
 به نام خدا

س و آقايان، دانشجويان، كارشناسان خانممسئولين محترم، محققين، اساتيدالم خدمت با عرض  ها

و از مشاركت از طرف انجمن علمي سيستم هاي سطوح آبگير باران به همگي شما خير مقدم عرض نموده

برگزاري اين همايش شكوهمند همچنين از دانشگاه بيرجند بخاطر. مايمن شما در اين رويداد علمي تشكر مي

و تشكر مي .نمايم تقدير

بهب باران به اقداماتآاستحصال و بهره مربوط برداري مستقيم از نزوالت در نزديكي محل بارش مهار

با اطالق مي و بنابراين كهي معمولها روش گردد آباستحصال آب مانند(رواج دارد كشور در صنعت

جهت اين فناوري بطور سنتي در كشور. داردتفاوت كامال)عميقيها چاهو حفر ساخت سدهاي بزرك

و نيز آبياري و اراضي كشاورزي مصارف شهري پاآآثار مرسوم بوده ميبرن هنوز هم با عرض اما.باشد جا

و به به فراموشي سپرده شده سنتي كشوري سنتي استحصال آب نيز مانند ساير هنرهايها روشتاسف 

و مضر اتيجاي آن الگوهاي وارد ساير كشورهااز)ي عميقها چاهمانند صنعت حفاري(بسيار مخرب

عالوه بر اينكه از طرف مجامع بين الملليها روش ايندر حال حاضر در عوض. جايگزين گرديده است

ي و و مربوطه به عنوان يك منبع جايگزين وا تكميلي براي مقابله با خشكي خشكسالي در كشورهاي خشك

و اشتغالگردد، كم آب دنيا تجويز مي . زا مبدل گرديده است در اغلب كشورهاي دنيا به يك صنعت عظيم

بر اين فناوري در كليه فعاليت و شاخههاي آب و كشاورزي هاي آن نظير دام، حيات مانند صنعت، شرب

و جنگل، بيابان و براي آبياري تكميلي كشت ديم كاربرد وحش، مرتع و خانگي زدايي، فضاي سبز شهري

و دستورالعمل. دارد و منابع علمي مربوط به اين كاربردها شامل استاندارد در مراجع و اجرا هاي طراحي

و پايگ باهفضاي مجازي ميه هاي استنادي .باشد راحتي قابل دسترس

برداري از اين دانش، چندين برابر بيشتر از حجم آب موجود در چرخه پنانسيل موجود كشور براي بهره

بايميليارد آب قابل استحصال در مقا 130با 120منظور(باشد مديريت آب كشور مي ميليارد 420سه

بكه) باشد بارندگي در روي پهنه كشور مي بدون استفاده) از جمله تبخير(صور مختلفيه در حال حاضر

از. رود هدر مي و موثر ي استحصال آب باران اين است كه مانند هنر پرورشها روششرط استفاده از موفق

و اجرا گردد و توپوگرافي هر محل انتخاب، طراحي .گل بايد متناسب با شراط اقليمي، نوع مصرف

از انجمن علمي سيستمهاي سطوح مانند(ي سنتي استحصال آب در كشورها روشآبگير باران ايران با الهام

و روستايي و انواع آب انبارهاي شهري :افدامات زير را پيگيري مينمايد) بندسار، آب بند، خوشاب

آبها روشمستند سازي- ي سنتي استحصال



 هاي الزم براي مصارف مختلف تهيه دستورالعمل-

و انتشار-  كتب ذيربطحمايت از چاپ

و خبرگان جمع- و متخصصين  آوري تحربيات

و تحقيقاتيتهاي پايلو اجراي طرح-

 هاي نوين استحصال آب باران بومي سازي فناوري-

 اهم اقداماتي كه تا كنون صورت گرفته

و گنبدها روشاقدام جهت شناسايي- ي سنتي استحصال آب ار سطوح پشت بام در منطقه گرگان

 سنتي استحصال آب در كشور انجام طرح مميزي دانش-

و غيره-  تهيه بانك اطالعات از منابع علمي مرتبط شامل مقاله، كتاب، پايان نامه، گزارش علمي

 اقدام جهت تدوين كتاب بندسار-

 برداري از آب باران در كشاورزي ديم اقدام جهت تدوين كتاب بهره-

 آوري آب از پشت بام در دانشگاه آزاد اجراي طرح پايلوت جمع-

و معابر- و همكاري در اجراي طرح پايلوت استحصال آب از پشت بام با هدف استفاده در فالش تانك

 در مركز تحقيقات كشاورزي مشهدآبياري فضاي سبز 

سبز طرح كمربند( وري آب باران از سطوح سنگي ارتقاعات جنوب مشهدآ اجراي طرح پايلوت جمع-

)مشهد

 شروع مطالعات طرح تامين آب شرب حيات وحش جزاير درياچه اروميه-

و پالستي- ي براي آبياريكهمكاري در اجراي طرح پايلوت استحصال آب از سطوح عايق قيري

 تكيملي كشت ديم در مشهد

 هاي مختلفشهمكاري در مطالعات ميداني تعيين ضريب رواناب از سطوح عايق با استفاده از پوش-

و دومين همايش ملي در سال-  در مشهد91،92هاي برگزاري اولين

و انتشار فصلنامه علمي-  هاي سطوح آبگير باراني سامانهترويجچاپ

و غيره شركت در نمايشگاه- و يا فن بازار  هاي مختلف به مناسبت هفته پژوهش

 هاي آموزشي برگزاري كارگاه-

 برگزاري سخنراني علمي-

:اند هاي زير از انجمن حمايت نموده با اجراي موارد مذكور سازماندر رابطه

و فناوري- و محيط زيست معاونت علمي  ستاد آب



 شهرداري مشهد-

 سازمان محيط زيست كشور-

و مراتع كشور سازمان جنگل-  ها

:اين انجمن جهت ادامه مامورت خود نياز به موارد زير دارد

در(ي انجمن به رسميت شناخته شده جايگاه مرجعيت علم- قانون تشكيل انجمنها مورد همانطور كه

 از طرف سازمانهاي ذيربط)تاكيد قرار گرفته است

يگتوضيح اينكه انجمهاي علمي با توجه به ساختار تشكيالتي آنها تنها جايگاه مناسب براي ايجاد هماهن

بهو بهره هاي صنفي هاي مختلف اعم از دانشگاه، ادارات دولتي، بخش خصوص، تشكل بين بخش برداران

مي منظور دستيابي به اجماع علمي در زمينه چالش كه هاي پيش روي كشور  باشند چرا

و سازمان- و دستورالعمهاي اجرايي مورد نياز كمك مجلس  هاي ذيربط جهت تصويت لوايج، طرحها

و كاربردي در زمينه توسعه آموزش-  هاي مختلف هاي كالسيك

 منابع علمي مورد نيازكمك مالي به انجمن جهت تهيه-


