  بخ  

 های سطوح آبگیر باران  ) نائب رئیس انجمن سیست  کتر جهانگیر پرهمت 
 ) عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    کتر سید مشمدجوا  طباطبایی 

 ) عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی    کتر علیرضا اسالمی 
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م اونت ” انتصاب شایسته جنابعالی را به سمت جناب آقای  کتر پرویز زرشاسبی ، 

، صمیمانه تبریک عرض “ آبخیز اری سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیز اری کشور

نموده و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاری . اطمنینننان راسن         

داری  که در سایه مدیریت علمی جنابعالی که عضوی از خاننواده پنرتنالش سنازمنان          

های فیمابین خواهی  بود. همنچنننینن از زحنمنات و               هستید شاهد توسعه همكاری

های جناب آقای دکتر خسرو شهبازی در طول مدت تصدی مسئولنینت منزبنور        تالش

 نمایی .    تشكر و قدردانی می

 ها انتصاب مدیران جدید  ر سازمان جنگل

انتصاب شایسته جنابعالی را بنه    جناب آقای مهندس مشمد علی فتاحی ار کانی ، 

، صمیمانه تبریک عرض نموده “ سرپرست مشترم  فتر مهندسی و مطال ات” سمت 

و توفیق روزافزون جنابعالی را از درگاه ایزد منان خواستاری . اطمینان راس  داری  کنه     

های فیمابین خنواهنین  بنود.          در سایه مدیریت علمی جنابعالی شاهد توسعه همكاری

های جناب آقای مهندس بیانی در طنول مندت تصندی           همچنین از زحمات و تالش

 نمایی .    مسئولیت مزبور تشكر و قدردانی می
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نشست مشترک هیئت مدیرد انجمن با مسئولین  انشگاد بجنور   رراستای تقویت برنامه های مدیریت منابع آب 

مذاکره همكاری در راستای تقویت برنامه های کوتاه مدت، میان ” این جلسه  با عنوان 

با حضور منعناون اداری و منالنی و                “ مدت و بلند مدت مدیریت منابع آب دانشگاه

سرپرست گروه کارآفرینی و ارتباط با صنعت و میهمانان سازمان مدیریت و بنرننامنه        

ریزی استان، آقایان دکتر تاج بخش، دکتر طباطبایی و دکتر عباسی )اعضای انجنمنن    

علمی سیست  های سطوح آبگیر باران ایران  در محل تاالر ملک الشعرای بهار دانشگاه  

این جلسه مقرر گردید انعقاد تفاه  نامه ای فنی منا بنینن              بجنورد تشكیل شد. در 

دانشگاه بجنورد و انجمن علمی سیست  های سطوح آبگیر باران ایران در جلسات آتنی  

به منظور تداوم همكاری ها و ارائه خدمات مشاوره ای و تخصصی توس  انجمن، مورد 

 بررسی قرار گیرد.


