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بسمه تعالی

به مناسبت جشنواره هفته پژوهش و فناوری سال  ۱۳۹۷از تاریخ  ۲۴تا  ۳۰آذرماه با شعار «پژوهش هدفمند،
فناوری ارزشآفرین در خدمت تولید ملی» ،کارگاهی با عنوان "آبیاری تحت فشار در استان گیالن -فرصتها و
چالشها" با همکاری دانشگاه گیالن ،سازمان جهاد کشاورزی استان گیالن ،پژوهشکده ووهه آبی خرر و کمیته
منطقهای آبیاری و زهکشی استان گیالن ،روز شنبه مورخ  ۲۴آذرماه  ۹۷در محل آمفیتئاتر شهید آوینی
دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیالن از ساعت  8:۳۰لغایت  ۱۲:۰۰و با وضور مهندسین شرکتهای مشاور و
پیمانکار برگرار شد.
در این جلسه جناب آقای دکتر محمدرها خالدیان -دانشیار ،عضو هیئت علمی دانشگاه گیالن و رئیس
کارگروه توسعه پایدار منابع آب و خاك و بخش جوان؛ به عنوان دبیر اجرایی ،گرارش کوتاهی مبنی بر آمار
سطوح اراهی تحت پوشش سامانه آبیاری تحت فشار و امکان افرایش راندمان آبیاری با هوشمندسازی آنها را
عنوان نمودند .جناب آقای دکتر علیاصغر آقابیگی گرارشی از سامانه آبیاری تحت فشار و کم فشار در استان
گیالن و عملکرد سامانهها در شهرستانهای استان ،قابلیت اجرای سامانه برای ودود  5۰هرار هکتار از باغات
استان و ارائه پیشنهادات را مطرح نمودند .جناب آقای مهندس پورمحسنی مدرس محترم دوره آبیاری تحت فشار
همن بیان مباوث ویژگیهای منحصر به فرد آب ،پارهای از نکات طراوی سامانههای آبیاری تحت فشار و مرایا
و معایب آنها و تجارب خود در طراوی و اجرای این سامانهها را ارائه نمودند .پس از پذیرایی جلسه با پرسش از
سوی مشاورین محترم در ووزهی مشکالت اجرایی سامانهها ،گرفتگی قطرهچکانها ،فیلتراسیون ،مشکالت
طراوی سامانه در شیب زیاد در برخی از مناطق استان و طراوی با نرمافرار

WATERGEMS

ادامه یافت و

جناب آقای مهندس پورمحسنی راهنماییهای الزم پیرامون موارد مذکور را بیان داشتند .در پایان کارگاه نیر،
اعضای واهر همن ابراز خرسندی از برگراری این کارگاه ،خواستار استمرار تشکیل کارگاهها و به صورت
تخصصی بودند.
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