




 وبينار تخصصي

 معرفي و نقش 

ايران در انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران 

 استحصال آب در محيط هاي شهري 

 سيد محمد تا ج بخش

 1399خرداد  29



: آدرس سایت  
WWW.IRCSA.IR 

 :پست الکترونیکی

info@ircsa.ir 

 

 

:آدرس   
دانشكده منابع طبيعي و محيط –پرديس دانشگاه فردوسي  -مشهد 
 زيست

:آدرس پستي   
91۷3۵-9۴۵صندوق پستي  -مشهد   

:تلفن تماس    
(تلفكس)0۵1 - 3۸۷0۷0۵6  

093۵۵36۷22۴ 

 انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران ايران
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 رتبه بندي انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران ايران 

  9۷تا سال خالصه عملكرد انجمن سيستم هاي سطوح آبگير باران ارزيابي 

 (توسط کميسيون انجمن هاي علمي کشور)

   

 کسب نموده است را  Aرتبه همچون سال هاي  قبل  انجمن در گروههاي تخصصي، کشور با رتبه بندي انجمن هاي علمي



انتخاب انجمن به عنوان پنج 

انجمن برتر کشور در گروه 

توسط  1397کشاورزي در سال 

کميسيون انجمن هاي علمي  

 وزارت علوم



 نشريات انجمن



  

 نمونه اي از کتابهاي منتشر شده



 [ 
 
 
 
[In reply to Shohre Sadri] 

️☺پیش به سوی تمرین دموکراسی  



 تعريف استحصال آب باران

جمع آوری رواناب ناشی از بارندگی از سطوح طبیعی ویا  

محل وقوع بارشدستکاری شده در   



 سیستم های سطوح  
 آبگیر باران

 حفاظت از آب
(روانآب هاجمع آوری )   

کاهش فرسايش= حفاظت خاک   

 تولید بیشتر
حجم آب بیشتر با ریسک  )

(کمتر  

 احيا مراتع

 جلوگيري از بيابان زايي

ايجاد فضاي سبز در جايي که         
 روشهاي معمول توجيه ندارد

تغذیه مصنوعی سفره های آب 
 زیرزمینی

جلوگيري از هجوم آبهاي  
حاصلخيزي بيشتر زمين ها=شور  

 استحصال آب در مناطق مسكوني توسعه و ترويج کشت ديم



 تغيير اقليم



نيست که مقامات بلندپايه کشور از تبعات هولناک تنش شديد آبي و روزي 

. کاهش هاي بلندمدت بارش ها و در نتيجه کاهش منابع آب در ايران سخن نگويند

بسياري معتقدند اين ناله ها دير است و شايد نوشدارويي است بعد از مرگ سهراب 

اما گروه ديگري معتقدند با مديريت درست در افقي بلندمدت مي توان بخشي از 

. مناطق ايران را از خطر غيرقابل زيست بودن دائمي تا حدودي حفظ کرد  



بحران آب نداريم،شايد عده اي معتقد باشند که   

 اما

کمبود مدير محيط زيستي و معتقد به توسعه پايدار در  

 ساختارهاي اجرايي داريم، 

آيندگان  کمبود مشارکت مردمي براي حفظ منابع طبيعي براي 

.داريم  



Rainwater Harvesting 
 



!جاي طرحهاي انتقال آب، تلفات آب را پايان دهيمبه   

:پرسش اصلي اين است  

چرا هيچ اراده اي براي کاهش هدررفت آب وجود ندارد، اما   

!حاضريم ده ها برابر هزينه طرح هاي انتقال آب را بپردازيم؟  

 



 استحصال آب در محيط شهري  با دو هدف

 
 براي فضاي سبز شهري -2

 

جهت مصارف خانگي -1  
 



 استحصال آب با ران از پشت بام



 اشكال مختلف مخازن ذخيره آب باران براي مناطق مسكوني

 

 

 





 بازچرخاني آب در منازل و ادارات



 شرب و آب ديونيزه براي مصارف استحصال آب باران از سطوح آبگير 
 (دانشكده تربيت مدرس نور ) 

 



 استحصال آب باران از سطوح آبگيربراي مصارف  شرب و آب ديونيزه
(دانشكده تربيت مدرس نور )   

 



(مشهد –مرکز رشد جهاد خراسان رضوي ) ساخت مخازن زميني براي ذخيره اب باران   

  



(مشهد )محيط سبز استفاده از آب باران براي ايجاد     

  



(مرکز رشد جهاد خراسان–مشهد )استفاده از آب باران  و باز چرخاني آن جهت سرويس هاي بهداشتي  

  



درصد  90رخنمون سنگي بيش از رخساره هاي 



(دانشگاه شاهرود) آبخوان مصنوعي    



 (منطقه سرافزان  مشهد)جمع آوري آب  از سطوح سنگي 



آبياري فضاي 

سبز منازل 

مسكوني با آب 

 باران



 ايجاد فضاي سبز حاسيه معابر جهت استفاده از روآنآب پياده رو و انتقال آب مازاد

  



 استفاده از اب باران جهت  احيا فضاي سبز حاشيه معابر

  



 از سطح جاده   استحصال آب





 هرکس که در دعايش

باران يادي کند ز   

 شيرين تر از عسل باد 

 کامش  به روزگاران


