
 »زندگي درخت تخصصي وبينارهاي مجموعه« دومين و سومين گزارش

 1399 اسفندماه ششم و سوم در روزهاي

 

 روزهاي در كشاورزي منظر موضوع با  »زندگي درخت تخصصي وبينارهاي مجموعه«پس از برگزاري موفق اولين 

مجموعه وبينارهاي تخصصي برنامه از  دومين و سومينهاي موضوعي  جلسات و سخنراني، 1399 شهريور 19 و 12

 برگزار شد. 1399 سوم و ششم اسفندماه، در روزهاي فضاي سبز و منظر

گروه  با همت و همكاري انجمن متخصصان فضاي سبز و منظر ايران و زندگي درخت تخصصي وبينارهاي مجموعه

معاونت پژوهش و فناوري زي و همراهي دانشكده علوم و مهندسي كشاور مهندسي علوم باغباني و فضاي سبز و

 .شود ميپرديس كشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران برگزار 

 ،مجموعه از اين وبينارها در دومين و سومينو  اند ريزي شده اي و موضوعي برنامه اين وبينارها به صورت دوره

توانيد از  را ميوبينار فيلم هر يك از روزهاي  نمودند.سخنراني استراليا  و كشورهاي آلمان، آمريكاسخنراناني از 

 هاي زير مالحظه بفرماييد: طريق لينك

 https://bayan.ut.ac.ir/v/Pwg9M): 3/12/99دومين مجموعه وبينارها (

 https://bayan.ut.ac.ir/v/Pwg9w): 6/12/99ها (وبينار سومين مجموعه

https://bayan.ut.ac.ir/v/Pwg9M
https://bayan.ut.ac.ir/v/Pwg9w


 اشد.ب هاي زير در دسترس مي از طريق لينك ،هاهاي اين وبينار هر يك از سخنرانيهمچنين 

 )3/12/99دومين مجموعه وبينارها (

 https://bayan.ut.ac.ir/v/3dVzQ: آمريكا) كانتيكت ايالتي دانشگاه( بنفيلد ريچارد پروفسور سخنراني -

 https://bayan.ut.ac.ir/v/PAr45: )آلمان نورتينگن دانشگاه( لودويگ كارل پروفسور سخنراني -

 )6/12/99ها (وبينار سومين مجموعه

 https://bayan.ut.ac.ir/v/3xw9W: )آمريكا نيويورك ايالتي دانشگاه( مرن شارن پروفسور سخنراني -

 https://bayan.ut.ac.ir/v/3od2o: آلمان) مونيخ فني دانشگاه( گندالكر -كيلمن دافنه دكتر سخنراني -

 https://bayan.ut.ac.ir/v/3ZMOz: (دانشگاه موناش استراليا) وانگ جيانبين دكتر سخنراني -

 شود. وبينارها پرداخته ميشده در اين  هاي انجام عرفي سخنرانان و موضوعات سخنرانيدر ادامه گزارش، به م

 ايالتي دانشگاه استاد، بنفيلد ريچارد پروفسور آقاي ،درخت زندگي يوبينارها مجموعه دوميندر ل سخنران او* 

 كردند.سخنراني  گردي) موضوع گردشگري باغ (باغدرباره  كانتيكت

 انساني، جغرافياي هاي حوزه در 1998 سال از كه هستند كانتيكت ايالتي دانشگاه استاد بنفيلد ريچارد پروفسور

 اجرايي مديريت و پژوهش تدريس، به )توريسم گاردن( باغ گردشگري و ملي هاي پارك مديريت و گردشگري

. است داشته برعهده را بازاريابي بخش اجرايي مديريت وي كانادا، 2010 زمستاني المپيك در. باشند مي مشغول

 »توريسم گاردن در نو مسيرهاي« ايشان اخير كتاب. اند  كرده منتشر گردي باغ  زمينه در كتاب دو بنفيلد پروفسور

 در سخنران ترين محبوب و معتبرترين بايد را بنفيلد پروفسور. است رسيده چاپ به 2021 سال در كه دارد نام

 رويداد در. اند پرداخته سخنراني ايراد به جهان كشور 100 از بيش در تاكنون كه كرد محسوب توريسم گاردن  حوزه

 دوران در تاريخي سايت و منظر گردشگر، تعامل« موضوع به را خود سخنراني بنفيلد پروفسور زندگي، درخت

 سخنراني ايشان از طريق لينك زير قابل مشاهده است:دادند.  اختصاص »پساكرونا

https://bayan.ut.ac.ir/v/3dVzQ 
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 دانشگاه استاد، لودويگ كارل پروفسور آقاي، زندگي درخت وبينارهاي مجموعه دوميندر  سخنران دوم* 

 .نمودندنراني سخ اروپا هاي فستيوال گاردن در موقت هنر  ، دربارهآلمان نورتينگن

 مجله سردبيري به توان مي ايشان علمي تجارب ازهستند.  آلمان نورتينگن دانشگاه استاد و منظر معمار ايشان

Garten+Landschaft  از جامعي مجموعه« و »آب با طراحي و ساخت ريزي، برنامه: آب منظر« هاي كتاب ليفأت و 

. است رسيده چاپ به 2017 سال در اخير كتاب كه كرد اشاره »باز فضاي طراحي و منظر معماري هاي پروژه خالصه

 شده شناخته منظر معماري مسابقات و ها پروژه گر تحليل و نويسنده و قدتمن داور، عنوان به ايشان همچنين

 »اروپا هاي فستيوال گاردن در موقت هنر« موضوع به لودويگ پروفسور ،زندگي درخت رويداد در. هستند

 در و خاص رويكردي با يك هر كه برد مي اروپا درباغ  معروف فستيوال چند در گردشي به را ما و دنپرداز مي

 سخنراني ايشان از طريق لينك زير قابل مشاهده است: .شوند مي برگزار شهري ريزي برنامه و گردي باغ هاي حوزه

https://bayan.ut.ac.ir/v/PAr45 

   

 احيايدرباره  ،مرن شارن پروفسورخانم  ،زندگي درخت وبينارهاي مجموعه سوميندر  سخنران اول* 

 .كردندسخنراني  زيستي محيط عدالت و ي شهريها رودخانه

 )SUNY( نيويورك ايالتي دانشگاه )ESF( جنگلداري و زيست محيط علوم دانشكده استاد مرن، شارون دكتر

 جغرافيا رشته در را خود دكتراي مدرك عمومي، سياست و سياسي علوم وشيمي  در علمي پيشينه با. دنهست

 جامعه،-زيست محيط رابطه سياسي، اكولوژي از عبارتند ايشان پژوهشي عاليق برخي. اند كرده دريافت

. مرتبط مقررات و مشي خط و فاضالب و آب مسائل انساني ابعاد پايدار، گذاري سرمايه نوآورانه،  و سبز هاي فناوري

 علمي مقاالت و اند داشته عهده بر را متعددي دانشجويان دكتري و ارشد كارشناسي نامه پايان راهنمايي مرن دكتر

 و آب ايشان اخير مطالعات اصلي موضوع. باشد مي حوزه اين متخصصان استفاده مورد گسترده طور به ايشان

 به 2018 سال در كه »شهري آبراهه حاشيه جوامع احياي« ايشان كتاب در ويژه بهكه  بوده، زيستي محيط عدالت

 احياي شهري، هاي آبراهه« مرن دكتر سخنراني عنوان. ه استشد منتشر ،ديگر نويسنده دو با مشترك طور

 سخنراني ايشان از طريق لينك زير قابل مشاهده است: .است »زيستي محيط عدالت و ها رودخانه

https://bayan.ut.ac.ir/v/3xw9W 
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https://bayan.ut.ac.ir/v/PAr45
https://bayan.ut.ac.ir/v/3xw9W
https://bayan.ut.ac.ir/v/3xw9W


   

نكسوس   ، دربارهگندالكر -كيلمن دافنه دكترخانم  ،زندگي درخت وبينارهاي مجموعه سوميندر سخنران دوم * 

 .نمودندسخنراني  غذا و انرژي آب، پيونديا 

 مونيخ فني دانشگاه در شهري آب هاي سيستم مهندسي كرسي پژوهشگر دانشمند گندالكر، -كيلمن دافنه دكتر

 ريزي برنامه رشته دررا  خود دكتراي مدرك وي. دارد عهده بر را انرژي و غذا آب، پيوند كارگروه سرپرستي و است

 از و اند گذرانده MIT دانشگاه در را خود پسادكتري دورهو  كرد دريافت 2007 سال در توكيو دانشگاه از شهري

 سازگاري و شهري اكولوژي مركز مانند مراكزي در پژوهشگر و شهري ريز برنامه عنوان بهرا  خود حرفه ،زمان آن

 در و شده منتشر فراواني علمي هاي كتاب و مجالت در وي مطالعات. اند داده ادامه مونيخ دانشگاه اقليمي

 اصلي موضوع غذا و انرژي آب، پيوند. اند پرداخته خود پژوهشي دستاوردهاي ارائه به متعددي هاي كنفرانس

 به توان مي ايشان پژوهشي عاليق ديگر از و دهد مي تشكيل اخير هاي سال در را ايشان هاي پژوهش

 سخنراني به ايشان زندگي، درخت رويداد در. كرد اشاره جامع شهري ريزي برنامه و اقليم تغيير گذاري، سياست

سخنراني ايشان از طريق  .پردازند مي »غذا و انرژي آب، پيوند براي كليدي فرصتي شهري، هاي آب بازيابي« درباره

 لينك زير قابل مشاهده است:

https://bayan.ut.ac.ir/v/3od2o 

   

 هاي زيرساخت  درباره ،وانگ جيانبين دكترآقاي  ،زندگي درخت وبينارهاي مجموعه سوميندر  سومسخنران * 

 .نمودندسخنراني  شهري چندعملكردي سبز

شهر  در موناش دانشگاه در ،آب به حساس شهرهاي پژوهشي مؤسسه نوآوري ارشد مسئول وانگ، جيانبين دكتر

 مختلف هاي پيشينه با مرتبط مندان حرفه و پژوهشگران همكاري بر تالش ،مركز اين در. باشند مي استراليا ملبورن

https://bayan.ut.ac.ir/v/3od2o
https://bayan.ut.ac.ir/v/3od2o


 هاي زيرساخت مانند رويكردهايي ايشان. باشد مي با آب بطمرت موضوعات به بخشي بين نگاه و دانشي

 و منظر معماري شهري، طراحي مانند هايي تخصص همراهي با مختلف هاي مقياس در را شهري چندعملكردي

 با را هايي پروژه ايشان ،دانشگاهي پژوهش و صنعت دولتي، بخش با تعامل در. نمايند مي دنبال صنعتي طراحي

 ايده بهشان  در سخنراني وانگ دكتر. اند رسانده انجام به جهان نقاط ساير و سنگاپور چين، استراليا، در موفقيت

 شهري، هاي محيط هاي چالش با مواجهه در چندعملكردي سبز هاي زيرساخت بكارگيري با آب، به حساس شهرهاي

 زماني اختالف دليل به البته .پردازند مي شهري باز فضاهاي در منظر معماري و شهري طراحي هاي پروژه قالب در

سخنراني ايشان از طريق  .ارائه شددر طي زمان وبينار  شده ضبط شكل به ايشان سخنراني، ايران با استراليا زياد

 لينك زير قابل مشاهده است:

https://bayan.ut.ac.ir/v/3ZMOz 

   

موضوعات  بحث تخصصي درباره، جلسه پرسش و پاسخ و ها و در انتهاي هر وبينار ايان هر يك از سخنرانيپس از پ

هاي مختلف كشور، به شكل فعال در  دگان از كشورهاي مختلف و دانشگاهكنن برگزار شد و شركت ها سخنراني

 مباحث مشاركت نمودند.

   

   

https://bayan.ut.ac.ir/v/3ZMOz
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و نفر  370و  450بيش از به ترتيب ، زندگي درخت وبينارهاي مجموعه سومين و دوميندر كنندكان  نام تعداد ثبت

حداكثر تعداد حضور در سامانه وبينار و اتصال و  220و  240 به ترتيب تخصصيدر اين دو رويداد  كنندگان شركت

نفر بوده است. بر اساس  130 و 170به ترتيب در حدود  در محيط مجازي وبينارافراد حاضر به شكل همزمان 

 افغانستان، ،اندونزي ،، فيليپيناستراليا جهان از جمله كشور 20از نام، عالوه بر ايران، از بيش  اطالعات ثبت

 ،روسيه، انگلستان، اوكراين فرانسه، ايتاليا،، قبرس، تركيهلبنان، ، اردن ، كنيا،مراكش نيجريه، جنوبي، آفريقاي

 در اين رويداد آمريكاو  جامائيكا، پاناما، بوليوي مكزيك،، كانادا، لهستان، لتوني ،پرتغال، بلژيك ،ايرلند ،آلمان

 تخصصي شركت كردند.

به ويژه و همكاران برگزاري اين وبينار از پنج قاره جهان كنندگان محترم  انتها از حضور و همراهي همه شركتدر 

متخصصان فضاي سبز و منظر ايران،  دانشگاه تهران و انجمنهمكاران محترم پرديس كشاورزي و منابع طبيعي 

 شود. نرانان محترم تقدير و تشكر ميو به شكل ويژه سخ دانشجوياندانشگاهيان و 

 هيأت عضو سفيد، خان مهدي دكتر همكاري و پيگيري با تخصصي، وبينارهاي مجموعه اين موضوعي جلسات

 آرمين مهندس  و كشاورزي مهندسي و علوم دانشكده سبز فضاي و باغباني علوم مهندسي گروه علمي

اميد است با  .شد برگزار ايران منظر و سبز فضاي متخصصان انجمن اجرايي دبير و مديره هيأت عضو راد پرهيزي

رويدادهاي آتي مجموعه وبينارهاي تخصصي درخت حمايت و مساعدت هميشگي گروه، دانشكده و پرديس، 

 با موضوعات تخصصي و كاربردي و با حضور متخصصان برجسته داخلي و خارجي برگزار گردد.زندگي 


