
 

 

 

 

 

 

 

 کشور، در یکشاورز انیمتول نیب در فشار تحت یاریآب ناموزون توسعه و راندمان شیافزا طبل بر دنیکوب دهه دو بیقر از بعد

 مشکالت با را کشور ز،یآبر حوضه گاهیجا از آب منابع به توجه عدم بلکه افتهین کاهش آب مصرف تنها نه که شودیم مشاهده

 یب برداشت یپ در مختلف یهادشت زیحاصلخ نیزم فرونشست در توانیم را آن امدیپ که است کرده مواجه یترگسترده

 زنگ شده، ادی زین خاموش زلزله عنوان به آن از که گسترش به رو دهیپد نیا. نمود هدهمشا ینیرزمیز آب یهاسفره از هیرو

 آب مخازن همان ای هاآبخوان شودیم موجب ،یاریبس یهانیزم شدن استفاده رقابلیغ بر عالوه که است یجد یخطر

 .اشتد نخواهد وجود زین آنها یایاح امکان که شوند دهیکش ینابود ورطه به زین ینیرزمیز

 تعرق و ریتبخ مصرف به دیمف طور به که است یاریآب یبرا شده مصرف آب از قسمت آن یاریآب راندمان ج،یرا فیتعر طبق

 اتالف مزرعه داخل کاربرد و عیتوز انتقال، ریمس در یاریآب آب یبخش که آنجا از. شودیم اهیگ یآب ازین نیتام صرف ای رسدیم

 و راندمان مفهوم عمالً یعنی. است شده قلمداد یاریآب راندمان شیافزا مفهوم به شود، کاسته زانیم نیا از هرچقدر گردد،یم

 انجام زیآبر حوضه آب النیب و کالن دگاهید از یتوجه چیه و شده محدود مزرعه داخل به صرفاً آب مصرف در ییجوصرفه

 .است نگرفته

 اما شده کشور یجا یجا در فشار تحت یاریآب یهاشبکه زیتجه و توسعه صرف یدولت ارانهی الیر اردیلیم هزار نیچند تاکنون

 یمین از شیب و گشته تریبحران و ترمیوخ آب منابع اوضاع روز به روز بلکه است، افتهین بهبود کشور آب منابع تیوضع تنها نه

 کاهش و راندمان شیافزا با درویم انتظار که است یحال در نیا. اندگرفته قرار ممنوعه تیوضع در زین کشور یهادشت از

 یبرا مجدد صیتخص امکان ،(درصد 09 حدود) آب منابع کننده مصرف نیعمدهتر عنوان به یکشاورز بخش در مصرف

 راندمان مفهوم از نادرست فیتعر رسدیم نظر به. شود فراهم ستیز طیمح و صنعت شرب، رینظ هابخش ریسا در مصارف

 مصرف شیافزا موجب که شده یکشاورز شتریب توسعه باعث نهیزم نیا در غلط یگذارتاسیس و گذشته دهه چند در یاریآب

 ریز سطح شیافزا بعلت ،(رهیغ و یاقطره یاریآب یهاروش مانند) فشار تحت یاریآب نینو یهایفناور یعنی. است دهیگرد آب

 اشتباه کی بروز سبب حوضه، هچرخ به آب بازگشت عدم و پرمصرف، به مصرف کم محصول از کشت یالگو رییتغ کشت،

 .است شده امر انیمتول توسط یخیتار

 آب از یبخش به یتوجه چیه ،یاریآب راندمان فیتعر در که است مساله نیا به توجه است درک قابل فوق مطالب از که آنچه

 آن فقط ایآ. دارد ارقر یاسیمق چه در قسمت نیا آب، یحسابدار انجام در ستین مشخص و نشده رسد،ینم اهیگ مصرف به که

 اسیمق در یستیبا هایخروج و یورود ای باشد مالک محاسبه در یستیبا کند،یم بروز مزرعه داخل که آب تلفات از بخش

 و ورودی هایآب همه حسابداری شود،می نامیده نیز آبی بیالن که آب حسابداری ف،یتعر طبق رد؟یگ قرار مدنظر زیآبر حوضه

 هایآب جریان کننده منتقل انهار)ورودی هایآب همه باید یعنی. است معین زمان یک در شخصم ناحیه یک به خروجی

 آب مصرف راندمان مفهوم به نسبت دگاهید رییتغ ضرورت 

  ،سردبیر خبرنامه هیدرولیکامیر صمدی 

مطلب 
 خستن
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 وارد شده تعریف محدوده یک به خاص، زمانی محدوه یک در که( غیره و تخلیه و ذخیره مجدد، استفاده زیرزمینی، و سطحی

 حوضه راندمان ،(یاریآب راندمان) مزرعه در بآ مصرف راندمان کنار در یعنی. شوند گرفته نظر در شوند،یم خارج سپس و

 خواهد قرار مدنظر محاسبات در زین حوضه مصرف چرخه به یبرگشت آب حالت نیا در و بود خواهد تیاهم حائز زین زیآبر

 کسر از پس) حوضه داخل اهانیگ تعرق و ریتبخ توسط شده مصرف آب حجم نسبت توانیم را زیآبر حوضه راندمان. گرفت

 .نمود منظور حوضه ریدپذیتجد آب از یبخش به( موثر باران مقدار

 در یستیبا راندمان، شیافزا هدف با یکشاورز روزافزون توسعه در یراهبرد یخطا نیا از ییرها یبرا رسدیم نظر به نرویا از

 کم یالگوها به کشت یالگو رییتغ و یکشاورز کشت ریز سطح کاهش با آب، مصرف راندمان از صرفنظر زیآبر حوضه اسیمق

 روند در حاکم یاسیس اهداف برخالف که نمود اذعان توانیم یعنی. برداشت یوربهره شیافزا یراستا در یگام مصرف،

 در مناسب کاهش کی یزمان تنها و ستین مرتبط آب مصرف کاهش با معموالً باالتر یاریآب راندمان زانیم ،یکشاورز یاتوسعه

 صیتخص به حاصله آب ،یاریآب راندمان شیافزا از پس که شودیم دهید افتیباز رقابلیغ یانهایجر و دیرمفیغ آب مصرف

 شیافزا منظور به که ییهاارانهی یستیبا رسدیم نظر به موضوع بهتر درک یبرا. برسد حوضه اسیمق در مصارف ریسا در مجدد

 محصوالت دیتول باالتر یبازده از یناش ودس یعنی حاصله منافع با است افتهی صیتخص دولتمردان توسط یاریآب راندمان

 ها،سفره در یستابیا سطح افت مانند افتیباز قابل ریپذبرگشت یهاانیجر کاهش چون یگرید یهانهیهز و کسوی از یکشاورز

 ریسا و زیآبر یهاحوضه از نمک حذف ست،یز طیمح آب حجم کاهش ،یآب یهاستمیاکوس دادن دست از ن،یزم فرونشست

 .گردند سهیمقا گریکدی با گرید یسو از آب یهاهاستفاد

 :کنند مراجعه ریز منابع به کسب اطالعات بیشتر یبرا توانندیم مندانعالقه

 . 1901 رماهیت ران،یا یزهکش و یاریآب یمل تهیکم ،189 شماره هینشر ،یاریآب راندمان مفهوم بر یلیتحل -1

2- Grafton, R.Q., Williams, J., Perry, C.J., Molle, F., Ringler, C., Steduto, P., Udall, B. Wheeler, S.A., Wang, Y., Garrick, D., and Allen, R.G. 
2102. The paradox of irrigation efficiency, Science 160 (6616), 862-851.  

 

 

 

 آب، صنعت و یکیدرولیه یهاسازه ک،یلدرویه علم به مربوط مباحث در اتیتجرب انتقال و یفن دانش تبادل بحث، منظور به

 رانیا کیدرولیه کنفرانس نیهفدهم کشور، سطح در کنفرانس شانزده زآمیتیموفق یبرگزار دنبال به رانیا کیدرولیه انجمن

 شهرکرد دانشگاه در ورماهیشهر 1۱ و 19 یروزها در شهرکرد دانشگاه آب یمهندس و عمران یمهندس یهاگروه یهمکار با را

 به ارائه جهت شدهرشیپذ مقاالت تعداد و شد ارسال کنفرانس رخانهیدب به مقاله ۰09 از شیب کنفرانس نیا در .نمود اربرگز

 .است بوده مقاله 1۵9 و 09 با برابر بیترت به یپوستر و یشفاه صورت

 یبرگزار ک،یدرولیه نانجم ساالنه یعاد یعموم مجمع یبرگزار ،یتخصص نشست دو یبرگزار  ،یدیکل یسخنران دو یبرگزار

 نفرات ک،یدرولیه شکسوتیپ از ریتقد برتر، نامهانیپا مسابقه اول مرحله دهیبرگز یهانامهانیپا یهاارائه ،یآموزش یهاکارگاه

 در شده برگزار یهاتیفعال جمله از کنفرانس برتر مقاالت و ، دبیران کنفرانسبرتر نامهانیپا مسابقه ک،یدرولیه ادیالمپ برتر

 .بودند کنفرانس نیا

 اند.در ادامه تصاویری از کنفرانس ارائه شده

 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران در دانشگاه شهرکردگزاری بر 

 سید احمد داورپناه، مسئول دفتر انجمن هیدرولیک ایران 

اخبار 
  انجمن
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 در افتتاحیه کنفرانس گزارش آقای دکتر مهدی یاسی )نایب رئیس انجمن هیدرولیک ایران(

 
 هاشمی، از سخنرانان کلیدی کنفرانسدکتر سید محمدعلی بنی

 
 رئیس انجمن هیدرولیک ایران(مین )آقای دکتر مسعود منتظری نمصاحبه خبرگزاری صدا و سیما با 

 
 و دبیران کنفرانس و انجمن هیدرولیک ایران رئیس انجمن

 
 نشست تخصصی برگزار شده در کنفرانس

 
 های برگزیده مرحله اولنامهنامه برتر و ارائه پایانبرگزاری مرحله نهایی مسابقه پایان

 
 ۷۹۳۱هیدرولیک سال  انتخاب آقای دکتر بهزاد قربانی به عنوان پیشکسوت

 
 ۷۹۳۱تقدیر از خانواده آقای دکتر بهزاد قربانی به عنوان پیشکسوت هیدرولیک سال 

 
  برگزاری مجمع عمومی عادی ساالنه انجمن هیدرولیک ایران

 جمعی در پایان کنفرانسعکس دسته
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 ک ایرانهای هیدرولیکی انجمن هیدرولیها و مدلبرگزاری اولین جلسه رسمی کمیته سازه

در دفتار انجمان    11الای   0:99ماه سااعت  آبان 19شنبه های هیدرولیکی در روز پنجها و مدلاولین جلسه رسمی کمیته سازه

 هیدرولیک ایران برگزار گردید.

ش های انجمن هیدرولیک ایران و نقدر این جلسه فعالیت

 و وظایف این کمیته معرفی شدند.

ی صانعی و دبیر کمیته رئیس این کمیته آقای دکتر مجتب

 فر هستند.آقای مهندس بابک افشین

جهت دسترسی به صورت جلسه این جلسه به لینک زیار  

 مراجعه نمایید:

http://yon.ir/V6oxF 

ماه برگزار خواهاد شاد. جهات    در اوایل آذرانجمن هیدرولیک ایران نیز  المللکمیته روابط بینالزم به ذکر است اولین جلسه 

گاه انجمن مراجعه نمایید.های انجمن به وبعضویت در انجمن هیدرولیک ایران و کمیته

 

 آرشیو خبرنامه هیدرولیک

هاای زیاادی از ایان خبرناماه     منتشر شد. از آن زمان تاکنون شماره 191۱اولین شماره خبرنامه هیدرولیک در اسفندماه سال 

های منتشار  در لینک زیر آرشیو شمارهانتشار یافته است. 

 اند:شده قرار گرفته

http://iha.ir/ihanl 

در الزم به ذکر است باا توجاه باه قادمت ایان خبرناماه،       

ای از آن را داریاد کاه در لیسات بااال     صورتی که شاماره 

موجود نیست، خواهشمند است جهات آرشایو شادن در    

 دفتر انجمن هیدرولیک ایران قرار دهید. اختیار

        

http://yon.ir/V4oxF
http://iha.ir/ihanl
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 وندیپ کردیرو با رانیا آب منابع تیریمد یمل کنفرانس نیهفتم ساالنه، دو یمل کنفرانس دوره شش موفق یبرگزار یپ در

 یمهندس و علوم انجمن توسط 01 ماهآبان 9 و ۰ خیتار در ن،یسرزم یداریپا یبرا خشک مناطق در یاکولوژ و آب چرخه

 صنعت، وزارت ست،یزطیمح حفاظت سازمان ،یکشاورز جهاد وزارت مشارکت با و روین وزارت زد،ی دانشگاه ران،یا آب منابع

 نیا نیمتخصص و نظرانصاحب ان،یدانشجو د،یاسات حضور با و رانیا یکشاورز و معادن ع،یصنا ،یبازرگان اتاق و تجارت و معدن

 .دیگرد برگزار حوزه

 با متناسب منطقه هر توسعه یهااستیس رییتغ و یمحل آب منابع تیریمد بر دیتاک با روزه دو کنفرانس نیا در نسخنرانا 

 و آبخواه توسعه ،یآب منابع از هیرو یب یهابرداشت. دانستند شکننده و یبحران را زدی استان آب تیوضع ،یآب کم بحران

 با کنفرانس نیا سخنرانان. شد عنوان استان نیا آب بحران لیدال جمله از زدی به مناطق ریسا از هیرو یب مهاجرت نیهمچن

 مصرف یالگو رییتغ بر باشد، نداشته یمدت یطوالن دوام دیشا کشور در آب انتقال گرفته صورت مطالعات مطابق نکهیا به اشاره

 .کردند دیتاک زدی یآبکم مهم راهکار ۰ عنوان به عمان یایدر و فارس جیخل از آب انتقال و زدی استان در آب

 دکتر یآقا سپس و دیگرد آغاز ایاول دکتر یآقا زد،ی دانشگاه محترم سییر ییخوشامدگو با کنفرانس نیا هیافتتاح مراسم

 و مهمانان حضور از یقدردان و ییخوشامدگو ضمن رانیا آب منابع یمهندس و علوم انجمن رهیمدئتیه محترم سییر مکنون

 انیب آب منابع تیریمد در نگرش بریتغ به ازین و کشور در آب یبحران تیوضع رامونیپ را یمباحث نسکنفرا در کنندگانشرکت

 کنفرانس یبرگزار یبرا شده انجام اقدامات خصوص در را یگزارش کنفرانس محترم ریدب نژاد،یملک دکتر یآقا ادامه در نمودند

 که داشتند دیتاک خود یسخنران در رو،ین ریوز یآبفا و آب مورا محترم معاون سروش، دکتر یآقا جناب سپس و نمودند هئارا

 یکشاورز کم سهم به اشاره با زدی یامنطقه آب رعاملیمد ادامه در. شود یزیربرنامه امن یآب منابع اساس بر زدی استان توسعه

 جناب زین هیافتتاح مراسم یانتها در. است یآبیب بحران از عبور راه تنها آب، مصرف تیریمد داشتند دیتاک استان اشتغال در

 یهاشرکت و یدولت یهانهاد مجلس، ندگانینما نقش خصوص در رانیا مشاور مهندسان جامعه سیرئ ،یریگتم دکتر یآقا

 .داشتند یسخنران کشور آب منابع یفعل تیوضع در مشاور یمهندس

 کنفرانس ویدیو صورت به زین کنفرانس هیعال سییر و روین محترم ریوز ان،یاردکان دکتر یقاآ جناب کنفرانس اول روز در

 کنفرانس، یبرگزار یبرا زدی دانشگاه و رانیا آب منابع یمهندس و علوم انجمن از یقدردان ضمن شانیا. کردند یسخنران

 حصب دولت ئتیه جلسه در یروحان دکتر یآقا جناب سخنان به نیهمچن شانیا. دانستند ارزشمند را دادیرو نیا یدستاوردها

 در خبرگان و انیدانشگاه یهمفکر و مشارکت از استفاده بر جمهور سیرئ یآقا که فرمودند و کردند اشاره روز همان

 و ارتباط نیا یریگشکل به روین وزارت کنار در تا کردند درخواست انجمن از و دارند ژهیو دیتأک کشور یهایزیربرنامه

 .کند کمک دولت یهایریگمیتصم در کشور یعلم جوامع شتریب هرچه مشارکت

 :باشدیم ریز شرح به که شد برگزار روز موضوعات با یتخصص یهانشست کنفرانس نیا در

 یآبکم با یسازگار یتخصص نشست 

 مدیریت منابع آب ایران کنفرانس ملیهفتمین برگزاری  گزارش  

 

اخبار 
 علمی 

 



 

 2 شماره/ 2۲ سال    6

 

 میاقل رییتغ و( لیس و یخشکسال) یحد عیوقا تیریمد یتخصص نشست 

 صنعت بخش در آب مصرف و نیتأم یهاچالش و هافرصت یتخصص نشست 

 محور آب شیآما یصتخص نشست 

 شد ارسال کنفرانس رخانهیدب به مقاله ۰99 به کینزد کشور مختلف نقاط از کنفرانس، ریدب نژادیملک نیحس دکتر گزارش به

 صورت به مورد 1۰ مقاالت، نیا مجموع از که شد رفتهیپذ کنفرانس در ارائه منظور به مقاله ۱۵9 به کینزد زانیم نیا از

 .دیگرد ارائه یسخنران

 حدود که بوده کشور نقاط یاقص از ییاجرا یهادستگاه محققان و کارشناسان فعال مشارکت کنفرانس نیا در توجه قابل نکته

 فهیوظ زین یپژوهش مراکز و هادانشگاه یعلم ئتیه یاعضا از نفر ۵9 از شیب. دادندیم لیتشک را یافتیدر مقاالت از درصد ۱9

 .داشتند عهدهبر را کنندگانشرکت مقاالت یبررس

 مانکاریپ و مشاور یمهندس یهاشرکت و دکنندگانیتول ،یدولت یهاشرکت یدستاوردها یجانب شگاهینما کنفرانس، کنار در

 جلب در رانیا یهاتاالب از حفاظت طرح اتیتجرب یگذاراشتراک کارگاه عنوان با یآموزش کارگاه دو و آب نهیزم در فعال

 .دیگرد برگزار زین ینیرزمیز یهاآب منابع تیریمد در کیژئوالکتر کاربرد و هیاروم اچهیدر یایاح در یمحل جامعه مشارکت

 یآبفا و آب یوربهره یارتقا و تیریمد دفتر کل ریمد و کنفرانس یرعلمیدب ؛ییزهرا بنفشه دکتر هیاختتام مراسم یابتدا در

 از نیمتخصص نیتربرجسته که داشتند ابراز نیهمچن شانیا. کردند ارائه یافتیدر مقاالت و یعلم امور از یگزارش روین وزارت

 مختلف یتخصص یهاپنل قالب در یکم و یفیک نظر از یخوب اریبس مقاالت و داشتند حضور کنفرانس نیا در کشور سراسر

 بتواند هانسکنفرا نگونهیا یبرگزار تا کرد یدواریام اظهار آب حوزه نیمتخصص و دیاسات حضور از تشکر ضمن یو. شد ارائه

 .شود دهیشیاند یریتدب آن بحران رفع یبرا و شده آب حوزه در گرید ینهادها و هادانشگاه نیب مشترک دگاهید جادیا موجب

 خا؛یک یاحمدعل و یاریآب نینو یهاسامانه توسعه طرح یمجر و یکشاورز جهاد ریوز مشاور زارع؛ عباس زین مراسم ادامه در

 .پرداختند خود یهادگاهید انیب به مجلس آب و یکشاورز ونیسیکم سییر

 منابع تیریمد یمل کنفرانس نیهفتم هیانیب آب، منابع یمهندس و علوم انجمن رهیمد اتیه سیرئ مکنون؛ رضا دکتر انتها در

 شیآما لیقب از یمتنوع مباحث درباره روزه دو کنفرانس نیا در کردند انیب هیامیاخت در مکنون دکتر. کردند قرائت را رانیا آب

 تبادل سکیر تیریمد و ینگرجامع م،یاقل رییتغ نیهمچن وستهیپ هم به تیریمد صنعت، و آب م،یاقل یحد عیوقا ،یمحور آب

 .شد نظر

 کشور، یبرا آب یراهبردها نیتدو در همگان مشارکت را موجود مشکالت حل یبرا یاصل راهکار چهار ان،یپا در شانیا

 یریگمیتصم مراکز با یعلم مراکز وندیپ و یجد یسازمانده ها،دانشگاه در کشور یقاتیتحق یهانهیزم راهبرد ،یمحل یالگوساز

 .کردند عنوان

 .بود مراسم نیا بخش انیپا کنفرانس، یبرگزار نیمسئول و انیحام از سپاس و یقدردان

 با همزمان ران،یا آب منابع یسمهند و علوم انجمن یهایندگینما تیفعال و لیتشک نامهنییآ اساس بر است ذکر انیشا

 عضو نژادیملک نیحس دکتر یآقا به زدی استان در انجمن یندگینما ران،یا آب منابع تیریمد یمل کنفرانس نیهفتم یبرگزار

 .شد سپرده زدی دانشگاه یعیطب منابع دانشکده یعلم اتیه
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. کرد آغاز را خود تیفعال یفرهنگ انقالب یعال یشورا بیتصو با 198۰ سال از کشور فناوران و پژوهشگران از تیحما صندوق

 لیتشک از شیپ چنانکه است؛ بوده کشورمان گذاراناستیس توجه مورد همواره کشور فناوران و پژوهشگران از تیحما ضرورت

 از تیماح و قیتشو دهیا جمهور،سییر اول معاون نظر ریز زین کشور یعلم یهاپژوهش یشورا بنام ییشورا صندوق، نیا

 . بود داده قرار توجه مورد را کشور فناوران و پژوهشگران

. است بوده رانیا علم یمل ادیبن فیوظا یفایا واقع در کشور فناوران و پژوهشگران از تیحما صندوق لیتشک از یاصل هدف

 از تیحما در را یمؤثر یها اقدام خود دهه کی از شیب تیفعال مدت در کشور فناوران و پژوهشگران از تیحما صندوق

 یعلم أتیه عضو هزار شش و ستیب از شیب با صندوق نیا حاضر حال در است؛ داده انجام کشور فناوران و پژوهشگران

 ،یپژوهش یهاطرح از تیحما: یهاحوزه در صندوق نیا یهاتیفعال عمده. است مرتبط یپژوهش و یعلم مراکز و هادانشگاه

  .ردیگیم انجام ،ینوآور مراکز توسعه و جادیا از تیحما و( گرنت)پژوهانه ،یپژوهش یکرس اختراعات، ثبت ،یدکترپسا

 های پژوهشی صندوق:کارگروه

 کارگروه فنی و مهندسی 

 کارگروه کشاورزی، منابع طبیعی و شیالت 

 کارگروه علوم پزشکی و دامپزشکی 

 کارگروه علوم پایه 

 کارگروه میان گروهی 

 کارگروه هنر و معماری 

 ه علوم انسانی، اجتماعی و مطالعات علمکارگرو 

 کارگروه مدیریت و علوم اقتصادی 

 کارگروه تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی 

 کارگروه سالمت و محیط زیست 

 کارگروه معارف و علوم اسالمی 

 کارگروه هوافضا 

 ای علوم انسانیکارگروه فرارشته 

 المللی اختراعکارگروه ثبت بین 

 ی پژوهشیهاکارگروه کرسی و گرنت 

 نقش صندوق در تولید علم:

  میزان بودجه صندوق نسبت به کل بودجه تحقیقاتی

 باشد.می 99۰1/9کشور 

  به استناد پایگاه دادهWOS ۰8، صندوق با حمایت 

درصدی از مقاالت ایرانی، باالترین حامی پژوهش در 

 باشد.کشور می

  تحت پوشش  190۰مرکز علمی تا سال  ۰9۰بیش از

 اند.وق قرار گرفتهحمایتی صند

 های صندوق:خروجی پروژه

 تولید علم 

 تولید دانش فنی 

 ساخت نمونه محصول 

 های جدید جانوری و گیاهیکشف گونه 

 ارائه نظریه یا مدل مفهومی 

 افزارتولید نرم 

 تالیف کتب و چاپ مقاالت 

 ثبت اختراع 

  کشور و فناوران صندوق حمایت از پژوهشگرانمعرفی 

 مسئول دفتر انجمن هیدرولیک ایران، داورپناه سید احمد 

تحقیق و  
  پژوهش
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 صندوق: هایحمایت

 

 

 http://yon.ir/uNILs جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس مقابل مراجعه نمایید:

 (http://www.insf.org) صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورگاه منبع: وب

 

 

http://yon.ir/uNILs
http://www.insf.org/
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 وارد نشده مهار صورت به زیآبر یهاحوضه نیریش یهاآب از یامالحظه قابل حجم د،یشد یهاالبیس وقوع اثر در ساله همه

 دو بر بالغ که برد ادی از دینبا را دز رودخانه حوضه 190۵ سال ماهبهشتیارد البیس. شوندیم خارج دسترس از و شده ایدر

 اهواز، یشهرها که بود یحال در نیا. شد ایدر روانه یبرداربهره چگونهیه بدون دز رودخانه تیفیک با آب مکعب متر اردیلیم

 نشده مهار آب ساله، ۵9 مدت بلند آمار اساس بر. کردندیم تجربه را بهداشت و شرب آب دیشد فقر دز خرمشهر و آبادان

 متر اردیلیم 9/1 تا ۵/۰  و مترمکعب اردیلیم  19 تا ۵/0 معادل بیترت به عمان یایدر و فارس جیخل و خزر یایدر به یورود

 تا ۵/1 و مترمکعب اردیلیم ۵/۰ تا 9/۰ ریمقاد به بیترت به فوق ریمقاد ر،یاخ دهه یهایخشکسال اثر بر اگرچه .است مکعب

 از یداریمعن ریمقاد موجود، یخشکسال طیشرا در یحت که شودیم مالحظه کنیول است، افتهی لیتقل مکعب متر اردیلیم 9/۰

 .است ریپذهیتوج کامالً آن مهار و رودیم هدر کشور زیآبر یهاحوضه نیریش آب

 و مطالعه مورد ایآس قاره ژهیو به ایدن در راًیاخ هوشمندانه و یابتکار حلراه کی عنوان به یساحل نیریش آب مخازن یآورفن

 در. است دهیرس یبرداربهره به ریاخ دهه در نیچ کشور ژهیو به مناطق یبعض در و گرفته قرار یاگسترده یهایبررس

 مراحل هنوز یآورفن نیا ایدن در. است قیتحق و مطالعه حال در ارتباط نیهم در یبزرگ اریبس یهاطرح زین هندوستان

 در. است شده لیتشک ایاسترال ولنگونگ دانشگاه در ۰918 هیژانو در آن یآموزش کارگاه نیاول و گذراندیم را خود ینیتکو

 نیاول نیا واقع در. است نداشته وجود یقاتیتحق و یدانشگاه مراکز در یآورفن نیا از یپائ رد چیه کنون تا متاسفانه ما کشور

 .است نموده بحث یآورفن نیا درباره کشور در که است یامقاله

 

 

 مخازن ساحلی نسل اول – 1شکل 

 حلی نوآورانه و پایدار برای تامین آبآوری مخازن آب شیرین ساحلی، راهفن 

 مدیر بخش مهندسی رودخانه و سواحل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران ،حسام فوالدفر 

 مطلب
 علمی 
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 یالبیس یهاآب مهار یبرا رودخانه کی دماغه در ای ایدر در که نیریش آب مخزن کی از عبارتست یساحل مخزن ف،یتعر به بنا

 نسل دو. دارند ایدر شور آب و نیریش آب نیب نفوذ قابل ریغ یمانع به ازین یسطح مخازن همه. است شده واقع ایدر به یورود

 مصب عرض از یقسمت ای و متما شده داده نشان 1 شکل در که آنچه مطابق آن، اول نسل در. است گذشته یورآفن نیا از

 که شودیم مالحظه. ندینمایم مخزن روانه را البیس زمان آب چه،یدر یکارگذار با و شده مسدود ریناپذ نفوذ وارید کی توسط

 شکل یساحل مخزن مصب، سواحل از یکی مجاورت در نکهیا ای و دارد قرار عرض مانع باالدست در ای شده جادیا مخزن

 .است داده دوم نسل به را خود یجا جیتدر به مصب طیمح در مداخله و تعرض لیدل به یورآفن از نسل نیا. ردیگیم

 

 

 

 دوممخازن ساحلی نسل  – ۰شکل 
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 است شده منتقل ایدر به مخزن. است شده داده عمده رییتغ  کی است، شده داده نشان ۰ شکل در که همانگونه دوم نسل در

. شوندیم یساحل مخزن روانه یالبیس یهاانیجر شود،یم گذاشته مصب یعرض مقاطع از یکی در که ییهاچهیدر کمک با و

 نیب ایدر از ینفوذ شور آب یمحتو یحائل مخزن( لیتکستا ژئو جنس از معموالً) نرم غشاء ای پرده کی جادیا با آن، بر عالوه

 با ایدر شور آب میمستق اختالط از یریتدب نیچن با. گرددیم جادیا یاصل سد و یارودخانه انیجر زا حاصله نیریش آب رهیذخ

 یهاچهیدر ونیاپراس نحوه که است ذکر قابل. شودیم یریجلوگ یساحل امواج مستمر اثرات از یناش مخزن نیریش آب

 یدب با یهاانیجر و شوندیم یساحل مخزن وارد ،دارند یبهتر تیفیک که یالبیس یهاآب فقط که است گونه نیبد باالدست

 ییهاچهیدر زین مخزن یانتها در نکهیا ذکر قابل. شوندیم ایدر روانه ستند،ین برخوردار زین یمناسب تیفیک از معموالً که اندک

 یط آن جمح نیهمچن و یخروج و یورود آب النیب به توجه با مخزن نیا آب تیفیک. شودیم هیتعب شور آب هیتخل جهت

 .ابدییم بهبود متدرجاً شود،یم برده نام آن از یزمان اسیمق به که یزمان دوره کی

مراجعه  آدرس مقابلای از مقاله آقای دکتر حسام فوالدفر است. جهت دسترسی به مقاله کامل ایشان به * مطلب فوق خالصه

 HGhehttp://yon.ir/uفرمایید: 

 

 

 

 در که است کانادا یهادانشگاه نیتریمیقد از یکی و یدولت دانشگاه کی کبک، استان مونترال شهر در کانادا لیگ مک دانشگاه

 یپژوهش موسسه 19 و کارمند ۰999 از شیب دانشجو، 99۰999 حدود دانشگاه نیا. است شده سیتاس یالدیم 18۰1 سال

 1۵۱ از شیب و اندآمده دانشگاه نیا به یخارج کشور 1۵9 از شیب از که دارد یللالمنیب یدانشجو ۱۵99 حدود. است

 یدکترا انیدانشجو ۱0۱ و ارشد یکارشناس انیدانشجو 98۱. اندداده اختصاص خود به را کانادا لیگ مک دانشگاه انیدانشجو

 .هستند یخارج دانشگاه نیا

های ممتاز دنیا قرار زارت علوم ایران در ردیف دانشگاهخارج از کشور از نظر وهای بندی دانشگاهدانشگاه مک گیل کانادا در رتبه

 .گرفته است

 گیل کانادا:بندی جهانی دانشگاه مکرتبه
QS World Ranking 2102 = 12 

The Times Higher Education World university 2102= 66 

Shanghairanking 8102 = 01 

 

  نادامک گیل کامعرفی دانشگاه  

 های هیدرولیکی، دانشگاه تربیت مدرسفر، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهعلی احسانی 

 معرفی 

  مراکز علمی
 

http://yon.ir/uHGhe
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 :کانادا لیگ مک دانشگاه یهادانشکده
 دانشکده علوم دانشکده پزشکی دانشکده مهندسی

 دانشکده مدیریت دانشکده مطالعات مذهبی دانشکده هنر

 دانشکده موسیقی دانشکده علوم کشاورزی و محیط زیستی دانشکده آموزش

  دانشکده دندانپزشکی دانشکده حقوق

 شود.ارزیابی می 199تا  ۵1سازه و مهندسی عمران این دانشگاه در جهان بین  رتبه رشته

 :توان از اساتید زیر نام برداز اساتید هیدرولیک و آب این رشته می

 
Van-Thanh-Van Nguyen 

Hydrology & water resources management  

 
Susan Gaskin 

Hydraulics, environmental fluid mechanics 

 
Vincent H. Chu 

Fluid mechanics & hydraulics 

 گاه رسمی دانشگاهو وب (z8http://yon.ir/mBv) بانک راهنمای تحصیل در خارجمنبع: 

 پدیاو ویکی (https://www.tudelft.nlدانشگاه ) گاهوب، (http://yon.ir/GDctG) 898 یمعمار و عمران یمجاز آموزشبع: امن

 

 

 شارکت  توسط آن یبانیپشت و توسعه که است یمحاسبات االتیس کینامید نهیزم در موجود یهامدل از یکی ،Flow-9D مدل

Flow Science کمک یبرا مدل نیا. است گرفته صورت 

 در گازهاا  و عاات یما یکیناام ید رفتار نهیزم در قیتحق به

 .است شده یطراح عیوس و یکاربرد موارد

 

Flow-9D و یبعددو ،یبعدکی مسائل حل ییتوانا 

 را جینتا داریپا حالت در افزارنرم نیا. دارد را یبعدسه

 جرم، یادیبن نیقوان اساس بر برنامه رایز کند،یم لیتحل

 گرید از. شوند برده کاربه یانهیزم هر در انیجر فمختل مراحل یبرا موارد نیا تا است شده یگذارهیپا یانرژ یبقا و مومنتم

 و مرزها عیسر یطراح و اجرا مشابه، یافزارهانرم به نسبت افزارنرم بودن ریپذ کاربر ،Flow-9D افزار نرم از استفاده یایمزا

 نیبهتر کیاتومات انتخاب ،یسازهیشب شدن بهتر چه هر منظوربه راهنما یهاغامیپ ارائه ها،بندیشبکه نیهمچن و جامد هندسه

 و نیکارتز نوع از افزارنرم نیا در شده استفاده مش. باشدیم گرید یایمزا و هیاول یزمان بازه فیتعر به ازین بدون یزمان یهابازه

 .باشدیم یااستوانه

 های متنوعی برای ایجاد هندسه، شامل: افزار دارای روشهمچنین این نرم

 افزار، تعلق به نرم( قسمت ساخت هندسه م1

 ( AutoCADافزارها )نظیر ( دریافت هندسه از سایر نرم۰

 مدل عددی Flow3D 

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

معرفی 
 افزارنرم

http://yon.ir/mBv8z
http://yon.ir/GDctG
https://www.tudelft.nl/
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 باشد. ( دریافت فایل توپوگرافی می9

 

 

افزار بر خالف نرم Flow-9Dافزار عالوه بر موارد فوق، نرم

Fluent باشد.بندی نیز میخود قادر بر شبکه 

 

 :منابع
 افزار نرم از استفاده با آن اطراف انیجر یالگو بر پل هیپا مختلف اشکال اثر یبررس .1909ش.  ،یاریعه، ح.، زادمیحک ی.، زاده، حسن 

Fluent،  9 شماره هفتم، سال آب، منابع قاتیتحقمجله. 

 نرم دو ییکارا سهیمقا .1901، س.، نسب برومند م.، ،یدلقند ح.ا.، ،یساق Flow-9D و FLUENT و زیر یمجار از یخروج یدب نییتع در 

 .۰ ۀشمار ،9۵ جلد ،(یکشاورز یعلم ۀمجل) یاریآب یمهندس و علوم آرام، انیجر طیشرا در چیمارپ

 محاسبات االتیس کینامید از استفاده. 19099، م.، یینسا تاج ا.، ندوشن، یجعفر خ.، ،ینیحس س.، ن،یفرز( یFlow-9D ) مسئله لیتحل در 

 .زیتبر دانشگاه ،رانیا کیدرولیه رانسکنف نیزدهمیس  .(SPH)یالگرانژ روش با سهیمقا و سد شکست

 یکیدرولیه مسائل یساز هیشب. 190۱. ص، زادهکوچک .ف، زاده قاسم Flow-9D، انتشارات نوآور.دوم چاپ ، 

 

 

 

 

 

 سیساتیا فدک: ناشر همکاران و زیم ویدبل یالرتالیف:   یکیدرولیه یهاسازه یطراح یمبان و اصول

 بهروز مهندس روشن، رضا ندسمه ،یزرات رضایام دکتر: ترجمه

 سرکرده حامد دکتر رابع، خادم

  ۱8۰تعداد صفحات: 

 (190۱) دوم چاپ ،(190۰) اول چاپ: انتشار سال

 هدف با "هیدرولیکی هایسازه طراحی مبانی و اصول" کتاب

 و دانشجویان برای فارسی زبان به دسترس قابل منابع افزایش

 آماده هیدرولیکی ایهسازه طراحی زمینه در فعال مهندسان

 هندبوک" از یهایقسمت ترجمه حاضر کتاب. است شده

 McGraw-Hill  شرکت توسط که باشدمی "هیدرولیک طراحی

 شامل کتاب این کامل متن. است شده منتشر 1000 سال در

 هایسازه بحث گیریهدف با حاضر کتاب. باشدمی فصل ۰۱

 اول فصل. گیردمی بر در را کتاب این از فصل 8 هیدرولیکی،

 هایسازه طراحی پیشرفت تاریخچه مورد در ایمقدمه

 زمینه این در شده منتشر مراجع و گذشته در هیدرولیکی

 فشار تحت هایجریان هیدرولیک به سوم و دوم فصل. باشدمی

 مهندسی آبیاری و زهکشی -یکیدرولیه هایسازه یطراح ینمبا و اصول- ... 

 سمنانهای هیدرولیکی، دانشگاه ، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهاحمد فردوسی 

 معرفی 

  کتاب
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 توسط فصول ینا. دارد اختصاص هیدرولیکی هایسازه طراحی به هفتم تا چهارم فصول. دارد اختصاص باز هایکانال و

 ذکر با و گام به گام صورت به عملی و طراحی مباحث تئوری، مبانی به ورود بدون هاآن در و شده نوشته سابقه با مهندسان

 مشکالت و مسائل و آب گیریاندازه هایسازه کاربردی بسیار موضوع به نیز کتاب هشتم فصل. است شده ارائه عددی مثال

 .پردازدمی هاسازه این نصب و طراحی به مربوط

              

  190۰سال انتشار:   مهندسی آبیاری و زهکشی
 تهران باگرانید یهنر یفرهنگ موسسهاشر: ن

 ۵98تعداد صفحات:   ویتایی مولونه والر، تریپ: فیتأل

 نسب، برومند دیسع دکتر ،یرحمت نیحس مهندس: مترجمان

 یگل حسن مهندس

 محسوب کشور استقالل مهم ارکان از یکی ییغذا تیامن

 مواد درصد 8۵ نیتأم با رانیا در یکشاورز بخش. شودیم

 ییغذا تیامن نیتأم در یاکنندهنییتع نقش از،ین مورد ییغذا

 کنندهمصرف نیتربزرگ یکشاورز بخش. دارد برعهده کشور

 رانیا جمله از و جهان خشکمهین و خشک مناطق اکثر در آب

 یاصل مانع کی به ریاخ یهاسال در آب کمبود. رودیم شماربه

 در. است شده لیتبد آب منابع داریپا تیریمد به یابیدست یبرا

 تعرق، و ریتبخ خاک، اقتصاد، همچون یمباحث کتاب نیا

 کتاب. است شده مطرح روباز هایکانال در انیجر و هاچاه و ینیرزمیز هایآب پمپ، ،یاصل لوله خط یطراح الترال، یطراح

 .است پرداخته یزهکش و یاریآب یهاستمیس یطراح نیادیبن اصول یبررس به کامل صورت به حاضر

 

گذاری بررسی امکان حذف اختصاص ظرفیت برای رسوب

 در مخازن کوچک

برای حفظ پایداری محیط زیستی و تحقق رویکرد چرخه 

حیات در مخازن کوچک سدها، راهبرد اختصاص ظرفیت برای 

کردی جدید جایگزین شود. مدیریت بر گذاری باید با رویرسوب

گذاری برای جلوگیری کامل یا کاهش نسبی نرخ رسوب

گذاری در مخزن و حذف اختصاص ظرفیت برای رسوب

گذاری، نکته عمده و اساسی این رویکرد است. عالوه بر رسوب

های مالی و اقتصادی موارد محیط زیستی، این رویکرد شاخص

ای بهبود خواهد بخشید. مالحظهطرح سدسازی را به طور قابل

سازی چنین رویکردی، مطالعات بدیهی است برای پیاده

 ریزی منابع آب ضروری است.سنجی به ویژه برنامهامکان
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 برگزارکنندگان: دانشگاه شهید چمران اهواز، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت مهندسی مشاور دزآب

 بین المللی سازمان آب و برق خوزستان  اهواز ، بوستان ، مرکز همایش های

  .irec.ir11www: گاهوبآدرس 

پست الکترونیکی سمینار: 

irecir@gmail.com11      وirec.ir11info@ 

 99/8/1901قاله مهلت ارسال م

دانشگاه شهید چمران اهواز  : آدرس دبیرخانه

 آب علوم مهندسی دانشکده –

 9۰1-999919۰۰تلفکس دبیرخانه: 

 

 محورهای سمینار:

  ،هیدرولیک جریان، رسوب

ها مورفولوژی و فرسایش در رودخانه

 هاو تاالب

 ها ها و تاالبسازی در رودخانهمدل

 (هیدرولیک، رسوب و کیفیت)

 ای، خشکسالی قال آب بین حوزهانت

 (هاها و تاالبرودخانه)و تغییر اقلیم 

 هاهای هیدرولیکی در رودخانهسازه 

 هاها و تاالبمحیط زیست رودخانه 

 ها و ها، تاالبمدیریت رودخانه

 سواحل

 کاربرد GIS و RS مهندسی ارزش و ریسک ، 

 هاها و تاالبر رودخانهرسوب دگیری و مانیتورینگ جریان و های نوین اندازهروش 

 بحران مدیریت 

 های مهندسی رودخانهمسائل اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در فعالیت 

 های جزر و مدیرودخانه 

 

 
 

 رودخانه یمهندس یالملل نیب ناریسم نیازدهمی 

 0397 ماه بهمن 00 یال 9

 معرفی 

  رویداد
 

http://www.11irec.ir/
mailto:11irecir@gmail.com
mailto:11irecir@gmail.com
mailto:info@11irec.ir
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 کشور آبی هاینیروگاه اندازیراه و نصب تأمین، طرّاحی، زمینه در اصلی پیمانکار عنوان به 1911 سال از فراب شرکت فعالیت

 تجربیات بر تکیه و اعتماد و راسخ عظمی با آبی، هاینیروگاه عظیم هایطرح آمیزموفقیت اجرای از پس شرکت این. شد آغاز

  اجرای بستر همکار، و وابسته هایشرکت سایر در بالقوه هایقابلیت با آن تلفیق و خود متعهد و سختکوش کارشناسان

 .است نموده فراهم را بزرگ هایطرح از بسیاری

 صنایع پتروشیمی؛ و گاز نفت، ؛(پذیرتجدید هایانرژی و حرارتی آبی، هاینیروگاه) انرژی شامل شرکت این فعالیت هایحوزه

 کسب. است ،(سیویل هایطرح) ساختزیر و...(  و انتقال خطوط کن،شیرین آب خانه،تصفیه) آب هوشمند؛ هایشبکه ریلی؛

 در «ملی ممتاز کننده صادر» و 0۱ و 09 ،01 ،09 ،80 هایسال در هندسیم و فنی خدمات «نمونه کنندهصادر» هایعنوان

 کنیا، هایکشور. است المللیبین هایطرح اجرای در فراب ممتاز عملکرد و موفقیت بیانگر ،01 و 0۰ ،0۵ هایسال

 .هستند المللیبین هایبازار در فراب شرکت حضور از موفقی هاینمونه مالزی، و ارمنستان عراق، سریالنکا، تاجیکستان،

 و بخشیده تحقق را مالی منابع از گیریبهره امکان و اطمینان خود، فعالیت هایحوزه در درخشان عملکردی با فراب شرکت

 تجارب پشتوانه به شرکت این. است شده  BOTو BOO هایروش به هاطرح برداریبهره و اجرا برای گذاریسرمایه به قادر

 با و نیروگاهی هایطرح اجرای در خود گرانبهای

 زبده، انسانی سرمایه تجربیات بر تکیه و اعتماد

 و دانش از گیریبهره و خود توانمند و سختکوش

 مجری موفق پیمانکاران از یکی اکنون روز، فناوری

 ترینمهم از .است بناییزیر عظیم هایپروژه

 فراب مهندسی و فنی خدمات صدور هایپروژه

 سنگ» مگاواتی ۰۰9 نیروگاه و دس به توانمی

 گازی نیروگاه تاجیکستان؛ کشور در« ۰ توده

 آبی نیروگاه و سد عراق؛ کشور در «الصدر»

 آبی هاینیروگاه و عراق کردستان در« ۰ درالوک»

 تاجیکستان – 2نیروگاه سنگ توده        .کرد اشاره کنیا، کشور در «ترم» و «تانا» ،«کینداروما»

 نیروگاه و برآب تونل سد، شامل که دارد اجرا دست در سریالنکا کشور در نیز را «اومااویا منظورهچند طرح» اکنونهم فراب

 .رودمی شمار به ایرانی هایشرکت مهندسی و فنی خدمات صدور هایپروژه ترینبزرگ از یکی و است مگاواتی 1۰9

 

 
 خبرنامه مطالب هیته در مشارکت با دیآیم عمل به دعوت انینشجودا و انجمن یاعضا ن،یمتخصص د،یاسات هیکل از لهیوسنیبد
 جوان یاعضا تهیکم لیمیا به را خود مطالب لطفا   .ندیفرما یار ی بهتر مطالب ارائه در را هیر یتحر  ئتیه یاعضا ک،یدرولیه

 :دییفرما ارسال رانیا کیدرولیه انجمن
youngmembers@iha.ir 

  فرابشرکت 
عضو 

  حقوقی
 

youngmembers@iha.ir

