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 آموزش عالی "رودخانه و اکوسیستمهای آبی"
 مهدی یاسی ،نایب رئیس انجمن هیدرولیک ایران

براساس مصوبات وزارت علوم و تحقیقات و فناوری ( ،)4931رشته "علوم و مهندسی آب" ( Water Sciences and

 ،)Engineeringگرایش "رودخانه و اکوسیستمهای آبی" ( ،)River and Hydro Ecosystemsدر مقاطع کارشناسی ارشد و
دکتری به تصویب رسید و برای اجرا ابالغ گردید.

تعريف رشته و پیشینه آن:
رشته (گرایش) "رودخانه و اکوسیستمهای آبی" مجموعهای از دانشهای طبیعی -مهندسی مرتبط با سامانههای آب سطحی
(رودخانه ها و اکوسیستمهای وابسته آن نظیر :تاالبها ،دریاچهها و دریاها) را در بر دارد .این رشته قبال با عنوان "مهندسی
رودخانه" شناخته می شد .سابقه برقراری رشته مهندسی رودخانه ،در مقطع کارشناسی ارشد ،به دانشگاه صنعت آب و برق
شهید عباسپور ،دانشگاه شهید چمران اهواز و گروه عمران دانشکدههای فنی بر میگردد .در سالهای اخیر ،این رشته از
مجموعههای فوق حذف گردید ،ولی با عنوان جامع نگر "رودخانه و اکوسیستمهای آبی" تعریف و تصویب گردید.

ضرورت و اهمیت رشته:
ایران با وسعت زیاد و آب هوای نسبتاً خشك دارای منابع آبی محدودی است؛ که مدیریت آن نیازمند متخصصینی با بینش و
اگاهی های کافی در خصوص تهدیدات ناشی از بحران آبی و برخورداری از فرصتهای مدیریتی و بهرهبرداری از منابع آبهای
سطحی میباشد .با وجود حدود  022222کیلومتر طول رودخانههای داخلی ایران و بیش از  1022کیلومتر مرزهای آبی (بیش
از  4322کیلومتر رودخانه مرزی و  0022کیلومتر سواحل مشترک) ،حدود  42دریاچه بزرگ و بیش از  422تاالب ،نیاز به
تربیت کارشناسان ارشد در زمینه حفاظت و بهرهوری پایدار از سامانههای آبی ایران میباشد.
وابستگی مستقیم وظایف سه نهاد بزرگ دولتی (وزارت جهاد کشاورزی ،وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست) در
حفاظت و بهرهوری رودخانهها و آبهای پذیرنده آنها (تاالبها ،دریاچهها و دریاها) ،وابستگی امنیت غذائی و امنیت اجتماعی و
برون مرزی به مسائل آبی ،وجود دفاتر "مهندسی رودخانه و سواحل" در وزارت نیرو و شرکتهای آب منطقهای ایران و زمینه
کار و جذب فارغ التحصیالن در رشته "رودخانه و سواحل" در شرکتهای مهندسین مشاور و پیمانکاران آبی ،نشانگر اهمیت
پردازش به آموزش و پژوهش در زمینه سامانههای آبی است .احیای تاالبها و دریاچهها (نظیر دریاچه ارومیه و تاالبهای
اقماری آن) ،نیازمند احیای سامانه رودخانههای ورودی به این پیکرههای آبی است .طرحهای توسعه منابع آب و گسترش

اراضی فاریاب کشاورزی باعث تخلیه آبهای زیرزمینی دشتها و کاهش جریانهای سطحی و زیرسطحی به سمت رودخانهها
و آبهای پذیرنده آنها گردیده است .حفاظت چرخه زیست بوم در سامانههای آبی ،نیازمند تخصیص حقابه معینی تحت نام
"جریان زیست محیطی" به رودخانهها و آبهای پذیرنده (تاالبها ،دریاچهها و دریاها) است؛ که در تعامل با دیگر تخصیصها
(نظیر شرب ،کشاورزی و صنعت) باید مورد نظر قرار گیرد .از اینرو ،ضرورت آموزش و ظرفیتسازی در زمینه مدیریت پایدار
سامانههای آبی روشن میگردد.

مفهوم نوين ساماندهي رودخانهها:
تا اوایل دهه  4332میالدی ،روح اقدامات مهندسی بر مطالعات و کارهای رودخانهای و اکوسیستمهای وابسته غالب بود؛ که
عموماً موجب تخریب زیستمحیطی سامانههای آبی گردید .مفاهیم و واژههائی نظیر" :مهندسی رودخانه"" ،کارهای
رودخانهای"" ،تثبیت رودخانه"" ،اصالح مسیر رودخانه"" ،کنترل سیالب"" ،الیروبی رودخانه"" ،بهسازی رودخانه بهمنظور
کشتیرانی" و یا "کنترل فرسایش دیوارههای رودخانه"" ،حفاظت سواحل رودخانه" و "تثبیت دیوارهها و سواحل رودخانه"،
بسیار رایج بود .این واژگان عناوین کتب علمی و فنی ،کنفرانسهای بین المللی ،و نیز طرحهای رودخانهای را در بر میگرفت.
د ر دو دهه اخیر و باالخص از آستانه قرن  ،04مفاهیم و واژههای جدید نظیر" :تجدید حیات رودخانه"" ،بازیابی رودخانه"،
"بازتوانی رودخانه"" ،مدیریت رودخانه"" ،بهسازی محیط زیستابی رودخانه"" ،توسعه پایدار رودخانهها"" ،حفاظت حیات
درونی و ساحلی رودخانه"" ،رودخانه زنده"" ،هیدرولیك زیستی" و " جریان زیست محیطی" بسیار رایج گردیده است .این
واژگان بیانگر توسعه نگرش جامع به سیستم حیاتی و پایدار رودخانهها و اکوسیستمهای آبی وابسته به آن میباشند.
ساماندهی عبارت از بهبود "سامانه آبهای سطحی" با اهداف چند منظوره است .هدف اصلی بازیابی سیمای طبیعی رودخانه با
تاکید بر احیاء "سامانه زیستابی" و تامین حیات مجدد (یا بهبود محیط) برای زیستمندان رودخانه است .اهداف دیگری نظیر
کنترل سیالب ،حفاظت و تثبیت سواحل ،کشتیرانی ،گردشگری و غیره نیز میتواند همزمان مورد نظر باشد .ایمنی (از نظر
کنترل سی الب و خسارات) و اثرات ناخواسته و یا نامطلوب باید همگام با توسعه طبیعی مطرح باشند .گاهی اثرات مورفولوژیکی
طرح رودخانهای نامعین است .در اینصورت ،تصمیمگیری در اجرای کارهای رودخانهای باید با بررسی جامع و هماندیشی همراه
باشد .مدیران و بهرهبرداران رودخانهای باید از مزایا و معایب روشهای اجرائی آگاه شده و مطلوبیت اجتماعی طرح ،مورد توافق
عمومی قرار گیرد .در حقیقت" ،ساماندهی رودخانه و اکوسیستمهای وابسته" کاربرد دانش علمی ،فنی ،اقتصادی ،اجتماعی،
زیستی و زیباشناسی را در محیط طبیعی و دینامیکی رودخانه و آبهای پذیرنده آن میطلبد .در این میان ،رودخانههای شهری،
و رودخانهها و سواحل مرزی و مشترک بیشتر مورد توجه هستند.

هدف رشته:
هدف از ایجاد این دوره تربیت متخصصینی است که با کسب دانشهای الزم در زمینه علوم طبیعی و مهندسی سامانههای آب
سطحی (رودخانهها و اکوسیستمهای وابسته آن نظیر :تاالبها ،دریاچهها و دریاها) بتوانند به مطالعات ،برنامهریزی ،هدایت و
مدیریت امور اجرایی در مسائل حفاظت و ساماندهی پرداخته و در صورت لزوم قابلیت آموزش و پژوهش را نیز داشته باشند.

نقش و توانايي فارغ التحصیالن:
فارغ التحصیالن این رشته میتوانند در دستگاه های اجرایی صنعت آب ،مهندسین مشاور و پیمانکاران ،دانشگاهها و موسسات
پژوهشی به عنوان کارشناس ارشد ،مدیر فنی ،برنامه ریز ،سرپرست پروژه و پژوهشگر به انجام وظیفه مشغول گردند و در
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زمینههای مشروحه زیر مسئولیت پذیرفته و نقش خود را ایفا نمایند:
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شناسایی رودخانهها و سامانههای آبی ایران.
تعیین حد بستر و حریم در رودخانهها ،تاالبها ،دریاچهها و دریاهای ایران.
روشهای مناسب تثبیت بستر و حریم رودخانههای داخلی و مرزی ایران.
ساماندهی رودخانهها با روشهای نوین طبیعی -سازهای.
مدلسازی فیزیکی و ریاضی رودخانهها و سامانههای آبی.
احیای زیست بوم سامانههای آبی ایران ،و روشهای نوین در پایش و پاالیش رودخانهها.
ارزیابی جریان زیست محیطی با روشهای اکو -هیدرولیکی -هیدرولوژیکی در رودخانههای ایران.
اکو -توریسم آبی (گردشگری طبیعی در سامانههای آبی).
بازنگری در قوانین و حقوق آبهای سطحی و پروتکلهای مشترک رودخانههای مرزی.
تدریس و پژوهش در زمینه مهندسی و محیط زیست رودخانهها و دیگر سامانههای آبی.

شرايط پذيرش دانشجو:
پذیرش دانشجو از طریق آزمون سراسری و بدون توجه به عنوان مدرک مقطع کارشناسی (برای دوره ارشد) یا کارشناسی ارشد
(برای دوره دکتری) بوده؛ و از گروههای آموزشی مختلف میتواند صورت پذیرد.
جزئیات برنامه آموزشی دوره ارشد و دکتری (تعداد و مشخصات واحدهای درسی ،دروس الزامی و اختیاری ،و سرفصل درسها) از آدرس زیر قابل
دسترسی است:
http://www.msrt.ir/fa/prog/ApprovedCourses/Forms/AllItems.aspx

اخبار
انجمن

 کسب رتبه  Aتوسط انجمن هیدرولیک ایران از کمیسیون انجمنهای علمی
 سامانتا یوسفی ،مسئول دفتر انجمن هیدرولیک ایران

با توجه به ارزیابی فعالیتهای انجمن هیدرولیك ایران در سال  4930توسط کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم،
تحقیقات و فناوری ،انجمن هیدرولیك در این ارزیابی از سقف  4522امتیاز ،موفق به کسب  4415/05امتیاز شده و بعد از 8
سال مجدداً موفق به اخذ رتبه  Aشده است.
این موفقیت را به تمامی اعضای محترم انجمن هیدرولیك ایران تبریك عرض مینماییم .امیدواریم اعضای محترم و فرهیخته
انجمن همانند سالیان قبل در مشارکت و همکاری با انجمن در راستای تحقق رسالتهای علمی آن همراهی و تشریك مساعی
نمایند .در جدول زیر جزئیات عملکرد انجمن هیدرولیك ایران در سال  4930ارائه شده است .امیدواریم با همت و تالش بیشتر
اعضا و هیئت مدیره انجمن ،زمینهسازی برای صعود به قله  4522امتیازی در سال جاری محقق گردد.
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تفاهمنامه مشترک انجمن هیدرولیک ایران با IAHR
با هماهنگی و دعوت بعمل آمده توسط انجمن
هیدرولیك ایران ،روز سهشنبه  0آذرماه  4930در
حاشیه سیزدهمین همایش بینالمللی سواحل ،بنادر و
سازههای

دریایی)2018

،(ICOPMAS

نشست

صمیمانه ای بین اعضای اتحادیه علوم آب ایران و مشاور
راهبردی و مدیر اجرایی اسبق انجمن بینالمللی
مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست )(IAHR

برگزار گردید.
در این نشست رئیس انجمن هیدرولیك ایران ،جناب آقای دکتر مسعود منتظری نمین ضمن ارائه گزارشی از فعالیتهای
انجمن طی ربع قرن گذشته و معرفی اتحادیه آب ،زمینههای تقویت همکاری های دو طرف را برای مشاور راهبردی انجمن
بین المللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست ،آقای دکتر کریستوفر جورج تشریح نمودند .در ادامه با توافق طرفین،
یادداشت تفاهمی برای انجام همکاریهای مشترک با  IAHRتنظیم گردید تا زمینههای مشارکت بیشتر انجمن هیدرولیك
ایران با این انجمن بینالمللی فراهم گردد.
در این یادداشت تفاهم بر همکاری تحقیقاتی در زمینههای هیدرولیك رودخانه و دریا ،توسعه منابع آب و اکوهیدرولیك،
همکاری در برگزاری دورههای آموزشی مشترک در زمینههای مهندسی آب و مدیریت منابع آب ،همکاری در برگزاری مشترک
کنگرههای بینالمللی ،کنفرانسها و کارگاه های آموزشی در مسائل جهانی آب ،عضویت قانونی انجمن هیدرولیك ایران در
 ،IAHRهمکاری در ارتقای فعالیتهای دانشجویی از طریق شبکه دانشجویان جوان حرفهای  IAHRو … تاکید شده است.
این یادداشت تفاهم به امضای دکتر مسعود منتظری نمین ،رئیس انجمن هیدرولیك ایران ) (IHAو دکتر کریستوفر جورج،
مشاور راهبردی انجمن بینالمللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست ) (IAHRرسیده است.

بازدید علمی از موسسه تحقیقات آب
بااا همکاااری کمیتااه تخصصاای سااازههااا و ماادلهااای
هیدرولیکی ،بازدید از آزمایشگاههای تخصصای موسساه
تحقیقات آب وزارت نیرو ،صبح روز چهارشنبه  00دیماه
انجام گردید .آقای دکتر مجتبای صاانعی عضاو محتارم
هیئت مدیره انجمن هیادرولیك ایاران سرپرساتی ایان
بازدید را بعهده داشتند .در ادامه تصاویری از این بازدیاد
ارائه شده است.
انجمن هیدرولیك ایران در راستای وظایف و اهداف انجمن ،در صدد برنامهریزی برای برگازاری بازدیادهای علمای دیگاری در
آینده نزدیك میباشد .عالقهمندان میتوانند پیشنهادات خود را از طریق وبگاه انجمن ارسال نمایند.
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نشست هیئت مدیره انجمن هیدرولیک با معاونت فنی و پژوهشهای شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران
روز سه شانبه ماور  02آذرمااه  4930هیئات مادیره
انجمن هیدرولیك ایران باا مهنادس عیسای بازرگزاده
معاونت فنی و پژوهشهای شارکت توساعه مناابع آب و
نیااروی ایااران دیاادار کردنااد و در خصااوص زمینااههای
همکااااری مشاااترک و مشاااارکت انجمااان در برخااای
ماموریتهای آن شارکت در صانعت آب کشاور بحاث و
تبادل نظر شد.
در این نشست صمیمانه اعضاای هیئات مادیره انجمان
ضمن ارائه گزارشی مختصار از تاریخهاه ،دساتاوردها و
فعالیتهای  05سال گذشته ،گزارشی از اقدامات انجام شده در  0سال اخیر از جمله راهاندازی کمیتههاای تخصصای ،تشاکیل
اتحادیه علوم آب ،پیگیری راهاندازی سازمان نظام مهندسی آب ،انعقاد تفاهمنامه با  IAHRو … ارائه نمودند و برخی خادمات
قابل ارائه توسط انجمن هیدرولیك ایران به شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران را تشریح نمودند .در اداماه آقاای مهنادس
بزرگزاده نیز ضمن استقبال از همکاری با انجمن ،برخی موارد پیشنهادی برای شروع این همکاریها را تشریح نمودند.
در پایان مقرر شد ضمن عضویت حقوقی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایاران و تشاویق همکااران باه عضاویت در انجمان،
تفاهمنامهای برای همکاریهای مشاترک باا انجمان هیادرولیك ایاران منعقاد گاردد و در خصاوص مشاارکت آن شارکت در
کمیتههای انجمن ،همکاری با  IAHRو برگزاری کارگاه و نشستهای تخصصی پیشنهاداتی مطرح و انجام گردد.
جهت عضویت در انجمن هیدرولیك ایران و فعالیت در کمیتههای تخصصی انجمن به وبگاه انجمن ()http://yon.ir/7p4Ie
مراجعه نمایید.

اخبار
علمی

 گزارش برگزاری سیزدهمین دوره همایش بینالمللی دوساالنه سواحل ،بنادر و
سازههای دریایی )(ICOPMAS, 2018

گستردگی سواحل کشور در شمال و جنوب ،دسترسی به آبهای آزاد ،وجود جزایر متعدد باا قابلیتهاای مختلاف و ...فرصات
بینظیری را در اختیار کشور قرار داده تا با بهرهبرداری مناسب ،پایدار و متوازن از ظرفیتهای دریاا و ساواحل در کاربریهاای
مختلفی چون صنعتی ،نفتی ،شیالتی ،سفر دریایی ،تجاری و بازرگانی و گردشگری و تفریحی بتوان باه رشاد و توساعه کشاور
کمك نمود .البته نباید در کنار این ظرفیتها از موقعیت استراتژیك و ژئوپلیتیك کشور و قرار گرفتن ایران در چهارراه شارق -
غرب و جنوب  -شمال غافل بود که فرصت کمنظیری را برای کشور مهیا کرده است تا پیشاگام صانعت حملونقال و خصوصااً
تجارت دریایی در منطقه باشد.
اولین دوره این همایش با نام "کنفرانس بینالمللی بندرسازی و سازههای دریایی" در هفتم خردادماه ساال  4903در دانشاگاه
تهران برگزار و در بیست و هشتمین سال از برگزاری این همایشها ،سیزدهمین دوره هماایش بینالمللای دوسااالنه ساواحل،
بنادر و سازههای دریایی ( )ICOPMAS 2018در روزهای  0-5آذرماه سال  4930در محل هتل المپیك تهران برگزار گردید.
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این همایش بهعنوان یکی از رویدادهای برجست ه علمی در کشور و منطقه ،با هموارسازی بستری مناسب بارای تباادل آخارین
دستاوردها و نوآوریهای علمی و تجربیات اجرایی ،اتاق فکری جهت ارتقااء داناش مهندسای ساواحل و بناادر ایجااد نماوده و
عرصهای بینالمللی برای نمایان ساختن توانمندیهای محققین و متخصصین داخلی جهت همکاریهای آتی را فراهم میآورد.
ایجاد فضای مناسب جهت بحث و تبادلنظر و انتقال تجربیات میان متخصصین و دساتاندرکاران مهندسای ساواحل ،بناادر و
سازه های دریایی از کشورهای مختلف و اطالع از آخرین دستاوردهای علمی ،فنی و تجربی آنها از دیگر اهاداف ایان هماایش
میباشد .همهنین بستر الزم جهت بهینهسازی طرحهای زیربنایی ،باهکارگیری راهکارهاا و رویکردهاای جدیاد جهات ارتقااء
سیستمهای نوین مدیریتی و استفاده از فناوریهای بهروز و بهینه در حوزه سواحل ،بنادر و سازههای دریاایی نیاز باا برگازاری
این همایش مهیا میگردد.
کمیته علمی سیزدهمین همایش  ICOPMASمتشکل از  00نفر شامل:


 10نفر از شخصیتهای علمی و اساتید دانشگاههای معتبر ،سازمانهای دولتی و مهندسین مشاور کشور.



 5نفر از اساتید مجرب و با سابقه ایرانی مقیم خارج کشور.



 02نفر از کشورهای هلند ،انگلستان ،عمان ،هند ،ژاپن ،آلمان ،سوئد ،رومانی ،بنگالدش و کانادا کاه وظیفاه ارزیاابی
مقاالت و ارتقاء سطح علمی همایش را عهدهدار بودهاند.

تعداد مقاالت دریافتی در  5گروه اصلی تعیین شده ،از مجموع بیش از  013خالصه مقاله ارسال شده به دبیرخانه هماایش باه
ترتیب گروه هیدرودینامیك و رسوب  90درصد ،گروه مدیریت سواحل و بناادر  40درصاد ،گاروه مهندسای بنادر و ساازههای
ساحلی  48درصد ،گروه مهندسی فرا ساحلی و خطوط لوله  43درصد و گروه محیطزیست دریایی و ایمنای  41درصاد از کال
مقاالت را به خود اختصاص دادهاند .پس از ارزیابی مقاالت توسط اعضای کمیته علمی ،تعداد  490مقاله از سوی کمیته داوری
پذیرفته شد و از این تعداد 00 ،مقاله بهمنظور ارائه بهصورت شفاهی و  05مقاله بهصورت پوستر ارائه گردید.
* عالقه مندان میتوانند گزارش کامل برگزاری این کنفرانس را از نشانی زیر دریافت نمایند:

اخبار
علمی

http://yon.ir/7h0ox

 گزارش برگزاری اولین همایش ملی مدلسازی و فناوری های جدید در مدیریت آب

یکی از مهم ترین مسائل موجود در حوزه آب کشور ،بحث مدیریت منابع آب و استفاده صحیح از آن می باشد .به همین دلیال
برنامه ریزی صحیح برای حفظ منابع آبی هر منطقه از اهمیت ویژه ای برخاوردار اسات .از طرفای اکثار نقااط کشاور از آب باا
کیفیت برخوردار نیستند لذا برنامه و طرحهای قابل اجرا برای بهبود کیفی آب از مسائل مهم و حائز اهمیت میباشد.
به همین منظور اولین همایش ملی مدلسازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب باه همات گاروه مهندسای عماران دانشاگاه
بیرجند و همکاری گروه مهندسی آب و همهنین گروه بهداشت محیط دانشگاه علاوم پزشاکی و خادمات درماانی بیرجناد در
تاریخ  03و  92آبان ماه 4930با حضور مدیران استانی ،فعاالن صانعت آب ،متولیاان ایان حاوزه و پژوهشاگران و کارشناساان
برگزار شد.
افزایش آگاهی جامعه در مدیریت آب ،کاهش مصرف ،آشنایی با فناوریهای جدید ،افزایش سطح دانش و فنااوری و همهناین
استفاده از ابزارهای کاهنده مصرف را میتوان از جمله اهداف برگزاری این همایش عنوان کرد.
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مدلسازی و مدیرت آبهای زیرزمینی ،مدلسازی و مدیریت آبهای سطحی ،سیستم های انتقاال آب ،پدافناد غیار عامال در آب،
سامانه تحت وب و اطالعات مکانی) (GISدر مهندسی آب ،هیدروانفورماتیك و محاسبات نرم در مهندسی آب و فنااوریهاای
نوین در پایش کیفی آب از جمله محورهای این همایش دو روزه بود.
در این همایش  482مقاله به دبیرخانه ارسال شاده کاه  90داور ایان مقالاههاا را داوری کردناد و  410مقالاه ماورد پاذیرش
قرارگرفت که به صورت پوستر و سخنرانی ارائه گردید.
در مراسم افتتاحیه این همایش آقایان دکتر داوری از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سیاری از شرکت مدیریت منابع آب ایران
به عنوان سخنران کلیدی حضور یافتند .دکتر داوری در این جلسه عنوان کرد که مسئله آب را یك نهاد به تنهاایی نمایتواناد
حل کند و باید به صورت مشارکتی و در قالب یك شبکه منسجم مورد بررسی قرار بگیرد .وی اشاره کرد تصامیمهاایی کاه در
این زمینه گرفته میشود باید براساس دادههای موثق و شفاف باشد و جلب اعتماد مردم ،مشارکت در آبخیزداری و برنامهریزی
درست را در پی داشته باشد.
دکتر سیاری نیز بیان کردند که به جای هزینه در پروژههای جدید باید شرایط بهرهوری بیشتر از طرحهای موجود مدنظر قارار
بگیرد و به تغییر نگرش در بهرهبرداری ها و محیط زیست توجه شود .ایشان خاطر نشان کرد ،به جای کنترل طبیعت باید خود
را با آن تطبیق دهیم در غیر اینصورت در آینده دچار مشکل خواهیم شد.
در جهت ارتقا سطح علمی این همایش کارگاههایی با عناوین بررسی موضوعی کیفیت و ارزیابی سیساتم جاامع آب آشاامیدنی
بیرجند با تکیه بر ارزیابی ریسك و شواهد و مستندات ،نشتیابی شبکههای آب ،شبیهسازی سیالب شهری با مدل SWMM

و مدلسازی آب زیر زمینی با کمك نرم افزار  GMSبا حضور جمعی از محققان ،پژوهشگران و دانشجویان تشکیل شد.
برگزاری نمایشگاه تخصصی با حضور انجمن هیدرولیك ایران ،شرکت های آب ابزار باقران ،میراب ،ایاران مادار ،آب و فاضاالب
روستایی ،ایران کاوش ،دانش بنیان بهسازان ،اداره کل حفاظت محیط زیست یکی از مهم ترین برنامههای این همایش بود.
در نهایت ،بیانیه اولین همایش ملی مدلسازی و فناوریهای جدید در مدیریت آب شامل 42بند در مراسم اختتامیه قرائات و از
مقاالت برتر تجلیل گردید.

گزارش
علمی

 ساماندهی رودخانههای مرزی
 جبار وطنفدا ،مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک ،وزارت نیرو

نزدیك به  %00از مرز مشترک کشور را رودخانههای مرزی به طول  4310کیلومتر تشکیل میدهند و از آنجایی که رودخانهها
دارای ماهیتی پویا هستند ،ساماندهی این رودخانهها جهت تثبیت مرز و نیز فراهم نماودن شارایط الزم جهات بهارهگیاری از
منافع آن ضروری می باشد .در کشور ما تاکنون بیش از دویست طرح ساماندهی رودخانه مرزی مطالعه و اجرا گردیده است کاه
در این گزارش به صورت مختصر به آنها اشاره شده است .این گزارش شامل وضعیت کلی طرحهای ساماندهی اجرا شاده و یاا
درحال اجرای رودخانههای مرزی کشور میباشد.
بزرگترین مرز رودخانهای مربوط به رودخانه ارس به طول  100کیلاومتر و کاوچکترین مارز رودخاناهای مرباوط باه رودخاناه
قزلجهسو به طول تنها  4/8کیلومتر است که قسمتی از مرز مشترک ایران و عراق میباشاد .تنهاا رود مارزی قابال کشاتیرانی
ایران نیز اروندرود به طول  34/4کیلومتر با کشور عراق است.
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رودخانههای مرزی کشور در محدوده داخلی  49استان و در محدوده فرامرزی 0 ،کشور همسایه را پوشش میدهند .طرحهای
مهندسی رودخانه از حدود سال  4902آغاز و مطابق اطالعات موجود تااکنون  000طارح در ایان رودخاناهها مطالعاه و اجارا
گردیده است .اولین طرح در سال  4953در رودخانه ارس برنامهریزی و اجرا گردیده و در حال حاضر نیز حادود  40پاروژه در
برخی رودخانهها در حال اجرا میباشد.
از مجموع حدود  5222رودخانه ایرا ن براساس اطالعات اخذ شاده از ساازمان جغرافیاایی نیروهاای مسالح کشاور ،تعاداد 99
رودخانه به طول مجموع  4310کیلومتر ،حدود  %02از کل مرزهای مشترک با همسایگان کشور را تشکیل میدهند .باتوجه به
بررسیهای انجام شده بر روی پروژههای ساماندهی اجرا شده و درحال اجرا مشاهده میگردد که در مرز مشترک با پنج کشاور
آذربایجان ،ترکمنستان ،ترکیه ،ارمنستان و عراق طرح ساماندهی اجرا شده است.

شکل  -4طول تثبیت شده ساماندهی در رودخانههای مرزی به تفکیك

شکل  -0تعداد پروژههای ساماندهی در رودخانههای مرزی به

کشورهای همسایه (کیلومتر)

تفکیك کشورهای همسایه

 مرز آذربایجان 403 :پروژه ساماندهی اجرا شده یاا درحاال
اجرا میباشد و حدود  022کیلومتر ساماندهی شدهاست.
 مرز ارمنستان 5 :پروژه به طول حدود  9/8کیلاومتر طارح
ساماندهی اجرا شده است.
 مرز ترکمنستان 95 :پروژه ساماندهی اجرا یا درحاال اجارا
میباشد که تاکنون در حدود  54/95کیلاومتر سااماندهی
انجام شده است.
 ماارز ترکیااه 0 :پااروژه ساااماندهی بااه طااول حاادود 05

بازگشایی و ساماندهی با روش گابیونبندی
رودخانه مرزی سومبار در استان خراسانشمالی

کیلومتراجرا شده است.
 مرز عراق 5 :پروژه ساماندهی اجرا شده و یاا درحاال اجارا
میباشد که تاکنون در حدود  0کیلومتر طارح سااماندهی
اجرا شده است.

ساحل ارس در استان اردبیل بعداز اجرای دایک
ساماندهی رودخانه ارس در استان آذربایجان شرقی
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گزارش
علمی

 رویکرد کالن سازمان حفاظت محیط زیست در حوزه تاالبها
 دکتر مسعود باقرزاده کریمی ،مدیر اکوسیستمهای تاالبی ،سازمان حفاظت محیط زیست

نقش آب در طبیعت بقدری بارز است که همه اجتماعات گیاهی و جانوری ،الگوهای زیستی ،خواهشهاای اکولوژیاك ،گساتره
قلمروها ،میزان تراکم جمعیت در واحد سطح ،الگوهای مهاجرتی ،تولید مثل و  .....را با تغییرات میازان آب موجاود در محایط
زندگی خود تنظیم میکنند.
آب با خواص معجزه آسای خود ،در شکلگیری و دوام جوامع انسانی نیز یك عنصر کلیدی محسوب میشود و اجتماعات اولیاه
انسانی کمابیش از الگوهای گیاهان و جانوران استفاده کرده و میازان دسترسای باه آب یکای از مهمتارین معیارهاای انتخااب
زیستگاه و نوع سکونتگا ه و  ...آنها بوده است .آب حتی در تمدن سازی و ظهور و سقوط تمدنها نیز نقش کلیدی داشته است.
شاید بارزترین مثال شکوفایی یك تمدن با تکیه بر مدیریت خردورزانه آب ،تمدن پارس در فالت خشك و نیمه خشاك ایاران
باشد که با دانش هیدرولوژی بسیار متکامل و پیشرفته خود و با الهام از طبیعت ،سامانههای قناات را اباداع و گساترش دادناد.
رمز موفقیت و دوام این نوع مدیریت منابع آب در بیابانهای خشك ایران ،همان کلمه کلیدی ((سازگاری)) باوده و امیادواریم
هیهگاه تمدن ایران مثالی برای سایر ملتها در خصوص سقوط تمدنها در اثر مدیریت نادرست آب در کشور نگردد.
در حال حاضر چالش آب نه تنها اکوسیستم های طبیعی کشور را با بحران مواجه ساخته ،بلکه عامل مهمی برای کاهش سرعت
توسعه کشور گردیده و حتی نیازهای شرب و بهداشت بسیاری از روستاها و شهرهای کشور باا مشاکل مواجاه شاده و ایان در
حالی است که کشور ما در یکی از پرچالشترین مناطق جهان از نظر کمبود آب و بحرانهای سیاسی یعنی خاورمیانه قاراردارد
و چالشهای آب میتواند نه تنها دلیل بروز مناقشات محلی و داخلی ،بلکه عامل چالشهای منطقهای نیز گردد.
به جرات میتوان روند روبه رو به گسترش بحران آب در کشور را به چهار عامل انسانی زیر مرتبط دانست:
 -4افزایش جمعیت،
 -0تغییر الگوهای زندگی،
 -9سیاستهای نادرست کشور هم در امر توسعه و هم در مدیریت منابع آب و خاک و منابع طبیعی،
 -1فقر دانش و آگاهی اغلب ذینفعان آب کشور (مصرف کنندگان ،تصمیمگیران و تصمیم سازان).
در این میان نباید موضوع تغ ییر اقلیم را که در مناطق خشك جهان مثل ایران با کاهش بارشها و افزایش نسبی دما ر نموده
است از نظر دور داشت .پدیده تغییر اقلیم که به نظر می رسد به سبب عوامل فوق الذکر در سطح جهانی بوقوع پیوساته اسات،
تاکید مجددی بر ضرورت توجه به کلمه کلیدی ((سازگاری)) در سیاستها و برنامههای مدیریت منابع آب میباشد.
عالئم و شواهد بحران آب در محیط طبیعی با افزایش آمار خشك شدن تاالبها و رودخانهها ،افت شدید سطح آب سفرههای
زیرزمینی ،گسترش بیابانها و کانونهای گرد و غبار ،انقراض گونههای گیاهی و جانوری ،تخریب جنگلها و مراتع و تشدید
سیلهای گلآلود و فرسایش روبه فزونی خاک ر نموده و در محیطهای انسانی نیز گسترش بیماریهای وابسته به کمبود
آب ،مشکالت طوفانهای گرد و غبار ،کمبود آب شرب و بهداشت بویژه در محیطهای روستایی ،رهاشدن اراضی زراعی و باغی
ال به نفع آب کشور نیست و هر روز غفلت از
و  ....از شواهد بحران آب کشور هستند و این در حالی است که گذر زمان اص ً
بازنگری در سیاستها و برنامههای توسعه و مدیریت کشور عواقب وخیم و جبرانناپذیری به محیطزیست کشور خواهد داشت.
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سازمان حفاظت محیط زیست در راستای ایفای مسئولیتها و تکالیف خود طبق قوانین جااری و سیاساتهاای کاالن کشاور،
بویژه درجهت تحقق اصل  52قانون اساسی ،عملیاتی کردن سیاستهای کلی محیط زیست کشور و دستیابی به اهداف برناماه
ششم توسعه در حوزه تاالب و با اعتقاد به اینکه حفظ و احیاء تاالبها بدون اصاالح نظاام مادیریت آب کشاور عماالً غیارممکن
خواهد بود ،بر دو هدف کالن که مبتنی بر رعایت اصول ((سازگاری)) با ظرفیاتهاا و محادودیتهاای آبای کشاور و مادیریت
خردمندانه زیست بوم در سطوح ملی و منطقهای میباشد ،تاکید دارد:
 -4نظارت بر کمیت ،کیفیت و توزیع جغرافیایی آب کشور با هدف ایجاد تعادل پایدار و مطمئن بین مصارف مختلف آب از یك
طرف و آب مورد نیاز برای حفظ و احیاء کارکردهای اکولوژیك اکوسیستمهای کشور از طرف دیگر،
 -0اجرایی کردن اصول و اهداف مدیریت زیست بومی در حوضههای تاالبی کشور
این سازمان تمام ظرفیتهای قانونی ،علمی و فنی ،توان اجرایی و مدیریتی دستگاههای مسئول ،مشاارکت حاداکثری ماردم و
ظرفیتهای اقتصادی کشور و ظرفیتهای علمی و فنی و اعتباری سازمانهای تخصصی بینالمللی و ساایر کشاورهای صااحب
صالحیت را در جهت تحقق این دو هدف کالن بسیج خواهد نمود .برای تحقق این اهداف الزم است اصالحاتی در رویکردهاای
کالن سایر دستگاهها در مدیریت منابع طبیعی کشور صورت پذیرد که مهمترین آنها عبارتند از:
 -4کاهش تدریجی نسبت مصرف آب به حداکثر  12%منابع آب تجدیدپذیر حوضههای آبریز کشور و افزایش سهم آب
باقیمانده در سرزمین با اولویت تغذیه سفرههای آب زیرزمینی و تاالبها،
 -0بازنگری در مصارف حوضههای آبریز کشور بر اساس توان منابع آب داخلی هر حوضه و به حداقل رساندن انتقال بین
حوضهای آب (انتقال بین حوضهای مانند عمل جراحی ،آخرین گزینه و البته پر خطر برای اکوسیستمها خواهد بود)،
 -9تغییر رویکرد مدیریت آب کشور از ذخیره آب روی سطح زمین به تغذیه سفرهها و ذخیره آب در زیرزمین و احیاء مجدد
قنوات و سایر روشهای پایدار حفظ و انتقال آب -با هدف به حداقل رساندن اثر تبخیر بر کاهش منابع آب در دسترس،
 -1تغییر و اصالح سیاست های کشور در حوزه کشاورزی با کاهش مصارف آب در این بخش و در حوزه منابع طبیعی با تولید
بیشتر آب قابل برنامهریزی ،از جمله این سیاستها:
-

تغی یر شاخص عملکرد اجرایی واحدهای مدیریت کشاورزی از وزن محصول تولیدی در واحد سطح زمین به وزن
محصول تولیدی در واحد حجم آب مصرفی،

-

توقف توسعه سطح اراضی کشاورزی،

-

تغییر سیاست طرحهای تولید یا خودکفایی برخی از محصوالت کشاورزی که بدون در نظر گرفتن مزیتهای نسبی
کشور طراحی شدهاند،

-

ارتقاء بهرهوری آب در بخش کشاورزی،

-

جلوگیری از تخریب مراتع و فرسایش خاک توسط چرای دام،

-

توقف کامل بهرهبرداری چوب صنعتی از جنگلهای طبیعی،

-

خروج تدریجی دام از جنگلهای زاگرس و البرز با هدف تجدید زادآوری درختان جنگل،

-

توسعه آبزیپروری در جهت تغییر الگوهای غذایی مردم از گوشت قرمز به آبزیان،

-

اجرایی نمودن سیاستهای کشت فراسرزمینی.

 -5بازنگری در اقتصاد آب در جهت کاهش فشار از منابع آب و خاک و بطورکلی محیط زیست کشور،
 -0اصالح و تکمیل قوانین بازدارنده از بهرهبرداریهای غیرمجاز از منابع زیست بوم (آب ،خاک و اراضی ،گیاهان و جانوران)،
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 -0حمایت از بازچرخانی و استفاده مجدد از آب بازیافتی بویژه در بخش صنعت،
 -8توجه به آب مجازی در سیاستهای آب کشور،
 -3همکاری بیشتر با کشورهای دارای حوضه آبریز مشترک با کشورمان در جهت مدیریت اصولی منابع آب این حوضهها،
این سازمان اهداف راهبردی زیر را در برنامههای درون سازمانی خود در حوزه آب و اکوسیستمهای آبی کشور گنجانده است:
 -4اجرایی کردن رویکرد مدیریت زیست بومی در حوضههای تاالبی کشور،
 -0اصالح ساختارهای بخشی تصمیمگیری و تصمیمسازی در سطح کالن و خرد به ساختارهای فرابخشی سیاستگذاری و
اجرایی ،در جهت تحقق اهداف مدیریت زیست بومی،
 -9تعیین نیاز آب محیط زیستی تاالبها و جریانهای زیست محیطی رودخانههای کشور،
 -1نظارت بر تامین حقابه محیطزیستی اکوسیستمهای آبی پاییندست سدها،
 -5ایجاد و تکمیل سامانههای پایش کمی و کیفی و روزآمد آبهای ورودی به تاالبها و رودخانهها،
 -0ارتقاء آگاهی و جلب مشارکت جوامع بهرهبردار از منابع آبی ،برای حفاظت از تاالبها و رودخانهها،
 -0اجرایی کردن راهکارها و طرحهای کسب و کار با استفاده از معیشتهای جایگزین با هدف کاهش فشار بر آب و خاک و
منابع طبیعی کشور،
 -8ایجاد سازوکارهای اجرایی برای حسابداری زیست محیطی و پرداخت اکوسیستمی در حوضههای تاالبی،
 -3اصالح ساختار سازمانی و ارتقاء ظرفیتهای فنی ،کارشناسی ،مدیریتی ،اجرایی و پشتیبانی سازمان حفاظت محیط زیست
و واحدهای استانی در حوزههای مختلف آب و محیط زیست،
 -42پیگیری برای تصویب و اجراییکردن قوانین و مقررات حمایتکننده مدیریت زیستبومیتاالبها و حفظ حقابه طبیعت.
برای تحقق اهداف راهبردی فوق الذکر ،ظرفیتها و مزیتهایی نیز در کشور موجود میباشد که عبارتند از:
الف -قوانین و سیاستهای کالن کشور (مانند :اصل  52قانون اساسی ،سیاستهای کلی نظام در حوزه محیط زیست ،قانون
حفاظت و بهسازی محیط زیست ،آئین نامه اجرایی نحوه حفاظت ،احیاء و مدیریت تاالبهای کشور ،قانون حفاظت ،احیاء و
مدیریت تاالبهای کشور و بخش آب و محیط زیست قانون برنامه ششم توسعه)،
ب -هماهنگی بین بخشی و مدیریت اجرایی کشور (مانند :شورای عالی حفاظت محیط زیست ،شورای عالی آب ،ستاد
ملی و کمیتههای استانی هماهنگی و مدیریت تاالبهای کشور و کمیته ملی کنوانسیون رامسر)،
ج -ارتقاء آگاهی مردم و بویژه جوامع بهره بردار و جلب مشارکت آنها در حفظ و احیاء تاالبها و رودخانهها (مانند:
فعالیت سمنهای متعدد و مطالبهگری زیاد در حوزه آب و تاالبهای کشور ،وجود شیوههای سنتی پایدار و سازگار با طبیعت
در بین جوامع محلی بهرهبردار و امکان بروز نمودن و اشاعه اینگونه شیوهها ،مثل آببندانداری ،حفر قنات ،پخش سیالب،
قرقهای بومی ،دیمکاری و  ،....وجود شواهد و مثال های تاریخی فراوان در احترام ایرانیان به طبیعت و ارزش واالی آب در این
فرهنگ و برنامه  CEPAکنوانسیون رامسر)،
د -پژوهش و دانشافزایی و آموزشهای تخصصی در حوزه آب و محیطزیست (مانند :وجود دانشگاهها و مراکز
پژوهشی متعدد و دانشجویان فراوان در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی کشور ،عضویت کشور در کنوانسیونهای متعدد
زیست محیطی بویژه کنوانسیون های رامسر ،تنوع زیستی ،تغییر اقلیم و مقابله با بیابانزایی و سازمانهایی نظیر  UNEPو
 UNDPو استفاده از ظرفیتهایعلمی و فنی آنها ،وجود دادههای فراوان و مطالعات وسیع در زیستبومها و منابعآب و خاک).
البته چالش های فراوانی نیز در کشور ،منطقه و جهان موجود می باشد که تحقق اهداف را با محدودیتها و عدم قطعیتهایی
مواجه ساخته است و الزم است همه قوای نظام با هماهنگی و همکاری در رفع یا تعدیل این چالشها تالش نمایند:
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 -4نقص قوانین و مقررات بازدارنده از تخلفات تجاوز به منابع طبیعی و برداشت غیرمجاز آب از اکوسیستم،
 -0ضعفهای اجرایی دستگاههای مسئول در حفاظت از انفال بویژه آب ،اراضی ،جنگل و مرتع،
 -9فقدان کاداستر اراضی کشاورزی،
 -1وجود آزمندی و نفع پرستی شخصی در برخی از بهرهبرداران حتی به قیمت تجاوز به حقوق انفال که عمدتاً ناشی از عدم
شناخت آنها از عواقب وخیم عملکرد خود بر منابع طبیعی کشور میباشد،
 -5مقاومت دستگاههای اجرایی در برابر تغییر سیاستهای سنتی و اغلب ناکارامد مدیریت منابع آب و خاک و منابع طبیعی،
 -0ضعفهای فراوان در سامانههای پایش منابع طبیعی کشور و فقدان شبکه پایش برخط منابع پایه اکوسیستمها،
-0ضعف ساختاری ،مدیریتی و کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به مسئولیتها و تکالیف خود،
-8کمبود منابع اعتباری دولت در حوزه محیط زیست،
 -3کمبود قوانین و سیاستهای الزم برای جلب سرمایهگذاری سایر بخشهای غیر دولتی،
 -42محدودیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی و سایر مشکالت در اثر تحریمهای تحمیلی به کشور،
 -44اقتصاد نابسامان آب ،انرژی و کشاورزی کشور و وجود یارانههای فراوان در این بخش،
 -40تداوم تغییر اقلیم و افزایش تنش آبی در اکوسیستمهای کشور.

گزارش
علمی

 اقدامات دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل کشور
 غزال جعفری ،مدیرکل دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل ،شرکت مدیریت منابع آب ایران

اهم اقدامات صورت گرفته توسط دفتر مهندسی رودخانهها و سواحل کشور در این حوزه تخصصی به شرح زیر میباشند:
-

طراحی و راه اندازی سامانه اطالعات مکانی یکپارچه رودخانهها و تاالبهای کشور (سامیر).

-

اجرای عملیات الیروبی و ساماندهی رودخانه ها به میزان  4555کیلومتر.

-

مطالعه تعیین حد بستر و حریم رودخانهها و مرحله اول ساماندهی به میزان  18422کیلومتر.

-

نشانهگذاری حدود بستر و حریم رودخانهها به میزان  0022کیلومتر.

-

مطالعه تعیین حد بستر و حریم سواحل دریا ،دریاچهها و تاالبها به میزان  9222کیلومتر.

-

نشانهگذاری حدود بستر و حریم سواحل دریا ،دریاچهها و تاالبها به میزان  041کیلومتر.

-

مبادله تفاهم نامه همکاری مشترک با سازمان ثبت اسناد و امالک کشور و جانمایی و تثبیت نقشه بستر و حریم
حدود  08222کیلومتر از رودخانههای کشور در سامانه کاداستر.

-

سیاستگذاری بهمنظور بهبود مدیریت برداشت مصالح رودخانهای با مبادله موافقتنامه با وزارت صنعت ،معدن و تجارت:
 ممنوعیت صدور پروانه اکتشاف و بهرهبرداری برای اراضی بستر رودخانهها ،مسیلها و سایر مجاری آبی.
 موافقت با صدور مجوز برداشت موقت منوط به انجام عملیات ساماندهی و اصالح مسیر رودخانهها توسط
بهرهبرداران.

-

تغییر رویکردها در اجرای وظایف قانونی وفق تبصره  1ماده  0قانون توزیع عادالنه آب با اجرای عملیات آزادسازی در
بازه های سراسری و یکپارچه و با هدف حفظ کمیت و کیفیت منابع آب و عبور ایمن سیالب.

-

بهبود رویههای کاری با ابالغ ضوابط ،بخشنامهها و دستورالعملهای موردنیاز.
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گزارش
علمی

 اقدامات دفتر حفاظت و مهندسی رودخانهها و سواحل خوزستان
 سید ابراهیم حسینی ،رئیس دفتر حفاظت و مهندسی رودخانهها و سواحل ،سازمان آب و برق خوزستان

سرزمین خوزستان به علت وجود رودخانههای پرآب از قدیماالیام مورد هجوم سیالبهای عظیم باا اثارات تخریبای زیااد قارار
گرفته و هر بار برای ساکنان آن ضایعات و خسارات جانی و مالی فراوانی به بار آورده است .مناابع آبهاای ساطحی خوزساتان
شامل پنج رودخانه اصلی :کارون ،کرخه ،دز ،جراحی و هندیجان میباشند که از ارتفاعات دناا ،بویراحماد ،زرد کاوه بختیااری،
کرمانشاه ،فارس و کوههای زاگرس سرچشمه گرفته ،پس از عبور از دشت خوزستان ،به جز کرخه (ورود به تااالب هاورالعظیم)
مابقی به خلیجفارس میریزند .میانگین حجم ساالنه آبهای سطحی خوزستان معادل  99میلیارد متر مکعاب بارآورد گردیاده
است .مروری به سوابق گذشته و ضوابط تاریخی اثرات تخریبی سیالبهای خوزستان و خسارات ناشی از آنها را نشان میدهاد.
در سال  4920سیالب عظیمی دشت خوزستان را فرا میگیرد که باعث نابودی بیش از  9222نفر انسان و تعاداد بیشاماری از
حیوانات اهلی میگردد .همهنین در سالهای  4908 ،4948 ،4940 ،4920و  4910نیز رودخاناههای ایان اساتان باه حالات
طغیان درآمده و باعث خسارات و ضایعات فراوانی میگردند.
یکی از دالیلی که احداث سدهای مخزنی به تنهائی جوابگوی کنترل سیالب رودخانهها نمیباشند این است که عالوه بار عادم
گنجایش سدها برای ذخیره سیالبهای بزرگ ویا متوالی ،درصد زیادی ازجریانهای سطحی رودخاناههاا ناشای از حاوزههاای
میانی پائیندست سدها میباشد که به دالیل فنی و اقتصادی امکان احداث سد بر روی بسیاری از آنها میسر نیست و اساتفاده
از تدابیر مهندسی رودخانه اجتناب ناپذیر خواهد بود.
از تدابیر مهندسی رودخانه احداث سازههای کنترل سیالب و انحراف سیل و سازههای سااماندهی و تثبیات ساواحل رودخاناه،
مطالعات پهنهبندی ،مطالعات ساماندهی برداشت مصالح رودخانهای و نیز مطالعات تعیین حادود بساتر و حاریم رودخاناههاا و
نشانهگذاری حد بستر رودخانهها با هدف حفاظت و نگهداری و جلوگیری از دخل و تصرف در سیالبدشتها در راستای کااهش
مخاطرات سیل و فرسایش میباشد .بخشی از فعالیتهای دفتر حفاظت و مهندسی رودخانههای استان به شرح زیر میباشد:
پروژههای خاتمه یافته

پروژههای در دست اقدام

ردیف

عنوان

4

مطالعه تعیین بستر و حریم رودخانهها و مسیلها

 0822کیلومتر

 922کیلومتر

0

مطالعه تعیین بستر و حریم تاالبها

 080222هکتار

 4522هکتار

9

مطالعه ساماندهی رودخانهها

 005کیلومتر

 02کیلومتر

1

مطالعه پتانسیلیابی معادن و ساماندهی برداشت مصالح

 432کیلومتر

 92کیلومتر

5

مطالعه تعیین حد بستر و حریم سواحل دریا

 922کیلومتر

-

 3000کیلومتر

 301کیلومتر

 585111هکتار

 0011هکتار

مجموع

حفاظت ساحل رودخانه دز در منطقه زاویههای دزفول
(دیواره توریسنگی)

حفاظت ساحل رودخانه دز در منطقه زاویههای دزفول
(اپی مستغرق)
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رودخانه کارون در

رودخانه کارون در

محدوده شهری

محدوده شهری

خرمشهر

خرمشهر

(قبل از الیروبی)

(بعد از الیروبی)

یاد
استاد

 پروفسور حسین صدقی
 احمد توانا ،دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه صنعتی شاهرود

در سال  4902در شهر طبس متولد شد .تحصیالت ابتدایی را تا چهارم در دیهشك ،روستای محل تولد و دو ساال دیگار را در
طبس گذراند .تحصیالت متوسطه نیز در شهر طبس و سال آخر را در مشهد طی کرد .در سال  4993باه دانشاکده کشااورزی
دانشگاه تهران وارد شد و در سال  4919با کسب رتبه اول در رشته مهندسی زراعی موفق به اخذ مدرک فوق لیسانس شد.
با استفاده از بورس تحصیلی شاگرد اولی از طرف وزارت فرهنگ وقت به پاریس اعزام شاد و در ساالهاای  4910و  4952باه
ترتیب م وفق به اخذ کارشناسی ارشد و دکترای مهندسی در رشته هیدرولوژی مهندسی از دانشگاه پاریس (سوربن) شد.
در اوایل سال  4952به ایران مراجعت کرد و بالفاصله در دانشگاه جندی شاپور اهواز مشاغول باه کاار شاد .باا تاسایس گاروه
مهندسی آبیاری و آبادانی در دانشکده کشاورزی آن دانشگاه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را ادامه داد و در سال 4950
مدیریت این گروه آموزشی را عهدهدار گردید.
دکتر صدقی در سال  4951به مرتبه دانشیاری ارتقا پیدا کرد و در اوایل سال  4950بارای فرصات مطالعااتی و اجارای طارح
پژوهشی از طرف وزارت علوم و آموزش عالی به کشور آمریکا اعازام شاد و در دانشاگاه ایاالتی کلارادوی آمریکاا باه تحقیاق و
تدریس پرداخت.
برخی از فعالیتهایی پروفسور حسین صدقی


همکاری با وزارت نیرو در طرحهای مختلف سدسازی بهخصوص سدهای بزرگ خوزستان و باا تصاحیح ابعااد سادها
ضمن تدریس سیالبهای معیار طراحی این سدها ،خدمات ارزندهای را به اقتصاد مهندسی کشور تقدیم نمود.



راهاندازی گروه آموزشی علوم و مهندسی آب در واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اساالمی در ساال  4902و تربیات
فارق التحصیالن زبده با مدرک دکترا و کارشناسی ارشد در گرایشهای مختلاف را در اداماه خادمات دانشاگاهی در
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دانشگاه شهید چمران پایهگذاری کرد.


قبل از بازنشستگی از دانشگاه شهید چمران اهواز در سال  ،4984گروه آبیاری و آبادانی را به دانشکده مهندسی علوم
آب تبدیل کرد.



در دانشگاه علوم و تحقیقات تهران پس از بازنشستگی و قبل از آن بیش از  922دکترای تخصصی تحت راهنماایی و
مشاوره او در گرایشهای مختلف مهندسی آب دفاع شد و تعداد دانشجویان فاارغ التحصایل او در کارشناسای ارشاد
گرایشهای آب در این گروه به بیش از  022نفر بالغ میشود.



اولین فرد ایرانی بود که دکترای تخصصی در رشته هیدرولوژی دریافت نمود و اولاین کتااب هیادرولوژی فارسای باا
عنوان مقدمهای بر هیدرولوژی توسط ایشان به رشته تحریر درآمد.



از ایشان کتابهای تألیف و ترجماه متعاددی برجایماناده اسات کاه ازجملاه آنهاا میتاوان باه اصاول مهندسای
هیدرولوژی و فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی و فرهنگ هیدرولوژی اشاره کرد.



ایشان یکی از مفاخر علمی ایران زمین و از چهرههای ماندگار علمی به شمار میروند.

پروفسااور حسااین صاادقی مااردی بااود ،پاارتالش و مجاهااد کااه حضااور مسااتمر و
خستگیناپذیری در دانشگاه داشته و کمتر از مرخصی استفاده میکرد ،و در اخاالق
و سیرت نیك در بین استادان و دانشجویان زبانزد بود .ایشان پس از مدتی دسات و
پنجه نرم کردن با بیماری سرطان ،روز شنبه سوم آذرماه  4930در سن  00ساالگی
در تهران درگذشت .روحش شاد.

انجمن هیدرولیک ایران درگذشت این دانشمند بااخالق را به
خانواده ایشان و به جامعه علمی و پژوهشگران و فعالین آب
و محیطزیست ایران تسلیت میگوید.

مطلب
علمی

 مطالعه نمونه برداری رسوب در رودخانه کارون
 ایمان موزرم نیا ،مدیر دفتر رسوب و اقلیم سازمان آب و برق خوزستان

مطالعه پایش شرایط رسوبگذاری و فرسایش رودخانه کارون در مقطع شهر اهواز با هدف تعیین پارامترهای موثر ،بیالن رساوب
و تعیین فرمول رسوب رودخانه کارون با توجه به بازههای الیروبی برنامهریزی و اجرا شده است .در این مطالعه ،رودخانه کارون
در محدوده شهری ،با انتخاب هفت مقطع عرضی به پنج بازه منطبق بر نواحی الیروبی تقسیم گردید .این مطالعه باه مادت 48
ماه شامل دو فصل بارندگی و یك فصل خشك انجام گردید .در فصل خشك (اردیبهشت تا آبان) هار مااه یاك باار و در فصال
بارندگی هر ماه دو بار اندازهگیری در تمام مقطع هفتگانه انجام پذیرفت .این عملیات در زماان سایالب باه صاورت روزاناه در
هفت مقطع عرضی انجام گرفت .در هر اندازه گیری ،یك قایق مجهز به یاك دساتگاه  ADCPو یاك  GPSدو فرکانساه ،هار
مقطع را شش مرتبه اندازه گیری نموده است.

خبرنامه انجمن هیدرولیک ایران 00

دستگاه برداشت نیمر جریان داپلر صوتی
 ADCPبکار رفته در این مطالعه ،از ناوع
RDI Rio Grande 1200 KHzبوده که
با ارسال امواج صوتی ،عالوه بر اندازهگیری
عمق آب ،در هر  05سانتیمتر عمق ،یاك
بردار سهبعدی سرعت را نیز انادازهگیاری
مااینمایااد .دسااتگاه قااادر اساات میاازان
پخشیدگی امواج صوتی را نیز اندازه گیری
نماید .هر چاه غلظات ماواد معلاق در آب
بیشااتر باشااد ،میاازان پخشاایدگی بیشااتر
است .بر این اساس ،دستگاه  ADCPقادر
است به طور غیر مستقیم ،غلظت مواد معلق را نیز اندازهگیری نماید .جهت واسنجی دادههای برداشات شاده ،در هار  52متار
عرض رودخانه کارون ،دو نمونه نقطهای و یك نمونه تجمعی از رسوبات معلق نیز تهیه و آزمایش گردید.
در مطالعه نمونه برداری رسوب کارون در منطقه اهواز ،پارامترهای هیدرولیکی و رسوب به صورت یك بعادی در شارایط رژیام
تنظیمی کم آبی و پر آبی و سیالبی استخراج شد.
در مطالعه دیگری بر روی رودخانه کارون در منطقه ایستگاه پمپاژ طره بخاا آباادان ،جهات بررسای مشاکل رساوبگذاری در
ایستگاه از روش مشابه استفاده شد .ایستگاه پمپاژ طره بخا در فاصله  10کیلاومتری از مصاب رودخاناه بهمنشایر قارار دارد.
ایستگاه پمپاژ طره بخا به علت فاصله کم تا دریا ،به شدت تابع جزر و مد دریا میباشد .از این رو این ایستگاه روزانه دو باار در
معرض جریان سیالبی مد با جهت جریان رو به باالدست و دو بار در معرض جریان جزر در جهت جریان رو به پاییندست قارار
می گیرد .از این رو این ایستگاه پمپاژ دارای شرایط منحصر به فرد و پیهیدهای میباشد .در این مطالعه الگوی سهبعدی جریاان
و رسوب در سیکل جزر و مد در دو مقطع باالدست ،پایین دست و ورودی ایستگاه پمپااژ ماورد مطالعاه و انادازه گیاری قارار
گرفت .بر اساس این مطالعه ،با مدیریت زمان پمپاژ و برداشت آب از رودخانه در زمانهاایی از جازر و ماد کاه رساوب حاداقل
میگردد ،میتوان رسوبات ورودی به ایستگاه پمپاژ را به میزان حدود  00تا  95درصد کاهش داد.
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معرفی

 معرفی دانشگاههای کشور سوئد

مراکز علمی

 بابک افشین فر ،دانشجوی دکتری مهندسی عمران -مدیریت منابع آب ،دانشگاه آزاد اسالمی -تهران جنوب

موسسه خدمات مشاوره تحصیلی و اعزام دانشجوی پارس افشین با مجوز رسمی از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت ارائه
خدمات اخذ پذیرش تحصیلی در کشورهای سوئد و لهستان به ثبت رسیده است .همهنین نماینده این شرکت در سوئد در
فوریه  0242در شهر کارلسکرنا (سوئد) به ثبت رسیده است .از سال  0242میالدی ،این موسسه نخستین نماینده رسمی
دانشگاههای سوئد برای ایران بوده است و تا امروز بالغ بر  4522دانشجو از طریق آن با موفقیت تحصیل خود را در کشور سوئد
آغاز کردهاند .همهنین اولین برگزار کننده دورههای زبان انگلیسی دانشگاههای سوئد با همکاری دانشگاه بی تی اچ سوئد
توسط این موسسه صورت گرفت .در حال حاضر موسسه پارس افشین نماینده رسمی دانشگاههای بی تی اچ ،خووده ،لینئوس
و داالرنا سوئد میباشد.
شایان ذکر است در دانشگاههای سوئد عمدت ًا از بدو ورود بورسیه به دانشجو تعلق نمیگیرد اما پس از یك سال تحصیل در
صورت قبولی در دروس ،امکان تخفیف شهریه باالی  52درصد وجود دارد .همهنین شرط ورود به رشتههای کارشناسی ارشد
در سوئد داشتن نمره زبان آیلتس  0/5آکادمیك یا تافل  32به باال میباشد .در صورت داشتن آیلتس  5/5آکادمیك یا تافل
 00میتوان پس از گذراندن دوره زبان انگلیسی که یك ترم میباشد وارد مقطع کارشناسی ارشد شد.
برخی دانشگاههای کشور سوئد که درآنها رشتههای مرتبط با مهندسیعمران در مقطع کارشناسی ارشد ارائه میشود عبارتنداز:
مؤسسه سلطنتی صنعتی کیتیاچ:
دانشگاهی در شهر استکهلم است که در سال  4800به عنوان اولین دانشگاه صنعتی سوئد تأسیس شد .این دانشگاه یکی از
معتبرترین دانشگاههای اروپا است .رشتههای مرتبط با مهندسی عمران در این دانشگاه که همگی  402واحد بوده و شهریه هر
ترم آنها  000522کرون سوئد هست ،عبارتند از (وبگاه:)http://www.kth.se/en :
 -4دوره کارشناسی ارشد مهندسی عمران و معماری
 -0دوره کارشناسی ارشد مهندسی راه آهن
 -9دوره کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست و زیرساختهای پایدار
 -1دوره کارشناسی ارشد حمل و نقل و فناوری اطالعات جغرافیایی
 -5دوره کارشناسی ارشد مدیریت ساخت و امالک
 -0دوره کارشناسی ارشد برنامه ریزی و طراحی شهری پایدار

KTH Royal Institute of Technology
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دانشگاه لوند:
دانشگاهی واقع در شهر لوند در استان اسکانیا در کشور سوئد میباشد که در سال  4000میالدی تأسیس گردید .این دانشگاه با
قدمتی قریب به  952سال ،جزو قدیمیترین دانشگاههای اروپا بهشمار رفته و از بزرگترین موسسههای علمی و پژوهشی
در اسکاندیناوی قلمداد میشود .این دانشگاه همواره جزو  422دانشگاه برتر جهان شناخته میشود.
رشتههای مرتبط با مهندسی عمران در این دانشگاه که همگی  402واحد بوده و شهریه هر ترم آنها  000522کرون سوئد
هست ،عبارتند از (وبگاه:)http://www.lunduniversity.lu.se :
 -4دوره کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب
 -0دوره کارشناسی ارشد طراحی ساختمانهای محیط زیستی با صرفهجویی انرژی

Lund University
دانشگاه صنعتی چالمرز:
دانشگاهی فنی در جنوب غربی سوئد در شهر بندری یوتبوری است که در زمینه پژوهش و تحصیل در رشتههای فنی-
مهندسی ،علوم پایه و معماری بنا نهاده شده است و از معتبرترین دانشگاههای فنی اروپا به شمار میرود.
رشتههای مرتبط با مهندسی عمران در این دانشگاه که همگی  402واحد بوده و شهریه هر ترم آنها  020222کرون سوئد
هست ،عبارتند از (وبگاه:)http://www.chalmers.se :
 -4دوره کارشناسی ارشد مهندسی سازه و فناوری ساختمان
 -0دوره کارشناسی ارشد مهندسی زیربنایی و محیط زیست
 -9دوره کارشناسی ارشد مدیریت پروژه طراحی و ساخت

Chalmers University of Technology
* عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر میتوانند به آدرس http://www.european-study.com :مراجعه کنند.
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معرفی
نرمافزار

 مدل عددی OpenFOAM
 دکتر نیما سام خانیانی ،دکتری مکانیک گرایش تبدیل انرژی

امروزه برای پیشبینی رفتار سیستمها از مدلسازی بصورت گسترده استفاده میشود .استفاده از شبیهسازیهای عددی در کنار
مطالعات آزمایشگاهی به درک بهتری از مکانیزمها و رفتارهای سیستم و در نتیجه بهبود عملکرد سیستم منجر میشود.
شاخهای از علم مکانیك ،دینامیك سیاالت محاسباتی ) (CFDنام دارد .در این شااخه ،رفتاار سایال باا حال معاادالت حااکم
پیشبینی میشود .برخی از این معادالت عبارتند از :معادله پیوستگی ،معادلاه بارداری ممنتاوم و معادلاه انارژی .ایان دساته
معادالت از نوع مشتق جزیی و دارای ترمهای غیرخطی هستند که برای آنها جز در حالتهای خیلای خااص جاواب تحلیلای
وجود ندارد .بنابراین برای حل این معادالت نیاز به روشهای پیهیده عددی است .کدنویسی و حل ایان معاادالت حتای بارای
مهندسین و محققین زمانبر و دشوار است ،بنابراین نرمافزارهای  CFDبرای کاربری آسانتر شبیهسازی عددی در محاسابات و
مهندسی گسترش یافته است که برخی از آنها عبارتند از OpenFOAM ،COMSOL ،Flow3D ،CFX ،Fluent :و...
اکثر نرمافزارها در زمینه  CFDشامل قانون حق تکثیر (کپی رایت) هستند ،یعنی استفاده از این نرمافزارها تنها با خرید مجوز
نرمافزار که بسیار گران است ،امکانپذیر میباشد .همهنین غالباً متن بااز نیساتند یعنای کااربر هایه گوناه اطالعای از نحاوه
پیادهسازی و اجرای کدها ندارد .این نرمافزارها یك سری اطالعات ورودی از کاربر میگیرند و پس از حل معادالت نتاایج را باه
کاربر نشان میدهند و دسترسی برای تغییر در این نرمافزارها بسیار محدود است .در میان این نرمافزارها OpenFOAM ،یك
استثنای قابل توجه اسات FOAM .کاه برگرفتاه از  Field Operation and Manipulationباه معناای انجاام عملیاات و
دستکاری میدانی است ،ابتدا در سال  4338در دانشگاه امپریال کالج به رهبری افراد بهنامی چون ولر و جاساک شاکل گرفات.
سپس بنیاد  OpenFOAMبا تأکید بر گسترش این نرمافزار بصورت متن باز راه اندازی شد.
این نرمافزار ،مجموعهای از کتابخانهها به زبان  C++است و امکان حل آسان معادالت مشتق جزیی را باه روش حجام محادود
فراهم میکند .کدنویسی ساختار یافته و شیگرا امکان گسترش آسان این نرمافزار را فراهم کارده اسات باه گوناهای کاه ایان
نرمافزار حلگرهای متنوعی در زمینههای مختلف سیاالتی همهون جریانهای تراکم پذیرِ ،تراکمناپذیر ،جریانهاای چنادفازی،
احتراق و انتقال حرارت و … دارا است.
دسترسی به متن کدها و امکان اختصاصیسازی آن برای کاربریهای خاص باعث اقبال گروههای مختلفی از صنعت و دانشاگاه
از این مجموعه نرمافزاری شده است .هم اکنون سه گروه اصلی زیر در حال توسعه هسته این نرمافزارهساتند و آخارین نساخه
این نرمافزار از لینكهای زیر در دسترس است:
 :OpenFOAM-6 نساااخه اساااتاندارد  OpenFOAMباااه رهباااری بنیانگاااذار آن پروفساااور ولااار از آدرس:
https://openfoam.org

 :FOAM-extended-4 نسخه توسعه یافته به رهبری پروفسور جاساک از آدرس:

https://github.com

 :OpenFOAM1812 نسخه  OpenFOAMپالس با نظارت گروه  ESIاز آدرس:

https://www.openfoam.com

همهنین چندین نرمافزار همهون SIMFlow ،ladybug :و  Helyx-OSبراساس هسته  OpenFOAMکار میکنند.
مهمترین نقطه ضعف  OpenFOAMدر مقابل نرم افزارهای تجاری ،تجربه کاربری ضعیف و نبود دسترسی به راهنماای جاامع
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است که استفاده از آن را برای تازه کاران کمی دشوار میکند .با این حال کااربران میتوانناد ساالاالت و اشاکالت احتماالی در
استفاده از آنرا در انجمن کاربران  OpenFOAMبه آدرس ( )https://www.cfd-online.com/Forums/openfoamمطرح
و از دانش کاربران با تجربهتر برای رفع مشکل خود استفاده کنند.

معرفی
کتاب

 هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز... -
 احمد فردوسی ،دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازههای هیدرولیکی ،دانشگاه سمنان

هیدرولیک محیط زیستی جریان در مجاری روباز
تالیف :هیوبرت چانسون

ناشر :پارسیا

ترجمه :دکتر محسن نصر آبادی
تعداد صفحات190 :

سال انتشار4930 :

در کتب هیدرولیك جریانهای روباز ،دیدگاه محیطزیستی هیدرولیك
جریان روباز و بهطور ویژه اختالط و انتشار آشفتگی ،جابهجایی و پخش مواد
محلول و مسئله هوادهی در مجاری روباز با شرایط هندسی مختلف مغفول
مانده است .ترجمه این کتاب با هدف ارائه منبعی مناسب برای محاسبات
آلودگی و انتشار آن و نیز ایجاد ایدههای جدید در این زمینه صورت گرفته
است .این کتاب در  1بخش و  40فصل تدوین شده است .مجموعهای کامل
و جامع درخصوص موضوعهای مربوط به اصول و مبانی جریان در مجاری
روباز ،اختالط و انتشار آشفتگی در رودخانهها و مصبها ،جریانهای
غیرماندگار در مجاری روباز و بررسی برهمکنش میان آب جاری و محیط پیرامون است که توسط پروفسور چانسون استاد
مکانیك سیاالت محیطزیست و مهندسی آب در دانشگاه کوئینزلند تألیف و گردآوری شده است.
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Experimental Hydraulics: Methods, Instrumentation,
Data Processing and Management

تالیف :گروه نویسندگان

ناشرCRS Press :

تعداد صفحات320 :

سال انتشار0240 :

این کتاب دو جلدی ،یك راهنمای جامع برای طراحی ،انجام آزمایشات و
تفسیر آنها در طیف وسیعی از موضوعات مرتبط با مهندسی هیدرولیك
است .این اثر ،اولین تالش قابل توجه در مهندسی هیدرولیك بهشمار میرود
که توانسته در یك مجموعه ،همه اجزای آزمایشها همراه با ارائه نظریات
اساسی بین مطالعات تحلیلی و آزمایشگاهی را گردآوری نماید .نکات
پیوستهای که برای انجام آزمایشها الزم است و بیشتر آنها در مقاالت و
منابع متعدد یافت خواهد شد در این اثر جمعآوری شده است .این کتاب
برای اعضای هیئت علمی ،محققان ،متخصصین و دانشجویانی که در ارتباط
با آزمایشات هیدرولیکی مشغول به فعالیت هستند ،تهیه شده است.
این کتاب به وسیله یك گروه نویسندگان شامل  15نویسنده با تجربه در زمینه مطالعات آزمایشگاهی هیدرولیك نوشته شده
است .همهنین ،این کتاب به بررسی آزمایشهای انجام شده در شرایط مختلفی از جمله آزمایشگاههای مجهز ،کارگاهی و
آزمایشگاههایی که فاقد تجهیزات کامل هستند ،میپردازد .این کتاب میتواند بهعنوان یك کتاب درسی برای آزمایشهای
هیدرولیکی استفاده گردد.

Practical Hydraulics and Water Resources Engineering

تالیف :ملوین کی

ناشرCRS Press :

تعداد صفحات955 :

سال انتشار0240 :

در حال حاضر ،موضوع آب بهطور بی سابقهای در مرکز توجه جهانی قرار
گرفته است .بهطوریکه بیشتر افراد شاغل در حوزههای مرتبط با آب ازجمله
تأمین آبرسانی ،تصفیه فاضالب ،کشاورزی ،آبیاری ،انرژی ،محیط زیست،
مدیریت و توسعه پایدار را درگیر نموده است .این کتاب برای ایجاد درکی
عمیق از اصول هیدرولیك و مهندسی منابع آب جهت افراد مرتبط با
مهندسی عمران و مباحث توسعه منابع آب ارائه شده است .این کتاب بهطور
ساده ،کاربردی و دور از ارائه روابط ریاضی مانند آنهه در کتب سنتی
مشاهده میگردد ،تهیه شده است .روایات مفید متعدد در این کتاب به خوانندگان کمك میکند تا به سرعت اصول اصلی آب
را درک کنند .مباحث موجود در ویرایش سوم کتاب توسعه پیدا کرده و شامل فصول جدید در زمینه مهندسی منابع آب و
تأمین آب میباشد .این کتاب میتواند بهعنوان یك مکمل مفید برای مهندسین عمرانی که متون هیدرولیکی پیهیدهای را
مطالعه نمودهاند ،درنظر گرفته شود.
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Sustainable agricultural practices are recommended to avoid ground pollution, which can
ultimately contaminate ground water (Boberg, 2005).
Water in the secondary sector of the economy is used for numerous applications, from
cooling reactors in nuclear power plants to the production of certain durable and non-durable
consumer goods. In the case of industrial and manufacture processes, heavy industry – such
as construction materials – is responsible for high percentages of water consummation
globally, especially in fast-developing countries such as China, and is the subject of much
international controversy regarding not only its water consume, but also its high land, water
and air pollution. In an ecologic footprint approach, the foodstuffs industry is one of the
highest water-consuming human activities in the world, for it sums all the water needed to
produce its primary inputs – crops, cattle among others – with the water needed to transform
them into different industrialized food products. Perhaps the manufacture sector’s relation
with water is by far the most uncordial of every human economic activity, for it not only
requires water to function, but also progressively pollutes its surroundings, of which water
absorbs a considerable part, contaminating ecosystems and food chains.
The tertiary component of the economy consumes proportionally much less water than both
primary and secondary sectors and represents the overwhelmingly dominant GDP(Gross
Domestic Product) component for post-industrial or Newly industrialized countries. Though
it displays an enormous diversity of activities and finalities, it can be said that water
consummation by this sector falls within domestic urban water provision and management, as
water usage levels are proportional or often even less than household domestic water use.
Considerably high water-consuming tertiary activities might include cleaning services,
especially that of vehicles and of large structures, as well as that of provision of water for
recreational uses, such as in water-themed parks. Most of the tertiary sector, especially those
of financial, legal and other services, however, do not directly require water to be offered and
traded; this economic sector is dominantly dependent of other commodities such as electricity
to be properly run, as well as more indirectly of fuels.
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 Water and Economic Processes
 Mehdi Mirzaei, MSc Student of Civil Eng., Kharazmi University

Synopsis

Water is at the core of almost every single economic activity, either directly or indirectly. As
the world population increases and countries develop their economies, water use and stress on
water resources becomes more and more evident, a situation that may lead to chronic water
scarcity in some regions of the world. The term “water scarcity”, here, can be defined as a
lack of water quantity, not quality. “Domestic water scarcity” is defined as a lack of sufficient
water for domestic use. As a matter of fact, since many people are inclined to think that
domestic water use is the main consumer of water worldwide, this is fundamentally wrong.
To better explain why, the concept of embodied water must be characterized.
Embodied water is the water needed to produce a desired output. Especially in the case of
agriculture and cattle raising, this water footprint is largely invisible to the final consumer of
such goods, since these products’ final water volume is much inferior than the actual volume
of water needed for their production: for instance, to produce one cubic meter of wheat,
irrigation and water consummation during the cultivation process will have consumed more
than 1000 cubic meters of water as of the harvesting moment in some cases. This variable is a
function of weather, technology level and soil conditions, but mostly as a rule of thumb, it
“costs” much more water to produce food than its own final water mass percentage (Calixto,
2018).
Agriculture is the overwhelming leader of water consummation worldwide, at 70% of all
water use globally (UNESCO, 2001). New irrigation methods and their widespread use since
the 1960’s are largely responsible for such high numbers (Frederick, 2005).
Although essential for production, the assumption that abundance of water past the required
levels for cultivation of crops is false. It has been demonstrated through experiments that
little to no difference in the final agricultural output is seen between abundance and
sufficiency of water (Hannemann, 2005). However, insufficiency of water will lead to a
production deficit. Most agriculture developments that took place during the last century
were done so in a time where the water crisis was not perceived as a relevant threat, and
therefore unsustainable water usage practices took place which either badly affected or
depleted fresh water resources (Frederick, 2005).
The usage of water to produce food constitutes an important case-study for every person
concerned with the watercrisis: the high demand of water by such economic sector is not
expected to diminish anytime soon, as the world population grows at fast paces and resources
do not grow in equal proportions, a case of Malthusian economics. Maintaining resource
production at current levels will only lead to increased famine, and it is virtually impossible,
in the short run, to contain population growth. Therefore, a sustainable approach to water
management and obtainment is more and more a dire necessity and less a vanity worldwide.
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ii. Creating an up-to-date data bank for Kashafroud River Basin using GIS and RS
techniques;
iii. Fragmented dialogue among various stakeholders of the Basin which entails interdialogue among various authorities as well as dialogue among stakeholders and endusers;
iv. Raising public awareness and disseminating promotional materials on water saving
techniques, particularly at school levels;
v. Improving water use at urban areas as well as among farmers by creating incentives;
The solution is Integrated Water Resources Management (IWRM) with focus on water
demand management and participatory decision making.
Time stages of IWRM Implementation for the Kashafroud River Basin can be illustrated as
following:

IWRM has two main pillars:
1. Basic studies across the basin to update the data and information on availability of
different water resources, water management structures and the consumption trends of
the Basin;
2. Practical measures to improve water use efficiency at urban as well as agricultural
areas.
The main steps of basic studies and executive tasks are summarized as follow:
Basic studies:
1- Development of the conceptual model of Kashafroud River Basin.
2- Recognition of water consumers and their rights.
3- Analysis of the requirements and managerial, legal and environmental tools to protect
the quality and quantity of water resources.
4- Recognition of sources of water pollution and provide solutions to deal with it.
Executive tasks:
1- Holding stakeholder consultation meetings.
2- Training of water authorities and farmers.
3- Water education programs in schools.
4- Incentives to households to improve urban water consumption.
5- Urban water harvesting to meet the non-drinking municipal water demands.
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- Water conveyance systems and distribution networks committee,
- Hydraulics turbomachinery committee,
- Ground water hydraulics committee.
The Association has already taken effective steps to coordinate professional activates,
formulate rules of work, prepare regulations, organize scientific and technical conferences,
publish news and scientific newsletters, and communicate with the domestic and international
organizations active in fields related to the hydro-environmental sciences .
For more details, please visit our website at: http://iha.ir

 Kashafroud River Basin: a G-WADI Pilot
 Reza Barati, Head of Applied Research Group, Khorasan Razavi Water

Synopsis

Authority

The Kashafroud River Basin is the main sub-basin of Ghareghom Basin, which spans the
conjoined borders of Afghanistan, Iran, and Turkmenistan. Kashafroud River Basin with an
area of 16,400 km2 is not very big in size, but the basin is unique in many directions that
involve urgent attention. The second biggest city of Iran, Mashhad, is located inside the basin
which is a religious-tourist destination attracting tourists from all parts of Iran as well as
some Shia Arab countries such as Bahrain, Iraq, Lebanon and Pakistan. Mashhad has a
permanent population of 3 million people, but it receives more than 20 million pilgrimage
tourists, annually. Also, because of vicinity of this basin with Afghanistan, it has
accommodated and met needs of a large population of Afghan refugees over time.
Urbanization and migration from rural areas to cities, particularly to Mashhad, has
significantly increased in past years.
The mean annual precipitation of the basin is around 280 mm with recurrent droughts over
the past years. Groundwater extraction has exceeded the renewal capacity of many of the
aquifers across the basin resulting in banning of any new extraction from these aquifers. Over
use of fertilizers and pesticides have caused massive water pollution both in rivers and
groundwater resources. With the ever increasing population, the basin is facing crucial
challenges for securing water supply to its residents. Due to these special characteristics, this
basin has been listed as one of the G-WADI pilot sites under the UNESCO-IHP program.
UNESCO’s program for Water and Development Information for Arid Lands – a Global
Network (G-WADI) strengthens the global capacity to manage the water resources of arid
and semi-arid areas around the globe through a network of international and regional
cooperation. The network promotes regional and international cooperation in arid and semiarid areas, and aims to build an effective global community through the integration of
selected material from networks, centers, organizations, and individuals.
The main challenges identified in Kashafroud River Basin that require immediate action
include:
i. Studying and updating data and information on availability of different water
resources and studying the consumption patterns of the Basin;
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 Iranian Hydraulic Association
 Seyed Hossein Mohajeri, Head of International Affairs Committee, IHA

Introduction

Iran once the pioneer of sustainable water management in the arid region of the world, is now
experiencing a serious water crisis, reflected by its drying lakes and rivers, declining
groundwater resources and deteriorating water quality. Frequent droughts coupled with overabstraction of surface and groundwater through a large network of hydraulic infrastructure
and deep wells have escalated the nation’s water situation to a critical level. To support
decision maker for finding comprehensive solution, Non-Governmental Organizations
(NGOs) should be established and actively contribute in raising environmental awareness and
attention to water resources matters.
In this regard, Iranian Hydraulic Association (IHA), founded in 1994, is the oldest Iranian
independent NGO of water scientists and engineers. This association established to introduce
the national status and conditions of the professions and sciences related to the hydroenvironmental issues and their practical applications as well as to develop a connection
between nationally and internationally scientists and experts for better co-ordination. The
members of the IHA are selected among experts and graduate students in Civil Engineering,
Hydraulic Engineering, Mechanical Engineering and other affiliated industries involved in
the field of Hydro-Environmental Engineering.
The main objectives of the association are as follow:
• Initiation and consolidation of scientific connection to both national and international
researchers and experts who has concerns about hydro-environmental problems and
related issues.
• Organizing international, regional and national events such as congresses, specialty
conferences, workshops and continuing education courses.
• Publications such as book, newsletter, scientific journal in Persian or English.
• Participation in planning and decision-making of national and regional water issues
problems and support stakeholders in developing solutions.
• Encouraging the researchers, scholars, professors and students as well as prominent
activists in the water sector, in the field of specialty.
The association is composed of 9 scientific committees which are:
- Hydraulic structures and models committee,
- River engineering committee,
- Marine and coastal hydraulics committee,
- Computational hydraulic and hydrodynamic committee,
- Eco-Hydraulics committee,
- Hydraulic systems management committee,
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 Absaran Consulting Engineers Company

Legal
Member

Absaran Consulting Engineers Company was established in 1987 with the goal of
counseling services in field of water engineering, structures, pipe line and installation. ACE
was going ahead with technical and experimental supporting of its professional staffs who
were engaged in academic and scientific field in administrative and applied affairs. Now, by
benefiting the latest scientific research, modern studying methodologies and advanced
engineering software is able to work in all fields of water and structures in our honorable
country. Absaran Consulting Engineers Company with more than 30 years of experience
and efforts in the construction of Islamic Republic of Iran, has succeeded in obtaining some
ranks from the Plan and Budget Organization of Iran in the following fields and so far has
been active in 23 provinces and has implemented more than 150 projects:
Rank 1
Water & Wastewater
Structures
Dam Construction
Irrigation & Drainage
Networks
River Conservation and
Engineering

Rank 2
Port and Marine
Structures

Environment

Urbanization

Agriculture, Natural
Resources and Animal
Husbandry

Road Construction

Land Surveying

The company works with more than 150 specialists and independent expert groups, and not
only cooperating with outstanding specialist to reach their goals, but also focusing on
research and development to keep it up to date in the water and energy industry. ACE always
has tried to take an effective and useful step for the country water resources, environment and
energy industry in order to be proud of its motherland. Implementation of water resources
development projects is one of the priorities of the Islamic Republic of Iran programs, and
ACE is pioneer in this task. We also consider our water and environment as two precious
essences and try to maintain and use the best form of these two valuable resources and we
protect their existence. Our people and our motherland deserve the best and all the specialists
and employees of this company are trying to achieve this.
ACE insists on quality-oriented growth and constantly believes that win-win deals is the key
to success. ACE intends to expand its international cooperation and is ready to cooperate
internationally in the form of EPC projects.
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عضو
حقوقی

 شرکت مهندسین مشاور آبساران

شرکت مهندسین مشاور آبساران در سال  4900با هدف ارائه خدمات مشاورهای در زمینه مهندسی آب و خدمات
زیربنایی تأسیس گردید .این شرکت با پشتوانه فانی و تجاربی کادر تخصصی خود که در عرصاههای عالمی و دانشگاهی و در
زمینههای کاربردی و اجرایی ،فعالیت داشتهاند هم اکنون با استفاده از آخرین دستاوردهای علمی موجود و با استفاده از
شیوههای ناوین مطالعاتی و پیشرفتهترین نرمافزارهای مهندسی ،توانایی فعالیت در کلیه عرصههای صنعت آب و دیگر امور
عمرانی ایران سرافرازمان را دارا میباشد .شرکت مهندسین مشاور آبساران با بیش از  92سال تجربه و تالش در سازندگی
ایران اسالمی ،در زمینههای تخصصی زیر موفق به اخذ رتبه از سازمان برنامه و بودجه کشور شده و تاکنون در  09استان و در
اجرای بیش از  452پروژه فعالیت نموده است:
رتبه 1
تاسیسات آب و فاضالب

رتبه 3
بندرسازی و سازههای دریایی

محیط زیست

سدسازی

شهرسازی

کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری

شبکه آبیاری و زهکشی

راه سازی

نقشه برداری

حفاظت و مهندسی رودخانه

این شرکت با بیش از  452مهندس و گروههای تخصصی مستقل فعالیت میکند و نهتنها با متخصصین برجسته برای دستیابی
به اهدافش همکاری می نماید بلکه بر پژوهش و توسعه تمرکز دارد تا در صنعت آب و انرژی همواره بهروز باشد .شرکت
مهندسین مشاور آبساران همیشه بر آن بوده است تا گامی موثر و سودمند برای منابع آبی کشور ،محیط زیست و صنعت
انرژی بردارد تا افتخار سرزمین مادریاش باشد .اجرای پروژههای توسعه منابع آب ،یکی از اولویتهای جمهوری اسالمی ایران
است و شرکت مهندسین مشاور آبساران نیز همواره یکی از پیشگامان این عرصه بوده است .براساس راهبردهای کالن این
شرکت ،منابع آبی و محیط زیست بهعنوان دو گوهر گرانبهاست که بایستی تمام تالش خود را در راستای نگهداری و
بهرهبرداری بهینه از این دو منبع طبیعی ارزشمند بهکار بریم و از موجودیت آن پاسداری نماییم.
شرکت مهندسین مشاور آبساران بر رشدی کیفیتمحور تمرکز دارد و براین باور است که فعالیتها و مشارکتهای برد-
برد رمز پیروزی است .این شرکت آمادگی دارد تا فعالیتهای خود را در قالب مشارکتهای بینالمللی بصورت پروژههای EPC

گسترش دهد.

بدینوسیله از کلیه اساتید ،متخصصین ،اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عمل میآید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه
هیدرولیک ،اعضای هیئت تحر یر یه را در ارائه مطالب بهتر یار ی فرمایند .لطفا مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای جوان
انجمن هیدرولیک ایران ارسال فرمایید:

youngmembers@iha.ir

