
 

 

 

 

 

 

 

 از و آب با مرتبط یعلم یهاانجمن نیترسابقه با از یکی یتخصص -یعلم تیفعال قرن ربع بیقر با رانیا کیدرولیه انجمن

 در کیدرولیه علم پژوهاندانش و متخصصان و انجمن حرکت تیتقو و هاتیفعال استمرار یراستا در که هاستآن نیترفعال

 و چاپ ک،یدرولیه ادیالمپ دوره 7 ک،یدرولیه یمل کنفرانس دوره 17 یبرگزار به ماقدا یمل سطح در تیفعال مدت طول

 ،یتخصص-یآموزش یهاکارگاه ساعت صدها یبرگزار ، Journal of Hydraulic Structuresو کیدرولیه مجالت انتشار

 و نظارت زین و یامنطقه و یمل سطح در آب حوزه یتخصص موضوعات با یعلم یهانشست یبرگزار برتر، یهانامهانیپا انتخاب

 ختهیفره افراد اکثر تیعضو به توجه با گرید یسو از. است نموده کشور آب صنعت یهاپروژه از یبرخ مطالعات ینیبازب

 مشاوره خدمات ارائه ییتوانا انجمن نیا گفت توانیم جرات به انجمن، نیا در کشور آب صنعت متخصصان و یدانشگاه

 با نیسرزم نیا یجا یجا که امروز طیشرا در و داراست را کشور آب صنعت مختلف یهاچالش و ئلمسا در یتخصص -یعلم

 یهاپروژه در یمل یهاسازمان و نهادها به یمشورت یبازو عنوانه ب تواندیم باشند،یم ریدرگ آب حوزه در یمختلف مسائل

 .دینما خدمات ارائه کشور آب صنعت

 گسترش و اعتالء زین و یمل توسعه یهاطرح در کیدرولیه متخصصان نقش و کیدرولیه یمهندس حرفه تیاهم به توجه با

 کیدرولیه انجمن رهیمد ئتیه کشور، کیدرولیه مختصصان نیب مستمر ارتباط و پژوهش و آموزش امر در کیدرولیه دانش

 بیتصو و نیتدو ضمن انجمن، یهاهتیکم و یعلم یهاگروه لیتشک بر یمبن انجمن اساسنامه 1۶ ماده مفاد استناد به رانیا

 انجمن رهیمد ئتیه ۴17 شماره جلسه در اعضاء هیکل مشارکت از یریگبهره و یتخصص یهاتهیکم لیتشک نامهنییآ

 در انجمن محترم یاعضا یهمکار و مشارکت یبرا را خود یآمادگ افتخار با ،1397 سال مردادماه ۲ مورخ رانیا کیدرولیه

 را اعضاء هیکل مشارکت انجمن یهاتهیکم اهداف به لین است یهیبد. دینمایم اعالم بخش نیا در یخصصت -یعلم یهاتیفعال

 انجمن یهاتیفعال ییشکوفا کنندهنیتضم و تیفعال هیاول اصول از هاتهیکم یهاتیفعال در اعضاء فعال حضور و طلبدیم

 دکتر یآقا تیریمد به جوان یاعضا: مانند یتخصص یهاتهیکم زا یتعداد تاکنون راستا نیهم در. بود خواهد رانیا کیدرولیه

 دکتر یآقا تیریمد به یکیدرولیه یهامدل و هاسازه ،یاسی یمهد دکتر یآقا تیریمد به رودخانه یمهندس ،یصمد ریام

 یهاشبکه و لانتقا یهاستمیس صفرزاده، اکبر دکتر یآقا تیریمد به یمحاسبات کیدرولیه و کینامیدرودیه ،یصانع یمجتب

 الملل نیب روابط و نیمهرآئ یمجتب دکتر یآقا تیریمد به ستیزطیمح کیدرولیه ،یسلطان جابر دکتر یآقا تیریمد به عیتوز

 متخصصان هیکل از دعوت ضمن رانیا کیدرولیه انجمن. اندنموده تیفعال به شروع یمهاجر نیدحسیس دکتر یآقا تیریمد به

 کنار در جوان یاعضا حضور با است دواریام انجمن، یتخصص یها تهیکم در تیفعال و حضور یبرا صنعت نیا شکسوتانیپ و

 اتیتجرب انتقال امکان و آمده فراهم انجمن مختلف یها نسل انیم بهتر یهمکار یها نهیزم انجمن، سابقه با و خبره یاعضا

 د.گرد فراهم کیدرولیه ندهیآ یهانسل به

 به بهانه انتشار مجدد خبرنامه هیدرولیک  

 انجمن هیدرولیک ایران امیر صمدی، دبیر 

مطلب 
 خستن
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 مندعالقه و فعال یاعضا همت با مجدداً ،(1390 رماهیت از) توقف سال 7 بیقر از بعد که انجمن یهاتیفعال از گرید یکی

 رانیا کیدرولیه انجمن رهیمد ئتیه. باشدیم انجمن خبرنامه انتشار است، نموده کار به آغاز جوان یاعضا یتخصص تهیکم

 و رهیمد ئتیه مصوبات شامل انجمن یداخل اخبار ارانتش: از عبارتند که دینمایم دنبال خبرنامه نیا انتشار از را هدف چند

 ریسا در کیدرولیه با مرتبط یقاتیتحق -یعلم اخبار انعکاس و انتشار انجمن، یتخصص و ییاجرا یهاتهیکم یهاتیفعال ریسا

 در یرانیا دانشمندان و محققان با انجمن یاعضا ارتباط سهولت و یبرقرار ،یالملل نیب و یمل سطح در یتخصص -یعلم مراکز

 یبرا مناسب یفضا جادیا و انجمن یحقوق یاعضا یمعرف ،ءاعضا انیم کترینزد و شتریب ارتباط یبرا کشور از خارج ای داخل

 یبرا جوان و ختهیفره یاعضا بیترغ و ،یمل سطح در آب رشته یکار یهانهیزم با جوان لیالتحصفارغ یروهاین ییآشنا

  .ایدن و منطقه سطح در هاتیفعال توسعه منظور به رانیا کیدرولیه جمنان یهاتیفعال در یحداکثر مشارکت

 باعث که انجمن با خود ارتباط تیتقو ضمن رودیم انتظار یحقوق یاعضا از الخصوصیعل انجمن یاعضا هیکل از رونیا از

 آب صنعت در خود یهاتیفعال و هاتالش انیجر در زین را کیدرولیه خبرنامه هیریتحر ئتیه شود،یم آن شتریب هرچه توسعه

 دست رانیا کیدرولیه انجمن رهیمد ئتیه. سازند منعکس خبرنامه در را آنها بتوانند مناسب فرصت در تا داده قرار کشور

 در کنندگان مشارکت و نیداوطلب حضور. فشاردیم یگرم به هستند، انجمن در داوطلبانه تیفعال به لیما که یزانیعز یتمام

 رانیا ماننیسرزم تمام به کشور آب صنعت اندرکاراندست هیکل مشارکت و یاریهم امیپ دهندهانتقال انجمن، یهاتیفعال

 .بود خواهد آب منابع بحران از عبور یبرا

 

 

 

. در تیرماه سال جاری به صورت برخَط )آنالین( برگزار گردید 1۴مرحله اول هفتمین دوره المپیاد هیدرولیک ایران در تاریخ 

کنندگان این مرحله شرکت. بود شده نییتع قهیدق ۴۵ سواالت به ییپاسخگو زمان و بوده عدد ۲0 سواالت تعداداین آزمون 

 های مختلف کشور به مرحله دوم راه یافتند.نفر از دانشگاه 9از این تعداد  که ندنفر بود ۲۴

مردادماه برگزار گردید و برگزیدگان مرحله اول با  1۸مرحله دوم به صورت حضوری در دانشکده فنی دانشگاه تهران در تاریخ 

 یکدیگر به رقابت پرداختند. در نهایت افراد زیر به عنوان نفرات برتر این این دوره انتخاب شدند:

 
 نفر اول: آقای شاهو مولودی

 
  نفر دوم: آقای علی اسدتبادکان

 تصویری از روز برگزاری مرحله دوم المپیاد

 ۱۳۹۷نامه برتر سال برگزاری هفتمین المپیاد هیدرولیک ایران و مسابقه پایان  

 ولیک ایرانمسئول دفتر انجمن هیدر، سید احمد داورپناه 

اخبار 
  انجمن
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و  تمدید شد خردادماه پایاننام این مسابقه تا برگزار گردید. مهلت ثبت 139۶نامه برتر سال پایانسابقه م همچنین

از جمله جذابیت نظری موضوع، گزارشات پژوهشی یا کتاب معیارهایی  در نظر گرفتن کنندگان باهای ارسالی شرکتنامهپایان

در نهایت افراد زیر در مرحله اول برگزیده بررسی شدند.  و ... نامهپایاناز  نامه، مقاالت پژوهشی چاپ شدهمستخرج از پایان

 شدند:

ی
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ع د
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 آقای رضا براتی از دانشگاه تربیت مدرس
 اکبر صالحی نیشابوریاستاد راهنما: دکتر سید علی

 رسوبات پرش و حرکت آستانه: یآشفتگ راث گرفتن نظر در با( بستر بار) یادانه رسوبات انتقال یبعد سه یسازمدلنامه: عنوان پایان
شد

 ار
ی

اس
شن

کار
ع 

قط
م

 

 پور از دانشگاه تبریزخانم رقیه قاسم

 استاد راهنما: دکتر کیومرث روشنگر

 روفاضالب یهالوله یانتقال رسوب نیتخم و یسازهیشب در یاضیر مختلف یهاکیتکن ییکارا و تیقابل یابیارزنامه: عنوان پایان

 

های خود خواهند پرداخت. شرکت در نامهانس هیدرولیک در شهرکرد حاضر شده و به ارائه پایانافراد فوق در هفدهمین کنفر

 کنندگان کنفرانس بالمانع است. جلسه ارائه برای شرکت

 نامه برتر و المپیاد هیدرولیک در مراسم اختتامیه کنفرانس تقدیر به عمل خواهد آمد. از برگزیدگان نهایی مسابقه پایان

منتشر خواهد شد. اگر قصد شرکت  139۸نامه برتر سال زودی فراخوان هشتمین المپیاد هیدرولیک و مسابقه پایان ضمناً به

 ☺ نمایید.خود را آماده اکنون از هم دارید در این مسابقات را
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 برگزار آلمان 1ر آخنشه در ماهاردیبهشت ۲۸تا  ۲۴ خیتار در( 2018ISHS) یکیدرولیه یهاسازه یالمللنیب شیهما نیفتمه

 یطراح ریاخ یهاشرفتیپ مورد در تا بود ایدن سراسر از متخصصان و محققانگرد هم آمدن  ،دادیرو نیا یبرگزار از هدف .شد

 قاره ۵ و کشور ۲7 از کنندهشرکت 10۸ تعداد .کنند بحث ندهیآ قاتیتحق یازهاین و کاربرد هاینهیزم ،یکیدرولیه یهاسازه

 .داشتند حضور دادیرو نیا در

 یآموزش دوره کی یبرگزار با روزه ۵ دادیرو نیا

 کیدرولیه یاهیپا میمفاهبا موضوع  اول روز در

 نسوناچ هوبرت پروفسور توسط که باز یهاکانال

  .دیگرد آغاز شد برگزار

 و دیگرد برگزار گانیرا صورت به روزه 1 دوره نیا

 در کشور مختلف ۸از  کنندهشرکت ۲۸ از شیب

 .داشتند حضور آن

 

 مورد در یتخصص کارگاه کینیز  دوم روز در

 برگزار یرخطیغ یزهایسرر یطراح و کیدرولیه

 دانش انتقال کارگاه نیا یبرگزار از هدف .گردید

 و نامحقق از نفر ۴ .بود عملاجرا و  به یتئور از

 و بودند کارگاه نیا برگزارکنندگان متخصصان

 یزهایسرر و یینوایپ دیکل یزهایسرر از یاخالصه

 ۲0 .شدند مطرح کارگاه نیا در یمنقار

 کننده در این کارگاه حضور داشتند.شرکت

 و قهیدق ۲0 زمان در هرکدام ،یشفاه صورت به مقاله 7۴ آن در که شد برگزار جلسه 1۴ در شیهما چهارم، و سوم یروزها در

 :بودند بیترت نیا به جلسات موضوعات .نددیگرد ارائه یپوستر صورت به مقاله 3

 ،یمورد مطالعات ها،یماه عبور ،یانرژ کنندهمستهلک یهاسازه ،یرخطیغ یزهایسرر زها،یسرر و بندها سد، یمنیا و تیریمد

 یهاسازه و یعدد یسازمدل ،یبیترک یسازمدل ،یکیزیف یسازمدل ،یرسانآب یهاسازه ،یورود یهاسازه ش،یفرسا و رسوب

 .امواج و یساحل

                                                           
1 Aachen 

  های هیدرولیکیالمللی سازههفتمین همایش بینبرگزاری گزارشی از  

 دانشگاه تهرانهای هیدرولیکی، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهسید احمد داورپناه ، 

اخبار 
 علمی 

 



 

 5   رانیا کیدرولیه انجمن خبرنامه   

 

 هانهیزم همه از یدیکل سخنرانان ش،یهما هدف کردن دنبال منظور به. شد ارائه زین یدیکل یسخنران 3 یفن جلسات رب عالوه

 .بودند شده وتعد

 :بودند ریز صورت به هاارائه موضوعات و سخنرانان

 سد زیسرر حادثه از که ییهادرس: گریشوا پاول

 .میآموخت ۲لیاورو

 در یفاز چند نایجر: زبو رابرت دکتر پروفسور

 اثر و آب،-هوا آب،-رسوب: یکیدرولیه یهاسازه

 .یماه-سازه-آب متقابل

 در یسازمدل: تیاشم اسیآندر دکتر پروفسور

 .هاچالش و انتظارات - یرسانآب یمهندس

 شیهما دگانکننشرکت یرا توسط برتر مقاله و کردند هیته را برتر مقاله ۵ از یستیل شیهما یعلم یالمللنیب تهیکم یاعضا

 بود "یبحران فوق انیجر طیشرا با ابانیخ یهایورود مانند یورود یهاسازه یعدد یسازهیشب" برتر مقاله عنوان .شد انتخاب

 بخش در مشارکت منظور به 3اشنابل یمهندس شرکت .شد ارائه آلمان ووپرتال دانشگاه از کمپر ایسون دکتر خانم توسط که

 .داد هیهد شانیا به iPad دستگاه کی زیجوا

 حدود. بود Coo یسازرهیذخ-پمپ ساتیتاس و آب هیتصف ساتیتاس ،۴وپنی سد از یفن دیبازد کی شامل شیهما ین روزآخر

 حضور دیبازد نیا در کنندگانشرکت از نفر ۶0

 شامل که آب هیتصف ساتیتاس و وپنی سد .افتندی

 عنوان به 19۵1 سال از هست، زین ونیلتراسینانوف

به شمار  منطقه در یدنیآشام آب همم منبع

 نیب Coo یسازرهیذخ-پمپ ساتیتاس .روندمی

 از یبانیپشت منظور به 1979 و 1971 یهاسال

 ۶موز رودخانه یکینزد در ۵تیهانگ یاهسته روگاهین

 ۶ با مگاوات 11۶۴ دیتول تیظرف و شد ساخته

 .دارد را نیتورب-پمپ دسته

 ریز نکیل به شیهما نیا مقاالت مشاهده جهت

 http://yon.ir/mpzEm :دیینما مراجعه

 (http://iahr.orgزیست )المللی تحقیقات و مهندسی آب و محیطمنبع: انجمن بین

                                                           
2 Oroville 
3 Schnabel 
4 Eupen 
5 Tihange 
6 Meuse 

http://yon.ir/mpzEm
http://iahr.org/
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 علت به اما .است برخوردار زیادی اهمیت از صادیاقت توسعه و رشد به یابیدست برای توسعه و تحقیق هایفعالیت امروزه

 با تا گیرد صورت ایبه گونه تحقیقاتی هایفعالیت مدیریت و ریزیبرنامه سازماندهی، گذاری،سیاست باید منابع، محدودیت

 متولیان از بسیاری هایدغدغه ترینمهم از یکی رواین یابد. از تحقق نظر مورد اهداف مالی، و انسانی منابع از بهینه استفاده

 براساس تحقیقاتی هایاولویت باشد. اگرمی هاآن برای اجرای منسجم ریزیبرنامه و تحقیقاتی هایاولویت شناسایی تحقیقات،

 در روشن گیریجهت ازجمله ارزشمندی نتایج شوند، تعیین کشور نیازهای و واقعیات مبنای بر و علمی معیارهای و اصول

 افزایش و تحقیقاتی اعتبارات بهینه تخصیص کاری،موازی و کاریدوباره از پرهیز اتالف منابع، از لوگیریج تحقیقات، فرآیند

 .داشت خواهد دنبال به را کالن هایگیریتصمیم و هاسازیتصمیم در تحقیقات نقش

 عناوین" مجموعه ساله هر ،مربوطه واحدهای از استعالم با گذشته سالیان طی نیرو وزارت فناوری و تحقیقات آموزش، دفتر

 زیر و محور براساس ها،شرکت های تحقیقاتیاولویت عناوین نهایی نماید. تنظیممی منتشر را "نیرو وزارت تحقیقاتی اولویتهای

 مشابه، عناوین تکرار از جلوگیری و هاپروژه انتخاب در گرانپژوهش کار تسهیل ضمن ترتیب اند. بدینشده بندیدسته محور

های بود. محورهای اصلی اولویت خواهد سنجش قابل خدمات کیفی عرضه هایشاخص ارتقاء زنجیره تأمین در هاآن گاهجای

 :شودبندی میبرده طبق نمودار زیر دستهنام

 

 (/k7gM1http://yon.irگاه دفتر آموزش، تحقیقات و فناوری وزارت نیرو )منبع: وب

 ۱۳۹۷های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال اولویت  

 ی، دانشگاه تربیت مدرسهای هیدرولیکفر، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهی احسانیعل 

تحقیق و  
  پژوهش

 

http://yon.ir/1gM7k
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جناب آقای دکتر زراتی در سخنرانی کلیدی ارائه شده در مراسم افتتاحیه چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، مواردی را 

رسد مورد توجه کافی قرار نگرفته و الزم است بار دیگر سال از آن زمان، به نظر می 3برای حضار برشمردند که با وجود گذشت 

باشد، ساله ایشان در جامعه دانشگاهی و صنعت آب می ۲7ن نکات ارزنده بیان شده که حاصل تجربه ای از ایبا انتشار گزیده

 الخصوص محققان و فارغ التحصیالن جوان را به آنها جلب نمود :مندان و دست اندرکاران صنعت آب کشور و علیتوجه عالقه

  توصیه به کارهای تیمی. -1

های تحقیقاتی و همچنین نیاز به انجام تر شدن موضوعتر شدن و عمیقر و پیچیدهزایش تعداد مراکز پژوهشی در کشواف با

ای الزم است کارهای تیمی بین مراکز تحقیقاتی گسترش بیشتری یابد.  انجام کارهای تیمی کمک های چند رشتهپروژه

وفق جلوگیری شود و زمان و های نامکند تا از تجربیات دیگران استفاده شده و از انجام کارهای تکراری و روشمی

باشد های اروپا میهای دکترای بین دانشگاهی در بین دانشگاههای انجام پژوهش کاهش یابد. مثال آن انجام پروژههزینه

های در سطح که بسیار موفق بوده و این نشانگر اهمیت کارکرد سیستماتیک و گروهی به جای فردی برای انجام پروژه

 باشد.ملی و یا جهانی می

  قرار دادن مشکالت صنعت آب به عنوان اولویت پژوهشی. -۲

تر کردن  سازی و ایمنهای جدید و یا بهینهها و مدلروش توسعه برای بتوان را تحقیقاتی هایپروژه نتایج است بهتر

نظر گرفت که مبتال  های پژوهشی درتوان در پروژهبعضی از عناوینی را که می ها در کشور  به صورت موثر بکار برد. طرح

 باشد به شرح زیر است:به صنعت آب کشور نیز می

 باال بردن کیفیت آمارها  -های آبخیزدهی حوضههای جامعی برای تخمین رسوبتهیه مدل -*

 های بهینه کنترل رسوب و آبخیزداری برای حفاظت خاک و منابع آبمطالعه روش -*

به اضافه طراحی بر اساس  (ایغیرسازه و ایسازه هایروش) سیالب تمدیری و کنترل هایها و روشمدل تهیه -*

 هاعدم قطعیت

 )برنامه برای مواقع اضطراری( برای مهار و کاهش خسارات سیالب EAPهای ها و تهیه برنامهمطالعه روش -*

 کاهش تبخیر . مدیریت رسوب -سدها در آب انتقال و مهار هایسازه هایهزینه سازیبهینه -*

 در مسیرهای طوالنی اًمصرف مخصوص مناطق به آب انتقال و مهار هایهزینه سازیبهینه -*

 کشاورزی  بخش در ویژه به انتقال توزیع، فرآیندهای در آب هدررفت کاهش نوین هایفناوری توسعه -*

 آب توزیع هایشبکه در آب نشت کاهش راستای در فناورانه و کاربردی هایحلراه ارائه -*

 آمایش با محوریت آب در سطح کشور  مطالعات انجام -*

 های زیرزمینی وبا هدف برآورد مصارف کشاورزی و تخمین برداشت از آب های سنجش از دوربکارگیری روش -*

 کشور هایدشت زمین در فرونشست

 برآورد ردپای آبی در محصوالت کشاورزی و فرآیندها -*

 ای از سخنرانی دکتر امیررضا زراتی در چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک گزیده 

 استاد دانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر پیشکسوت هیدرولیک و،امیررضا زراتی 

 مطلب
 علمی 
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 با هدف افزایش بازدههای بازچرخانی آب استفاده از روش-*

های شور و های جدید تامین نیازهای آبی و بکارگیری منابع نامتعارف مانند استفاده از آبشناسائی عرصه -*

 شورلب

 

 ایتوجه به فعالیت بین رشته -3

ها زمینه مشترک با مهندسی آب در بسیاری از بخش. ها داردهای سایر رشتهها نیاز به تخصصانجام بعضی پروژه

ها هم اقدام به ایجاد مراکز پژوهشی هندسی مکانیک، شیمی، کشاورزی و ... دارد. در حال حاضر بعضی دانشگاهم

اند که بعضاً بسیار نیز موفق بوده است. صرف وقت و توان در  ای در جهت رفع مشکالت پیچیده موجود نمودهرشتهچند

های پژوهشی اعضای هیئت علمی در ا شدن و موثر بودن فعالیتتواند به کارای و تیمی میهای میان رشتهانجام پروژه

های تحقیقاتی مهم و ارزشمندی را که در راستای نیازهای کشور نیز باشد پیش روی آینده کمک بسیاری کند و جهت

 کار رود و در جهت ایجاده تواند به صورت یک مرکز برای این منظور بانجمن هیدرولیک ایران میآنان بگشاید.  

 هیئت علمی و انجام کارهای تیمی گام بردارد. یتشکل بین اعضا

 توسعه ارتباط با صنعت آب کشور -۴

توان با های زیادی میاز روش تواند به صورت پل ارتباطی با صنعت آب ایفاء نقش کند.انجمن هیدرولیک می

 نیازهای روز صنعت آب آشنا شد:

 تواند به این مهم کمک کند. ی و بازدیدهای میدانی میاندیشهای مشترک و جلسات همارائه کارگاه  -*

تواند های هیدرولیک نیز در زمینه ارتباط صنعت و دانشگاه و همچنین گسترش کارهای تیمی میکنفرانس -*

های کلیدی مورد توجه و های تخصصی، سخنرانیها الزم است ارائه کارگاهبسیار کارساز باشد. در این کنفرانس

های عملی به همراه پرسش و پاسخ اندیشی و جلسه ارائه دستاوردهای صنعت در اجرای پروژهید و همجلسات بازد

 افزایش یابد. همچنین غنای مقاالت و جلسات پرسش و پاسخ افزایش یابد. 

های منتخب در حضور اساتید فن و یا بررسی مشکالت روز صنعت آب برگزار شود. نامهجلسه ارائه خالصه پایان -*

کند. تبلیغ و مثل مشکل دریاچه ارومیه، سد گتوند و یا مسائلی از این قبیل که مدیران صنعت آب را جذب می

ها بشود تا این مجامع علمی جایگاه خود را پیدا کنند. مسلماً در جایگاه ریزی کافی نیز باید برای این کنفرانسبرنامه

های صنعتی نیز جذب توانند پروژهشوند خصوصاً اینکه میمی ها به اندازه کافی درآمدزا نیزواقعی این کنفرانس

 نمایند. 

های تخصصی های میانی کنفرانسبار تشکیل شود و در سالهای هیدرولیک ساالنه هر دو سال یککنفرانس -*

 گذاری مخازن و یا انتقال آب حوضه به حوضه برگزار شود. صورت محدود مثل هیدرولیک پل و یا رسوبهب

های المللی و تالش برقراری ارتباطات موثر با خارج از کشور با حضور در کنفرانسعضویت انجمن در مجامع بین -*

های تحقیقاتی در سطح جهان المللی به منظور استفاده از دانش روز و آخرین نتایج تحقیقات و ورود به پروژهبین

 انجام شود. 

 است. شده امیر صمدی انجام گرفته توسط دکتر سخنرانی متن و بازنویسی ویرایش* 
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شود، دانشگاهی است در دلفت در استان هلند جنوبی در کشور هلند، شناخته می TU Delft دانشگاه صنعتی دلفت که با نام

دنیا های بندی تایمز یکی از معتبرترین دانشگاهترین دانشگاه فناوری عمومی هلند است و بر اساس رتبهکه بزرگترین و قدیمی

 .در زمینه تکنولوژی است

های این دانشگاه به عنوان یکی از بهترین دانشگاه

شود مهندسی و فناوری در سراسر جهان محسوب می

دانشگاه برتر در این زمینه  ۲0در لیست  که معموالً

 .است

دانشکده و موسسه تحقیقاتی  ۸دانشگاه دلفت با داشتن 

)دانشجوی  آموزدانش 19000متعدد، میزبان بیش از 

دانشمند  ۲900کارشناسی و کارشناسی ارشد(، بیش از 

ی پشتیبانی و کارمند در زمینه ۲100و بیش از 

 .مدیریت است

 

عنوان آکادمی توسط پادشاه ویلیام دوم هلند تأسیس شده است. در ابتدا این مرکز را به 1۸۴۲ژانویه  1۸این دانشگاه در تاریخ 

که، م شهرسازی در مستعمرات خود بنا کردند. این دانشگاه به سرعت توسعه پیدا کرد به طوریمنظور فراگیری علوسلطنتی به

به دانشگاه  19۸۶به مدرسه تکنولوژی و در نهایت در سال  190۵تکنیک، در سال مدرسه پلی 1۸۶۴در ابتدا به در سال 

 .صنعتی دلفت تغییر نام داد

زیر از اعضای هیئت علمی های این دانشگاه به حساب می آید و اساتید دانشکدهیکی از برترین  دلفت دانشگاهدانشکده عمران 

 این دانشکده هستند:

 
Prof.dr.ir Stefan 

Aarninkhof 
 سرپرست گرایش مهندسی سواحل

 
Prof.dr.ir Marcel Stive 
 پروفسور گرایش مهندسی سواحل

 
Prof.dr.ir Wim Uijttewaal 
 پروفسور گرایش مهندسی رودخانه

 
Prof.dr.ir Ad Reniers 

 سرپرست گرایش مکانیک سیاالت

 

Prof.dr.ir Mark 
Koningsveld 

 هاپروفسور گرایش بنادر و آبراهه

 
Prof.dr.ir Bas Jonkman 

 پروفسور گرایش مهندسی هیدرولیک

 
Prof.dr.ir Peter Herman 

 زیستمحیط پروفسور گرایش هیدرولیک

 
Prof.dr.ir Matthijs Kok 

 روفسور گرایش خطر سیالبپ

 

 پدیاو ویکی (https://www.tudelft.nlدانشگاه ) گاهوب، (http://yon.ir/GDctG) ۸0۸ یمعمار و عمران یمجاز آموزشبع: امن

 هلند شگاه دلفتمعرفی دان  

 ی، دانشگاه تربیت مدرسهای هیدرولیکفر، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهعلی احسانی 

 معرفی 

  مراکز علمی
 

http://yon.ir/GDctG
https://www.tudelft.nl/
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GMS یاGroundwater Modeling System  افیزار  نیرم  ایین  .باشید میی  زیرزمینی هایآب سازیمدل برای جامعی افزار رمن 

 پیرداز پیس  و پیرداز پیش عنوانبه و گرافیکی واسط

 بیه  عمیدتاً  کهاست   زیرزمینی آب مدل چند برای

 به محدود اجزای و محدود تفاضل عددی هایروش

 .پردازدزیرزمینی می کیفی آب و کمی سازی شبیه

 زیست محیط تحقیقات زمایشگاهآ توسط مدل این

 بخیش  مشیارکت  با و  Brigham Young دانشگاه

 .است شده داده توسعه آمریکا ارتش آب مهندسی

 

 

 : SEAWAT و  MODFLOW ،MT3DMSهایمدل معرفی

 :MODFLOWدباشمی زیرزمینی آب سطح تراز شناسایی زیرمینی، آب هایسفره پایداری وضعیت تعیین در مهم عوامل از یکی 

 مهم، این به یابیدست جهت دارد. لذا، زیرزمینی آب هایسفره از برداشت مدیریتی جهت هایاهمیت بسیاری در تصمیم که

 فهم برای تواندمی زیرزمینی آب مدل شود. یک واقع بسیار مفید تواندمی زیرزمینی آب هایسفره سازیمدل از استفاده

 متحمل، هایاسترس نسبت به زیرزمینی آب حساسیت بینیپیش محلول، انتقال زیرزمینی، آب جریان بر مؤثر هایمکانیسم

 . رود کاربه … و محیطی خطرات ارزیابی آلودگی، زمان تخمین حرکت، مسیر شناخت آینده، بینیپیش

سازمان  توسط مدل است. این شده تدوین کیفی و کمی نظر از زیرزمینی آب منابع سازیشبیه برای MODFLOW مدل

  MODFLOWاست. مدل شده تهیه ۲000 و 199۶ ،19۸۸ ،19۸۴ هایسال در ،(USGSآمریکا ) زمین شناسی حقیقاتت

 با و دهد انجام غیردائمی و دائمی صورتبه را جریان تحلیل تواندمی و داشته شرایط سه بعدی در را جریان سازیشبیه قابلیت

 و هیدرولوژیکی خصوصیات نظیر پارامترهایی توانراحتی میشده به گرفته رنظ در آن در که مختلفی هایزیر برنامه از استفاده

 نمود. مشاهده گرافیکی صورتبه را مدل هایخروجی یا و معرفی برنامه به را هیدروژئولوژیکی

 

MT3DMS: بآ در سیستم شده حل اجزای شیمیایی واکنش و پراکندگی و انتقال سازیشبیه برای بعدی سه انتقال مدل یک 

 .کندمی استفاده است MODFLOW افزارنرم ساختار شبیه که ساختار مدوالر یک این مدل از باشد.می زیرزمینی

 

:SEAWAT مدل دو توسط که باشدمی جریان انتقال و زیرزمینی آب متغییر چگالی با بعدی سه مدل یک SEAWAT 

MODFLOW  و MT3DMS مدل .است یافته توسعه SEAWAT پکیج 2 دارای که است قبلی مدل دو از ترپیشرفته مدلی 

 باشد.متغیر می ویسکوزیته با جریانو  متغیر چگالی با تکمیلی شامل جریان

 

ن تخصصی ، انجم Neven Kresic –Hydrogeology and groundwater modeling(، کتاب https://aquaveo.comافزار )نرم گاهوب: منابع

 (/ACLh3http://yon.ir) مهندسی علوم آب

 افزارنرم Groundwater Modeling System (GMS) 

 ی، دانشگاه صنعتی شاهرودهای هیدرولیک، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهاحمد توانا 

معرفی 
 افزارنرم

https://aquaveo.com/
http://yon.ir/3ACLh
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 تالیف: سید هادی خاتمی (کمیته ملی سدهای بزرگ ایران 107نشریه شماره زیستی رودخانه )شاخص و جریان محیط

 139۶سال انتشار:   صفحه 19۲تعداد صفحات:    ناشر: کمیته ملی سدهای بزرگ ایران

در عصر حاضر افزایش جمعیت و تنوع کاالهای مصرفی که برای تولید نیازمند آب هستند، سبب احداث سدها، برای 

دست اند. مدیریت اغلب سدها بدون توجه به نیاز به جریان پایینسازی و مصرف بهینه از ذخایر آب در جهان شدهذخیره

های عبوری خانهصورت گرفته است. این معضل به ویژه در خصوص رود

گیرتر است. سدها یکی از منابع ذخیره آب از کشورهای متعدد چشم

هستند، که با وجود داشتن مزایایی مانند توزیع آب و استفاده گوناگون 

توانند دست، میهای آبی پایینوجود آمده، در اکوسیستماز محیط به

شکلی وجود آمدن آثار منفی غیرقابل جبران شوند. همان مموجب به

دلیل عدم اختصاص جریان اکنون در کشور بهکه احداث سدها هم

ها، اند و سبب خشک شدن دریاچهوجود آوردهمحیط زیستی مناسب به

اند. کتاب دربرگیرنده ای رودخانه شدههای حاشیهها و اکوسیستمتاالب

های زیستی دست سدها و شاخصهای تعیین نیاز آبی پایینروش

ای بیان شده است که گونهاست. مطالعه کتاب به تعیین کیفیت آب

مورد استفاده دانشجویان، پژوهشگران و مشاوران ارزیابی محیط زیستی 

 های توسعه باشد.طرح

 

 

 139۶سال انتشار:  های بازرسوبات چسبنده در کانال

 مترجمان: دکتر خسرو حسینی، مهندس مهران خیرخواهان

 صفحه ۴۵۶حات: تعداد صف  ناشر: دانشگاه سمنان

های اخیر مورد بحث محققین بوده، در هیدرولیک رسوب، که در دهه

دانه )رسوبات غیرچسبنده( توجه بیشتری به هیدرولیک رسوبات درشت

بینی رفتار رسوبات در مصب دریاها، سواحل و بنادر شده است. پیش

روبی، های مختلف، عملیات الیتواند کمک زیادی در جانمایی سازهمی

      کشتیرانی و دیگر تمهیدات نماید.
ای در خصوص هیدرولیک رسوب مؤلف کتاب حاضر، تحقیقات عدیده

ای از تحقیقات وی به بررسی رفتار رسوبات انجام داده و بخش عمده

مؤلف تجارب چسبنده در محیط آب اختصاص دارد. این کتاب حاصل 

 های بازرسوبات چسبنده در کانال - زیستی رودخانهشاخص و جریان محیط 

 سمنانی، دانشگاه های هیدرولیک، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهاحمد فردوسی 

 معرفی 

  کتاب
 



 

 ۱ شماره /2۴ سال    ۱2

 

 باشد که به رشته تحریر درآمده است.ه میی علم رسوبات چسبندو همچنین دیگر محققین در زمینه

کیلومتر مرز آبی و دارا بودن بنادر مختلف، سهم مهمی در تجارت جهانی دارد. بهسازی بنادر  3000کشور ما، با بیش از 

زایی در ستواند تأثیر بهها، میتأثیر مواد رسوبی در جذب آالینده های کشتیرانی در بنادر و مطالعهروبی کانالموجود، الی

 های کاربردی ارائه شده در این کتاب،مدیریت بنادر و سواحل کشور داشته باشد. بومی نمودن تجارب جهانی، با عنایت به روش

 .رسوبات چسبنده قدم گذارند کند تا در راه تحقیقات علمی و کاربردی در زمینه تواند به مهندسان کشورمان کمکمی

 

 

 

 
فعالیت خود را در عرصه شرکت های مهندسین مشاور با هدف ارائه هر چه  13۸3میهن در سال  مهندسین مشاور آبگستران

آغاز کرده و با شناخت مسائل و  ،تحقیق و مدیریت طرح های مهندسی آب ،نظارت ،طراحی ،مطالعه ،بهتر خدمات مشاوره

انرژی را در کنار نیروهای کار آزموده و با و پر  شاستفاده از نیروهای متخصص جوان و پر تال ،مشکالت پیرامون این صنعت

سر لوحه کار خود قرار داده تا با استفاده از دانش روز و کوله باری از تجارب سالهای گذشته بتواند هر چه بهتر در  ،تجربه

تحت عنوان شرکت آبگستر دشت نقش  137۵خدمت مجموعه صنعت آب کشور قرار گیرد. این شرکت همچنین از سال 

در همین راستا این مهندسین  زمینه مطالعه و اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار در سطح کشور فعال بوده است. جهان در

مجموعه ای متشکل از  ،مشاور  توانسته در راه رسیدن به اهداف بلند مدت، با اتکا به خداوند منان و تالش و پشت کار خود

ی فعال در ادفتر منطقه ۵را در قالب نفر پرسنل   3۵0حدود 

های سطح کشور راه اندازی نموده و در خدمت عمده استان

 کشور قرار گیرد.

تهران بزرگراه شهید ستاری، بلوار فردوس  آدرس دفتر مرکزی:

 31، پالک3۲غربی، خیابان پروانه جنوبی،کوچه 

  0۲1- ۴۴1۲۵997 :تلفکس

 0۲1-۴۴1۲۵99۸: تلفن

 

 

 
ی کمیتهبا توجه به راه شود ضمن عضویت در انجمن مندان دعوت میانجمن هیدرولیک ایران، از کلیه عالقههای تخصصی انداز

ی و تاکنون کمیته اعضای جوان راه ها آغاز نمایند.هیدرولیک، فعالیت خود را در این کمیته جلسه رسمی آن کمیته نیز  ۲انداز
ی با سایر کمیتهانتشار خبرنامه هیدرولیتشکیل شده است. از جمله اهداف کمیته اعضای جوان  ها، هماهنگی و ک، همکار

ی سخنرانی ی کارگاهبرگزار ی بازدیدهای علمی، راههای علمی، برگزار ی مسابقات علمی، برگزار اندازی های آموزشی، برگزار
 باشد.ها و ... میهای انجمن در شهرستانشعبه
الملل، هیدرودینامیک و هیدرولیک محاسباتی، های هیدرولیکی، مهندسی رودخانه، روابط بینها و مدلهای سازهکمیته

یست و سیستمهیدرولیک محیط یع نیز به محض رسیدن اعضای آنهای انتقال و شبکهز ها ها به حد نصاب جلسات آنهای توز
 تشکیل خواهد شد.

یق  انجمن اکنون نسبت به عضویت درهای انجمن هیدرولیک ایران هستید هماگر شما هم مایل به فعالیت در کمیته از طر
 اقدام نمایید. (http://iha.irگاه انجمن  )مراجعه به وب

 شرکت مهندسین مشاور آبگستران میهن 
عضو 

  حقوقی
 

http://iha.ir/

