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 گزارش نخستين نشست تخصصي زهکشي استان گيالن

 تاالر حکمت دانشگاه گيالن: مکان برگزاری

 6:16ساعت  6191دی ماه  66چهارشنبه : زمان برگزاری

 
با نفر از مدیران، اعضای هيات علمی، کارشناسان و دانشجویان  06نخستين نشست تخصصی زهکشی با حضور حدود 

های آینده سازمان  های کشاورزی استان، تشریح برنامه استان و نقش آن در رفع بحرانهدف بيان جایگاه زهکشی در 

در این . جهاد کشاورزی در خصوص زهکشی و تبادل نظر و به اشتراک گذاشتن تجربيات زهکشی استان برگزار شد
زی و مسئولين نشست مهمان ویژه جناب آقای مهندس نظرپور معاون مدیر کل امور آب و خاک وزارت جهاد کشاور

برداری از شبکه آبياری و زهکشی سفيدرود، جناب آقای  استانی جناب آقای مهندس چيتی مدیر عامل شرکت بهره

مهندس زارع مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان، جناب آقای مهندس مهرزاد نماینده مدیر ستاد بحران 

. سخنرانی به شرح جدول ذیل بود 5برنامه نشست شامل . تندای حضور داش استان، مدیر فنی شرکت سهامی آب منطقه
های زهکشی و  ساعت بحث و تبادل نظر انجام شد و حاضرین سواالت و نگرانی خود از پروژه 2در پایان سخنرانی حدود 

های تخصصی  همچنين در طول نشست برگه. زیست محيطی را مطرح و مسئولين حاضر در جلسه پاسخگویی نمودند

ها  بندی نظرات، اولویت های پژوهشی و اجرایی زهکشی در اختيار حاضرین قرار گرفت تا پس از جمع جی اولویتنظر سن
 .مشخص و در اختيار محققين و مسئولين اجرایی قرار گيرد

 

 سخنران برنامه

 خير مقدم -سرود ملی جمهوری اسالمی ايران -تالوت آيات قرآن مجيد

 مسئول کارگروه زهکشی و محيط زيست -دکتر مريم نوابيان معرفی کارگروه زهکشی و محيط زيست و گزارش عملکرد

مدير آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان  -مهندس احمد زارع وضعيت موجود و چشم انداز زهکشی در استان گيالن

 جهاد کشاورزی

 استاديار گروه مهندسی آب دانشگاه گيالن -دکتر نادر پيرمراديان  اهداف زهکشی در اراضی شاليزاری

 استاديار گروه مهندسی آب دانشگاه گيالن -دکتر مريم نوابيان  مهندسی زهکشی در اراضی شاليزاری و تجربيات معيارها

 پذيرايی

اراضی شاليزاری در توسعه کشت دوم پس از برداشت کشی نقش زه

 برنج

 هيات علمی موسسه تحقيقات برنج کشور -دکتر محمدرضا يزدانی

 سازمان محيط زيست استان گيالن -مهندس صابرمعاش بررسی اثر کود مصرفی بر مزارع و منابع آب سطحی

پروژه های زهکشی و ارائه بررسی موانع موجود در طراحی و اجرای 

 پيشنهاد راهبردی جهت ارتقاء وضع موجود زهکشی در استان گيالن

پرسش و پاسخ با حضور  -مشارکت کارشناسان حاضر در جلسه 

 های مرتبط سازمان
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های به عمل آمده بعد از نشست، حاضرین نشست را مثبت ارزیابی نموده و خواستار تداوم نشست تخصصی  ر بررسید

توان به نکات ذیل  از دیگر دستاوردهای نشست می. صوص زهکشی و مسایل زیست محيطی ناشی از آن شدنددر خ
 :اشاره نمود

درخواست از مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی جهت اضافه نمودن یک کارشناس تخصصی زهکشی در  -1

 چارت سازمانی زیر مجموعه آن مدیریت
، مدیریت آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی و سازمان محيط زیست در ارزیابی عملکرد اتفاق نظر دانشگاه گيالن -2

 رو های موجود در سال زراعی پيش کمی و کيفی زهکش

برداری از شبکه آبياری و زهکشی  تحت مدیریت شرکت بهره) 2و  1های درجه  ارزیابی اثر مدیریت زهکش -3

 (تحت نظارت سازمان جهاد کشاورزی) های مزرعه بر زهکش( سفيدرود

 

 
 


