
 

 

 

 

 

 

 

 

شود و کمبود آن مسبب اصلی محدودیت تولیدات کشاورزی و در آب مایه حیات و عامل اساسی توسعه پایدار محسوب می

های حاد و مزمن در گذشته و حال بوده و امروزه نیز جغرافیای فقر و گرسنگی جهانی با جغرافیای نتیجه بروز قحطی

ود دارد. بدین ان دیگر، همواره بین فقر مالی و فقر آبی یک ارتباط تنگاتنگ وجباشد. به بیهیدرولوژیک منطبق و مرتبط می

های اقتصادی و اجتماعی تامین و استفاده بهینه از منابع جهت، نتایج مطالعات گویای آن است که در خصوص اعمال سیاست

های های عمرانی و طرحو اجرای پروژه آب الزم است اقدامات احتیاطی کامل مبذول و اصول و مبانی توسعه پایدار در بررسی

برداری از نین، در استفاده از منابع آب، پایداری و تداوم بلند مدت آن مد نظر قرار گیرد و بهرهای رعایت شود. همچتوسعه

د. منابع آب شیرین تا بدان حد مجاز دانسته شود که طبیعت و چرخه طبیعی آب قادر به احیاء و تولید مجدد آن منابع باش

تواند عواقب وخیم و جبران ناپذیری برای محیط زیست عدم رعایت اصول و مبانی توسعه پایدار در تخصیص منابع آب می

های گزافی را تحمیل نماید، که در اینجا از عواقب ناشی از عدم رعایت اصول مبانی توسعه پایدار و عدم دربرداشته و هزینه

های مشابه اریهایی که دارای مجموعه عالئم ناهنجزمینی، به نمونهسطحی و زیرهای آبهای توجه به ظرفیت آبدهی سفره

 شود:بودند، به شرح زیر اشاره می

 1274.5های آذربایجان شرقی و غربی در تراز نرمال دریاچه ارومیه واقع بین استان خشک شدن دریاچه ارومیه: -الف

اچه عنوان بزرگترین دریاچه داخلی کشور، دومین دریمتر، به 6توسط کیلومترمربع و با عمق م 5000متری، با مساحت حدود 

های های سطحی مازاد بر مصرف کلیه رودخانهآب شور جهان و بیستمین دریاچه جهان از نظر وسعت، کانون تجمع جریان

کشور، تحت تاثیر باشد. امروزه، در کمال تاسف این اکو سیستم مهم و حیاتی حوضه آبریز درونگرای دریاچه ارومیه می

جدی مواجه شده و تراز آب دریاچه به شدت کاهش یافته، بطوری که حدود  های عوامل انسانی و طبیعی، با تهدیداتدخالت

های توسعه کشاورزی، عمرانی، صنعتی، احداث سدها، زار تبدیل شده است. اجرای شتابان طرحدرصد وسعت آن به شوره 90

از یکسو و عدم رعایت اصول و ها در حوضه آبریز انجام تامین آب مورد نیاز فزاینده این بخشمصارف بهداشتی و خانگی، و سر

مبانی توسعه پایدار و کم توجهی به ظرفیت آبدهی منابع آبهای سطحی و زیر زمینی حوضه آبریز از سوی دیگر، سبب گردیده 

ه آب زیست محیطی دریاچه ارومیه به فراموشی ها تخصیص داده شود و سهمیکه قسمت اعظم منابع آب حوضه به این بخش

تیجه بیالن آبی منفی در دریاچه ارومیه حاکم گردد. بدین معنی که، حجم آب خروجی از طریق تبخیر از سپرده شود، و در ن

 های سطحی به آن شود. سطح دریاچه ارومیه بیشتر از حجم آب ورودی از طریق جریان

ن چهارمین ، به عنوا1960کیلومترمربع در سال  68000داشتن وسعت آرال با دریاچه  خشک شدن دریاچه آرال: -ب

شود. از سال دریاچه بزرگ جهان واقع بین کشورهای ازبکستان و قزاقستان، توسط دو رودخانه آمودریا و سیردریا تغذیه می

 آب و توسعه پایدار 

 استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریزه، یوسف حسن زاد 

مطلب 
 نخست
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های مذکور نمود. درنتیجه، با ه، دولت شوروی سابق با هدف افزایش سطح زیر کشت پنبه، اقدام به انحراف آب رودخان1960

متری از سطح آب، عمق دریاچه به نصف کاهش و وسعت آن نیز با  19چه آرال، و با افت کاهش جریان آب ورودی به دریا

در صد حجم آب  80درصد تقلیل یافت. در حال حاضر حدود  70کیلومتر، تا  100نشینی دریاچه از هر طرف حدود عقب

ها برجای مک آلوده به آفتکشهزار کیلومتر مربع از سطح دریا خشک شده و بستری از ن 36دود دریاچه کاهش یافته و ح

 مانده است.

انواع ها به شعاع تا چند صد کیلومتر در منطقه، باعث بروز خشک شدن دریاچه آرال، از طریق پخش نمک و آفتکش

ده است. همچنین، کاهش سطح آب و افزیش شوری و های عفونی شهای پوستی و بیماریهای تنفسی، ریوی، سرطانبیماری

های ، از بین رفتن صنعت شیالت و باالخره بیکاریهاباعث متروک شدن بنادر، تلف شدن ماهیآلودگی آب دریاچه آرال، 

 ناخواسته به ماهیگیران شده است. 

زایی، خربی مانند: پدیده  بیابانتواند پیامدهای ناگوار و مخشک شدن دریاچه ارومیه نیز همانند دریاچه آرال، می

های ناخواسته درمنطقه به ها، و باالخره تحمیل بیکاریهای زراعی، شیوع و انتشار انواع بیماریفرونشست زمین

دنبال داشته باشد.

 

 

 

در مراسم اختتامیه ششمین همایش ملی پیشرفت و توسعه علمی کشور که 

معاون اول رئیس جمهور، دکتر با حضور آقایان دکتر اسحاق جهانگیری 

منصور غالمی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دکتر محمد جاللی دبیر 

های ید قاسمی رئیس شورای انجمنهای علمی و دکتر مجانجمنکمیسیون 

علمی برگزار شد، از انجمن هیدرولیک ایران بعنوان انجمن مترقی و با شیب 

نجمن هیدرولیک ایران ضمن درصد تقدیر بعمل آمد. ا 100رشد بیش از 

تبریک این موفقیت به اعضا و همراهان محترم و همیشگی انجمن، 

های ها در سالا این موفقیتامیدوارست که در سایه تداوم حمایت های اعض

 آینده تداوم و افزایش یابد.

 

 

 

 

 

 

 ی کشورمین همایش پیشرفت و توسعه علمتقدیر از انجمن هیدرولیک در شش 

 مسئول دفتر انجمن هیدرولیک ایرانا یوسفیسامانت ، 

اخبار 
  انجمن
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 اخذ نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره

وبگاه انجمن هیدرولیک ایران، های اینترنتی ترونیکی برای فعالیتبا گذشت یکسال از اخذ نماد اعتماد الک 

و تامین معیارهای ارزیابی مرکز توسعه تجارت الکترونیک، انجمن هیدرولیک  SSLبا نصب گواهی امنیت 

 ایران موفق به اخذ معتبرترین نماد اعتماد الکترونیکی )دو ستاره( گردید.

 

 

 1398تر سال نامه برک ایران و مسابقه پایانبرگزاری هشتمین المپیاد هیدرولی

 

 

 

 

 

 

 

های اخیزر، امسزال نیزز انجمزن پس از برگززاری موفزق هفزت دوره المپیزاد هیزدرولیک ایزران در سزال المپیاد هیدرولیک:

د مندان به علزم هیزدرولیک، بزرای شزرکت در هشزتمین دوره المپیزاهیدرولیک ایران مفتخر است از دانشجویان و دیگر عالقه

 یاد هیدرولیک در دو مرحله برگزار خواهد شد:هیدرولیک ایران دعوت به عمل آورد. المپ

بزه صزورت حضزوری و تشزریحی  مرحله دوم:ای و بَرخط )آنالین( و به صورت چهارگزینه 1398شهریورماه  22 مرحله اول:

 مراجعه نمایید. opT2http://yon.ir/x)ویژه برگزیدگان مرحله اول(. جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی: 

 1398تیرماه  31 :ناممهلث ثبت

تالشزگران عرصزه های تحقیقزاتی و تقزدیر از انجمن هیدرولیک ایران به منظور ارج نهادن به فعالیت نامه برتر:مسابقه پایان

آموختگزان دانش لذا کلیزه .ی برتر را هر سال در دستور کار خود داردهانامهتولید علم و نوآوری، انتخاب و معرفی رساله و پایان

هایشان مرتبط با علم هیدرولیک از قبیل: مکانیزک سزیاالت، هیزدروانفورماتیک، نامه یا رسالهکه پایان 1397و  1396های سال

انتقال رسوب، هیدرولیک مجاری  های آب و فاضالب، هیدرولیکهای آبی)هیدرولیکی(، هیدرولیک شبکهدریا، سازه هیدرولیک

تواننزد زیسزت هسزتند میهای آبزی و هیزدرولیک محیطهیدرولیک ماشزین های متخلخل،روباز و رودخانه، هیدرولیک محیط

 یید. مراجعه نما /EKVP0http://yon.irانی: جهت کسب اطالعات بیشتر به نش .تقاضای خود را ارائه دهند

 1398اردیبهشت  31 :ناممهلث ثبت

http://yon.ir/x2opT
http://yon.ir/x2opT
http://yon.ir/0EKVP
http://yon.ir/0EKVP
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 برگزاری جلسه هیئت تحریریه جدید مجله هیدرولیک 

دومین جلسه هیئت تحریریه دوره جدید مجله هیدرولیک در 

الزی  17:00از سزاعت  1397اسزفندماه  8تاریخ چهارشزنبه 

در محل دانشکده مهندسزی عمزران دانشزگاه تهزران  19:00

ه اعضزای هیئزت تحریریزه جدیزد برگزار گردید. در این جلس

نشزریه، در خصزوص  98ضمن بررسی مقزاالت شزماره بهزار 

اری مجله از قبیل سزاختار مقزاالت، تسزریع در سایر موارد ج

فرایند داوری، رونزد ویراسزتاری و حضزور کارشزنار نشزریه 

 تصمیماتی اتخاذ نمودند. 

 

( //:Ie4p7yon.ir/http)گاه انجمن جمن به وبتخصصی انهای یتهجهت عضویت در انجمن هیدرولیک ایران و فعالیت در کم

 مراجعه نمایید.

 

 

 

قرار داده  21هانی در قرن های مهم جمحیطی و رشد روزافزون جمعیت در جهان، بحران آب را در زمره بحرانتغییرات زیست

ت بیشتری برخوردار است و بر اسار خشک، به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا از شداست. این بحران در مناطق خشک و نیمه

بینی کارشناسان، جنگ آینده در این مناطق برسر منابع آبی خواهد بود. با توجه به قرار گرفتن کشور عزیزمان ایران بر پیش

گیری در ریزی و تصمیمهای جوی، برنامهخشک کره زمین، توزیع نامناسب زمانی و مکانی ریزشد خشک و نیمهروی کمربن

رویه منابع آب زیرزمینی و شور شدن های بیمشکالت و موانع متعددی روبرو است. عالوه بر این، برداشتمنابع آب با  زمینه

ناپذیری به اکوسیستم طبیعی محیطی، صدمات جبرانخطرات زیست درصد محسوسی از اراضی کشاورزی به همراه تهدیدات و

ریزی دقیق و کارشناسی ای بدون برنامهرف دیگر انتقال آب بین حوضهمنابع آب سطحی و زیرزمینی وارد نموده است. از ط

های وری آّب در همه عرصهشده نیز خطر برهم خوردن تعادل اکوسیستم و منابع آب را دوچندان نموده است. از اینرو بهره

 .ناپذیر استتولید و مصرف، ضرورتی اجتناب

ر استان خوزستان و در ل، در راستای اهمیت موضوع آب در کشور خصوصاً دگروه مهندسی آب دانشگاه آزاد اسالمی واحد دزفو

نظر بین اندیشمندان و راستای رسالت علمی، آموزشی و پژوهشی خود، به منظور ایجاد زمینه الزم برای بحث و تبادل 

وسیع عالقمندان و که مورد استقبال  1395و  1391، 1388های محققان، در ادامه سه همایش ملی موفق گذشته، در سال

نمود. پس از  1397اسفندماه  8های هیدرولیکی در اقدام به برگزاری دومین همایش ملی آب و سازهپژوهشگران قرار گرفت، 

زی دانشگاه و برگزاری جلسات مشترک گروه مهندسی آب و حوزه معاونت پژوهش و فناوری واحد اخذ مجوز از سازمان مرک

محیطی، رسانی مجازی در راستای نگرش زیستسایت همایش تهیه شد و از طریق اطالعوب دزفول، پوستر همایش طراحی و

دند. خوشبختانه در مهلت مقرر استقبال نظران و پژوهشگران جهت شرکت در همایش و ارائه مقاالت علمی دعوت گردیصاحب

اسر کشور به دبیرخانه همایش ارسال مقاله مرتبط با محورهای همایش از سر 200خوبی از همایش صورت گرفت و بالغ بر 

 اخبار  های هیدرولیکیو سازه گزارش برگزاری دومین همایش ملی آب
 علمی 
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مقاله به صورت پوستر پذیرفته و  80مقاله به صورت سخنرانی و  50گردید. پس از داوری و ارزیابی کمیته علمی همایش، 

ها به صورت چاپی و متن کامل آنها در لوح فشرده ویژه همایش ارائه شد. در مراسم افتتاحیه این همایش آقای دکتر چکیده آن

ن دریکوند عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد شوشتر به عنوان سخنران کلیدی حضور یافتند. دریکوند اظهار احسا

عنوان سرمایه وجه شود یعنی ما از منابع آبی استفاده کنیم؛ ولی این منابع را بهدر زمینه مصرف آب باید به توسعه پایدار ت کرد:

درصد مصرف آب در زمینه کشاورزی و هفت درصد آن در مصرف شرب و  90فزود: حدود برای آیندگان هم ذخیره کنیم. وی ا

ر بخش کشاورزی به صورت سنتی گیرد. وی تصریح کرد: درد استفاده قرار میبهداشت و سه درصد برای مصارف صنعتی مو

رویه آب گیری از مصرف بیدرصد هدررفت آب برآورد شده که برای جلو 50هدررفت آب زیادی داریم. در کشور ما بیش از 

 .های نوین و صنعتی تبدیل شودالزم است آبیاری سنتی به آبیاری

اه آزاد اسالمی واحد دزفول گفت: مسئله آب و های هیدرولیکی دانشگدکتر علی افرور رئیس دومین همایش ملی آب و سازه

یش تقاضا، افزایش مصارف شهری، آبیاری اراضی های چند سال اخیر و مسائلی از جمله رشد و افزایش جمعیت، افزاخشکسالی

ها و در زمینه آب و منابع آبی دنبال نشستهای منابع آب مواردی هستند که ما را بر آن داشت تا کشاورزی و آلودگی

دهد که چهل درصد جمعیت های پژوهشگران در زمینه آب نشان میبینیهای علمی باشیم. وی خاطرنشان کرد: پیشهمایش

 .تا سه دهه آینده به مرز بحران کمبود مطلق آب خواهد رسید جهان

ی علوم جهان اسالم این همایش با حمایت معنوی انجمن هیدرولیک ایران، کمیته ملی آبیاری و زهکشی ایران، پایگاه استناد

(ISCسیویلیکا، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت بهره ،) فاضالب شهرستان برداری ناحیه شمال خوزستان، اداره آب و

ی شاپور و پیام نور دزفول، مرکز تحقیقات های صنعتی جنددزفول، واحدهای دانشگاه آزاد اسالمی اهواز و شوشتر، دانشگاه

 آب خوزستان و نظام صنفی کشاورزی شهرستان دزفول برگزار شد.صفی آباد دزفول، شرکت دژ

 

 

 

هندسزین عمزران توسط انجمن م 1986المللی در سال این جایزه بین

دلیل مشارکت در کارهزای گذاری شد. این جایزه بهپایه ASCEآمریکا 

ریززی و جدید در هیدرولوژی، هیدرولیک، آبیزاری و زهکشزی، برنامزه

برداری از مخازن سزدها، آبی، بهرههای برقمدیریت منابع آب، نیروگاه

سززال تززدریس، تحقیززق،  30یش از خشکسززالی و تغییززر اقلززیم در بزز

ها و ارائزه مطالزب علمزی و های درسی، مقاالت، سخنرانیسازی و انتقال دانش از طریق چاپ کتابسازی، مشاوره، ظرفیتالگو

ای به پروفسور محمد کارآموز استاد دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تهران اعطا شده است. در متن ایزن جزایزه نوشزته حرفه

 های خشک و نیمه خشک.اقلیمد در پیشبرد مهندسی هیدرولیک در به پار قدردانی از مشارکت ارزشمنشده است: 

دکتر محمد کارآموز مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد مهندسی آب و محیط زیست از 

های ایشان سالاز دانشگاه پردو دریافت نمودند. ها را دانشگاه جرج واشنگتن آمریکا و دکترای مهندسی هیدرولیک و سیستم

اند. دکتر کارآموز های صنعتی امیرکبیر، تهران، پردو، پلی تکنیک و پرات نیویورک به تدریس مشغول بودهبسیاری در دانشگاه

 ند.باشهای مهندسی آب ایران میای در ایالت نیویورک و عضو هیئت مدیره انجمن، مهندر حرفهASCEعضو برجسته 

  2018برنده جایزه انجمن مهندسین عمران آمریکا سال پروفسور محمد کارآموز 

  ،هیدرولیک ایران دبیر کمیته اعضای جوان انجمناحمد فردوسی 

 

اخبار 
 علمی 
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توان ها میآنباشند که ازجمه بسیاری می ایایشان دارای سوابق حرفه 

به ریاست دانشکده مهندسی دانشگاه پرات نیویورک و تأسیس شرکت 

آموز ر کاردر آمریکا اشاره نمود. همچنین، دکت ARCHمهندسین مشاور 

الملی و ملی، کتاب و فصل مقاله علمی در مجالت بین 200بیش از 

توسط  2003ایشان که در سال  هایاند. یکی از کتابکتاب منتشر نموده

 Water Resources Systemsآمریکا به چاپ رسید،  Lewisانتشارات 

Analysis المللی متعددی تدریس های بیننام دارد. این کتاب در دانشگاه

 Urbanتوان به های به زبان انگلیسی ایشان میر کتابشود. از دیگمی

Water Cycle Processes and Interactions  وUrban Water 

Engineering and Management هایی که ایشان به اشاره نمود. از کتاب

ریزی و مدیریت کیفی توان به برنامهاند نیز میزبان فارسی چاپ نموده

دسی سیستم و هیدرولوژی پیشرفته اشاره های منابع آب، مهنسیستم

 نمود.

 

 

 

 هانرانیسخبرنامه 

کنزد. در نرانی تخصصی در موضزوعات مختلزف صزنعت آب برگززار میهر ماه یک سخ 1398سال من هیدرولیک ایران در انج

در  و 18:30الزی  17:00ها از سزاعت ماهانه انجمن ارائه شده است. کلیه سخنرانی هایادامه جدول برگزاری جلسات سخنرانی

 شنبه خواهد بود. روز چهار

 زمان موضوع سخنرانی سخنران ردیف

 فروردین 28 مالحظات عددی در شبیه سازی هیدرودینامیکی مخازن سدها منتظری نمیندکتر مسعود  1

 اردیبهشت 11 های شنیآشنایی با روشها و مفاهیم نوین در تعیین زبری بستر رودخانه دکتر سیدحسین مهاجری 2

 خرداد 22 مدیریت نوین بازتوانی رودخانه های ایران دکتر مهدی یاسی 3

 تیر 12 مسائل آب ایران و مأموریت هیدرولیکی حی هرندیدکتر مهدی فصی 4

 دکتر حسام فوالفر 5
معرفی فن آوری مخازن ساحلی، مثال موردی مخازن ساحلی رودخانه باهوکالت 

 چابهار
 مرداد 9

 شهریور 6 مالحظات سازه های سرریز جانبی کلید پیانویی در مجاری روباز. دکتر جابر سلطانی 6

 هیمیدکتر محسن برا 7
تجهیز نقاط برداشت آب به ابزارهای اندازه گیری در شبکه های سنتی و مدرن، 

 دالیل، الزامات و راهکارها
 مهر 17

 آبان 22 متعاقباً اعالم خواهد شد. دکتر امیررضا زراتی 8

 آذر 20 سیسامانه هشدار سیالب همادی ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت های هواشنا حبیبدکتر محمدابراهیم بنی 9

 دی 18 اکو هیدرولیک و شبیه سازی فیزیک زیستگاه های رودخانه ای دکتر سیدعلی ایوب زاده 10

 بهمن 16 متعاقباً اعالم خواهد شد. دکتر مسعود قدسیان 11

 اسفند 14 2017بررسی خرابی سرریز سد اوروویل در اثر تخلیه سیالب سال   دکتر مجتبی صانعی 12

 1398های تخصصی انجمن در سال ها و کمیتهها، کارگاهسخنرانی برنامه 

 

ی معرف
 برنامه ها
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 هااهکارگبرنامه 

 زیر خواهد بود: مطابق جدول 1398من هیدرولیک ایران در سال انجهای فصل بهار کارگاهبرنامه برگزاری 

 مدرس روز برگزاری زاریتاریخ برگ دوره ردیف
1 MODFLOW 28 مقدمکاردان حمید دکتر چهارشنبه و پنج شنبه (شعبان 12 و 11) نیفرورد 29 و 

2 Flow3D     یا Fluent 5 یمینیسیدمهدی مهندر  جمعهپنج شنبه و  (شعبان 20 و 19) شتهبیارد 6 و 

3 Weap and Leap 12 علی یزدانیسیدمهندر  پنج شنبه (شعبان 26) بهشتیارد 

4 Fortran 19 جزائری مسعود مهندر پنج شنبه (رمضان 4) بهشتیارد 

5 CE-Qual 22 عابد الناز مهندر چهارشنبه و پنج شنبه (رمضان 9 و 8) خرداد 23 و 

6 HEC-RAS 1D 29 دکتر اصغر عزیزیان چهارشنبه و پنج شنبه (شوال 16 و 15) خرداد 30 و 

 های تخصصیکمیتهبرنامه 

باشند. امیدوار است با همکزاری به شرح زیر می 1398من هیدرولیک ایران در سال انجهای تخصصی های کمیتهبرنامه فعالیت

 قق گردند.ها در سال آینده محکمیتههرچه بیشتر اعضای انجمن، کلیه اهداف 

رئیس  98برنامه سال  کمیته

 کمیته

دبیر 

 کمیته

 لکترونیکیا پست

نه
خا

ود
ی ر

دس
هن

م
 

 (آخر هر ماهچهارشنبه ) کمیتهجلسات 

کت
د

حس
ر 

فر
الد

فو
م 

ا
 

-
 

river@iha.ir 

 توسط اعضارودخانه  مهندسی در حوزهرویدادهای ستادی و علمی آخرین  استماع

 هاحلهای موجود در کشور و راهها و چالشاستماع بیانات اعضا در خصوص دغدغه

  بنا به پیشنهاد اعضای کمیتههای تخصصی سخنرانی

 و ترجمه کتاب توسط اعضاتالیف 

 بازدید بنا به پیشنهاد اعضای کمیته انجام

ان
جو

ی 
ضا

اع
 

 )فصلنامه(هیدرولیک  خبرنامهانتشار 

ی
مد

 ص
یر

 ام
تر

دک
 

د 
حم

ر ا
ند

مه

ی
وس

رد
ف

 

youngmembers@iha.ir 
 (ماهانه) علمی هایسخنرانی

 (در هر فصل بارحداقل یک )های در حال اجرا بازدید از پروژه

 (صلف هرچهارشنبه ن اولی) کمیته جلسات

ن
 بی

ط
واب

ر
ل

مل
ال

 

 از دعوت طریق از انجمن هماهیان هایهمایش و هاکارگاه برگزاری در همکاری

د کشور از خارج مقیم ایرانی متخصصین
ی

جر
ها

ن م
سی

دح
سی

ر 
کت

 

ی
 بال

ی
اد

 ه
ر

ند
مه

 

international@iha.ir 

 ب(کتا یک لاقحدکتاب ) چاپ و تهیه در همکاری 

 کشور از خارج مقیم هیدرولیک متخصص ایرانیان اطالعات جامع بانک تهیه 

  هیدرولیک المللیبین انجمن با ارتباط برقراری در همکاری

 کیدرولیه انجمن زبان یسیانگل گاهوب اندازیراه

 (کباریصل ف هر) کمیته جلسات

زه
سا

دل
و م

ها 
ی 

ها

رو
ید

ه
لی

ی
ک

 

 (کباریصل ف هر) یکیدرولیه یهامدل و هاپروژه از دیبازد

ی 
تب

مج
ر 

کت
د

ی
انع

ص
 

ک 
 باب

ر
ند

مه

ن
شی

اف
فر

 

hyd.model@iha.ir 
 (کباریصل ف هر) علمی یسخنران

 (کباریصل ف هر) کمیته جلسات

 (کتاب کی حداقل) انتشار و ترجمه

هی
در

ک
ولی

 

 
ی

یط
مح

ت 
س

زی
 

 بار در سال( 2برگزاری کارگاه آموزشی )

ی 
تب

مج
ر 

کت
د

رآ
مه

ن
یی

 

-
 

hyd@iha.ir.env (کباریصل ف هر) علمی یسخنران 

 (دوشنبه اول هر ماه) کمیته جلسات

mailto:river@iha.ir
mailto:river@iha.ir
mailto:youngmembers@iha.ir
mailto:youngmembers@iha.ir
mailto:international@iha.ir
mailto:international@iha.ir
mailto:hyd.model@iha.ir
mailto:hyd.model@iha.ir
mailto:env.hyd@iha.ir
mailto:env.hyd@iha.ir
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  Journal of Water & Wastewater-مجله آب و فاضالب

پژوهشی  -دوماهنامه فارسی دارای رتبه علمی    
 

چاپی است که  -ای الکترونیکی مجله آب و فاضالب مجله

دو ماهنامه و به صورت دسترسی کامل در روی سایت 

گیرد که توسط شرکت مهندسین مشاور مجله قرار می

این مجله  .شودطرح و تحقیقات آب و فاضالب منتشر می

و از سال  .ار نموده استتشانشروع به  1368از سال 

ترویجی و از سال  -درجه علمی  سال با 9به مدت  1375

پژوهشی از وزارت علوم،  -تا کنون با درجه علمی 1384

شود. این تحقیقات و فناوری به طور مستمر منتشر می

مجله دستاوردهای پژوهشی اصیل، مقاالت تحلیلی 

به آب  وطربکاربردی و نیز مطالعات موردی در موضوعات م

کند و کلیه فرایند و فاضالب را با داوری دقیق  منتشر می

سازی، چاپ و توزیع آن بر اسار موازین و پذیرش، آماده

 .شودمقررات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می

های ها و اندیشهای است برای تبادل یافتهاین مجله رسانه

فناوری آب و ش نو پژوهشی با هدف گسترش و ارتقای دان

تأکید مجله آب و فاضالب بر مدیریت  .های مدیریت پایدار آب شهریمبتکرانه به چالش هایو فاضالب و تحلیل و ارائه پاسخ

های شهری در قالب مدیریت جامع منابع آب در سطح حوضه آبریز است. از اینرو، عالوه بر موضوعات و جامع آب در محیط

بیعی در محیط شهری است، به های فیزیکی، انسانی و طه حاصل اندرکنش سیستمک ریمسائل رایج آب و فاضالب شه

مجله آب و   .های خارج از محیط شهری در سطح حوضه آبریز نیز توجه داردهای شهری با سیستماندرکنش این سیستم

نتشر شده و پذیرفته شده م ایهکند و هیچ محدودیتی برای دسترسی به همه مقالهفاضالب از رویه دسترسی آزاد پیروی می

 .آن وجود ندارد

باشد و در صورت پذیرش توسط سردبیر مجله، فرایند ارزیابی روز می 10الی  7ررسی اولیه مقاالت ارسالی به مجله مدت ب

پس ه الباشد. پس از اعالم پذیرش مقاله فرایند چاپ و انتشار مقماه می 4الی  2توسط کمیته تخصصی و داوران انجام شده که 

تومان در دو مرحله بابت مشارکت در هزینه  300.000جله، نویسنده مقاله مبلغ در این م .ماه زمان انجام خواهد گرفت 2از 

 .نمایدچاپ پرداخت می
 

 031-32674470نمابر:                             031-32682412تلفن : 

 journal@wwcerd.comکی: آدرر پست الکترونی           ttp://wwjournal.irhگاه مجله: وب

 یمعرفی مجالت تخصص 

  ،های آبی دانشگاه صنعتی اصفهاندانشجوی کارشناسی ارشد سازهبشیر فالحی 

 

معرفی 
 مجالت

http://wwjournal.ir/
http://wwjournal.ir/
mailto:journal@wwcerd.com
mailto:journal@wwcerd.com
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 Journal of Hydrology  -مجله هیدرولوژی

 ISI-JCRماهنامه انگلیسی دارای رتبه 
 

های مجله هیدرولوژی مقاالت پژوهشی در تمام زیر زمینه

ه مدیریت مبتنی بر آب و مسائل ملج علم هیدرولوژی، از

مربوط به سیاست که بر اقتصاد و جامعه موثر است را 

های فیزیکی، ها محدود به جنبهکند. این زمینهمنتشر می

های موثر شیمیایی، بیوژئوشیمی، استوکاستیک و سیستم

شناسی، های سطحی و زیرزمینی، آبدرولوژی آببر هی

یست، بلکه موضوعات ن یکهیدروژئولوژی و هیدروژئوفیز

هایی نظیر شناسی رشتهمرتبط با بینش و روش

های منابع آب، اکوهیدرولوژی، کلیماتولوژی، سیستم

ژئومورفولوژی، علوم خاک، ابزار دقیق و سنجش از دور، 

عمران و محیط زیست را  و اطالعات، مهندسی علوم داده

ر د انداز علوم اجتماعیشود. همچنین چشمنیز شامل می

مورد مسائل هیدرولوژیکی مانند اقتصاد منبع و محیط 

شناسی، روانشناسی و علوم رفتاری، مدیریت زیست، جامعه

باشد. تجزیه و تجزیه و تحلیل سیاست نیز مورد پذیرش می

از مشکالت  ایای و بین رشتهو تحلیل چند رشته

ل هیدرولوژیکی شهری نیز در این مجله قابل بررسی ائمسهیدرولوژیکی در حوضه نیز قابل قبول است. مطالعات متمرکز بر 

 است. 

هزینه دسترسی به مقاالت مجله مزبور رایگان نبوده  .کند و یا رد این مجله با داوری دقیق این اختیار را دارد که مقاله را قبول

ای دریافت نویسنده مقاله هزینهز ا کند. این مجله برای هزینه چاپ،له با پرداخت هزینه، مقاله را دریافت میو خواننده مقا

با همان تیم تحریریه و سیستم پذیرش مقاله وجود دارد اما Journal of Hydrology X کند. در مقابل یک مجله به نام نمی

 گردد. از نویسنده هزینه دریافت میهزینه دسترسی به آن رایگان بوده ولی بابت چاپ 

ای بابت انجامد، در چنین مواردی مجله با دریافت هزینهماه بطول می 6تا  3 ینزمان رسیدگی به مقاالت بصورت عادی ب

 داوری سریع در زمان کمتری به مقاالت رسیدگی خواهند کرد.

قرار داشته و از  (Q1) تا کنون در چارک اول 1999مجله هیدرولوژی در زمینه محیط زیست و علوم و فناوری آب از سال 

باشد. مقاالت این مجله توسط موسسه می 178آن  (H-index) وری علمیاست و شاخص بهره ارردکیفیت علمی باالیی برخو

Elsevier BV  رسد.به چاپ می 
 

 http://yon.ir/YzOQX: گاه مجلهوب
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 !سال اول زندگی هر فرد است 5در  1انسان برای هر کودک و اولویت شماره دانیم آب اولویت همانطور که می

این  توانند آب آشامیدنی مقرون به صرفه، مطمئن و پایدار تولید کنند.فیلترهای نانو با تکنولوژی منحصر به فردشان می

کنند و برای استفاده در سطح جهانی، کاربرپسند است. فیلترها آب آشامیدنی را تا سطح استانداردهای بین المللی تصفیه می

های احتمالی را از آب حذف کرده و آبی ایمن و گوارا تواند تمامی آلودگیای باالست که میتصفیه این فیلترها به اندازهت درق

های میکروبی را از آب آَشامیدنی آالینده %100د. قدرت پاالیش فیلترهای نانو به حدی است که تا آورنبرای نوشیدن فراهم 

 رسد.نانومتر می 5میکرومتر یا همان  0.005نانوفیلترها به  ینا کند. اندازه منافذ درحذف می

 

 

 !چرا فیلترهای نانو؟

 .ها از آب آشامیدنی در باالترین سطحآالینده پاالیش و حذف  -1

رساندن کیفیت آب آشامیدنی تا سطح استانداردهای بین  -2

 .المللی

 هرا مناسب بودن برای استفاده در هر موقعیت و هر آبی ب -3

تواند شود، این آب میکیفیت )وقتی از آبی با هر کیفیت صحبت می

  حتی حاوی ادرار باشد!(

 .برای اسزززتززفاده دائززمی جوابگوسزت -4

 .مشکلی با ترکیب شیمیایی خاصی ندارد -5

 .نززیزززاز بززه بززرق و بززاتززززری ندارد -6

 .بززه قزززطزعزززات یزززدکی نیزاز ندارد -7

 .برداری و شستشوی آسانی دارد، نگهداری و بهرهویسسر -8

 معرفی فیلترهای نانو 

 کارشناس ارشد شرکت مهندسین مشاور آبسارانیزی، م بنی هاشمی ترشسیده مری 

 

 گزارش
 علمی 
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 .استبرای استفاده روزانه مناسب و پاسخگو  -9

برای استفاده در مواقعی که دسترسی به آب آشامیدنی فوریت دارد، جوابگوست و نیاز به صرف زمان زیادی برای فرایند  -10

 .تصفیه ندارد

ان را بدون ارتباطی به موقعیت شهر و بارآب توان با استفاده از این فیلترها می -11

آب خاکستری منازل را نیز  آوری و تصفیه کرده و استفاده نمود. حتیروستا، جمع

آب را در منازل بازتصفیه   %100درصد و حتی بیشتر تا  50-70توان جمع کرده و  تا می

واهد ش خکاهکرده و استفاده مجدد کرد و با این کار مبلغ قبض آب تا حد چشمگیری 

 داشت.

و  این فیلترها در هر کجای جهان قابل استفاده هستند و برای استفاده کودکان -12

  .شودسالمندان )قشرهای حسار جامعه( توصیه می

تر از سایر این فیلترها از نظر فاکتور نسبت قیمت به کیفیت، از نظر منطقی ارزان -13

نیاز به لوازم یدکی یا تعویض قطعه  نکهای های تصفیه موجود هستند و با توجه بهسیستم

 شوند.تر تمام میانندارند و به لطف قابلیت شستشوی معکوسی که دارند ارز

 این فیلترها برای کاربرد در انواع شرایط مناسب هستند، مانند: ارتش، تامین آب شرب مناطق محروم و دور افتاده و ... -14

ای که دارد های بشردوستانهمهندسی، عدم وابستگی به موقعیت مکانی و نیت ظاتالحاین فیلترها از لحاظ اقتصادی، م -15

 .قابل توصیه است

این محصوالت در قالب فیلترهای تصفیه دستی قابل حمل، فیلترهایی برای تصفیه آب برای مصارف آشپزخانه و  -16

لوازم و تعداد فیلترهای مورد نیاز آنها  دیبنشوند و ترکیببندی میهای تصفیه آب برای کل مصارف خانگی تقسیمسیستم

لیتر در روز و تامین آب  5شود. مثاًل برای تامین آب قابل شرب به اندازه بسته به حجم تولید آب تصفیه شده آنها تعیین می

ا آب و یود لیتر در روز ابعاد تعریف شده و مشخصی دارند که اگر این احجام اضافه ش 50قابل مصرف برای دیگر مصارف تا 

شوند به سری یا موازی بسته می ورودی شوری بسیار باالیی داشته باشد طبق دستورالعمل موجود، تعدادی فیلتر که بصورت

 .شودپکیج تصفیه افزوده می

ها و های پالستیکی آب نیازی نیست و مصرف پالستیک کمتر شده و معضل میکروپالستیکدیگر به حجم انبوه بطری  -17

 .یابدکره را درگیر کرده بهبود میتیک که امروزه تمام زیستالست پنانوذرا

در ایران نیز در برخی مناطق محروم و روستایی نظیر سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، خراسان جنوبی، خوزستان  -18

 .مک شایانی کنده کسالتواند به حل مو ... دسترسی به آب آشامیدنی سالم تبدیل به یک چالش شده و این فیلترها می

های میکروبی مانند اشرشیاکولی، ، کل امالح جامد، شوری، آلودگیزدایش و تصفیه کردن نیترات، فلزات سنگین -19

 .شودخوبی انجام میهای کولیفرم )مدفوعی( توسط این فیلترها بهباکتری

کند این فیلترها تمام باقیمانده دا میپی راه درصد داروهای مصرفی توسط انسان مستقیماً دفع شده و به فاضالب 90 -20

 .کنندداروها را پاالیش و حذف می

... های باکتریایی مانند وبا، لژیونال و های انتقالی از راه آب مانند ماالریا و بیماریبا استفاده از فیلترهای نانو با بیماری -21

 100یابد. این فیلترها یک محافظت رطان نیز کاهش میه س بالخداحافظی کرده و با استفاده کردن از این فیلترها خطر ابت

 .کننددرصدی بیولوژیکی را تضمین می
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ر لیت 1های اسمز معکور برای تولید های اسمز معکور برتری دارد. در سیستماین نوع فیلتراسیون درمقایسه با سیستم -22

های اسمزمعکور گیرد. بنابراین سیستمدرصد قرار می 90 تا 25رود و راندمان آن در بازه لیتر آب هدر می 9تا  1آب، بین 

 %100عالوه بر اینکه هدررفت زیادی داشته و راندمان پایین دارد از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. اما فیلترهای نانو از 

به شستشوی معکور که عی قدهند و فقط در موا% آنرا بصورت تصفیه شده تحویل می 99تا  95گیرند بین آبی که تحویل می

هایی است که شستشوی معکور الزم است و کنند. اما این مقدار هدررفت فقط منحصر به زماننیاز است کمی آب مصرف می

 با روش اسمز معکور برتری دارد.تصفیههایمو از این رو نسبت به سیستدر حین فرایند تصفیه هدررفت آب بسیار پایین است
 

میکرومتر برحسب مقایس 

لگاریتمی
0.0010.010.11101001000

آنگستروم بر حسب مقیاس 

لگاریتمی
110100100010,000100,0001,000,00010,000,000

0.5507000بر حسب وزن مولکولی

نسبت اندازه مواردی که باید 

جدا شوند.

محدوده فعالیت روش های 

پاالیش

روش های مختلف فیلتراسیون آب ودامنه تغییرات اندازه ذرات

ماسهمخمرهاباکتری هاویروس ها

گرده

موی انسان

نمک های محلول

  شعاع

اتمی

شکر

گلبول های  رمز خونآلبومین

ناولترا فیلتراسیواسمز معکوس

میکرو فیلتراسیونوننانو فیلتراسی

فیلتراسیون ذرات

 
 

تکنولوژی/ مشخصات
میکرو 

فیلتراسیون

الترا 

فیلتراسیون
کربن فعال

تبادل 

یونی

فیلتراسیون 

الیاف شیشه ای

اشعه 

فرابنفش

یون نقره-

کلرین

فیلترهای 

سرامیکی

فیلترهای نانو )با 

فیبرهای نانو توخالی(

موثر در برابر کیست های پروتوزوآ مانند 

ژیاردیا و ...

موثر در برابر باکتری ها مانند اشرشیا 

کولی و ...

موثر در برابر انگل های کریپتوزپوریدیوم 

و اووسیست

موثر در برابر ویروس ها مانند نورو 

ویروس ها و اینترو و ...

مناسب برای پاکسازی سطح آب

مناسب برای رفع کدورت کم آب

مناسب برای رفع کدورت  آب و پساب

مناسب برای تصفیه آبهای مشکوک

برای بهبود طعم آب و کاهش مواد 

شیمیایی

برای کاهش کلر و فلور در آب

پایدار ) بدون نیاز به  طعات یدکی، 

استفاده درازمدت و ...(

ا تصادی )بدون نیاز به مواد شیمیایی، 

بدون نیاز به برق و باتری و...(

بر طبق راهنمایی های سازمان بهداشت 

)WHO( جهانی

سیستم فیلتراسیون فیلترهای نانو در مقایسه با دیگر روش های تصفیه آب آشامیدنی

 

نماینده انحصاری فیلترهزای نزانو در  شرکت مهندسین مشاور آبسارانی اخذ اطالعات بیشتر با براتوانند میان مندعالقه* 

 021-88214581 و 88605642 تلفن:ایران و خاورمیانه تمار حاصل نمایند. 
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 :خالصه اجرایی

 برآورد امروزه. است مشاهده بلقا نفر هانویلیم روزمره یزندگ در آن راتیتاث که دهیگرد یدیجد یالگو وارد رانیا آب بحران

 آب منابع کل از شتریب درصد 8 حدود رقم نیا که باشدیم مترمکعب اردیلیم 96 درحدود رانیا در آب انهیسال مصرف متوسط

 درایلیم 53 حدود) باشدیم کشور کمبود آستانه حد از شتریب درصد 80 حدود در ای است (مترمکعب اردیلیم 89) ریدپذیتجد

 ریز صورت به توانیم را کند کمک رانیا در دیشد آب بحران به تواندیم بالقوه طور به که یعمل یهاحلراه. (مکعب متر

 :نمود یبندطبقه

  و (محصول یالگو یسازنهیبه و هاگلخانه گسترش ،یاریآب ونیزاسیمدرن مثال، عنوان به) آب وریبهره بهبود -1

 یانتخاب طوربه بربآ دیشد یهاتیفعال خاتمه -2

 با آب مصرف کاهش یینها لیپتانس آب، یبرا تقاضا و داریپا عرضه نیب گسترده تعادل عدم به توجه با که است نیا ما استدالل

 یاریآب یهاستمیس چه اگر. بود نخواهد یکاف رانیا در آب النیب رییتغ یبرا است، یوربهره شیافزا آن هدف که ییهاحلراه

 در آب از استفاده کاهش در آنها یکل یاثربخش اما کنند، رهیذخ مزرعه سطح در را آب یتوجه قابل انزیم به ننداوتیم مدرن

 نیچن یبرا رانیا در (یکشاورز یاراض کل چهارم کی یعنی) یآب یاراض از یمین از شیب ن،یا بر عالوه. است کم حوضه، سطح

 با سهیمقا در شود، رهیذخ یاریآب یوربهره یارتقا قیطر از رانیا رد تواندیم هک یآب مقدار ن،یبنابرا. باشندینم مناسب یتحول

 7 حدود) است کم اریبس دهد، نجات را (مترمکعب اردیلیم 44 حدود) آب منابع در یجار بحران یستیبا که آب یادیز ریمقاد

 ،یکشاورز در کاهش قیطر از رانیا در بآ بودکم با یسازگار ساالنه یهانهیهز که میدهیم نشان سپس. (مترمکعب اردیلیم

 و هیتجز براسارلص داخلی پیشنهاد شده ایران در آینده است. درصد از تولید ناخا 5/5 حداکثر ای دالر اردیلیم 25 حدود

 :میکنیم شنهادیپ مقاله، نیا در شده ارائه لیتحل

o گرفته نظر در یشاورزک دیتول کاهش نیا اگر. ابدی کاهش یتوجه قابل طوربه یستیبا یکشاورز بخش در دیتول 

 در دیتول نشده کنترل و یناگهان کاهش به منجر خاک رفتن نیب از و آب کمبود بلندمدت در که دارد احتمال نشود،

 باشدیم نیا به ازین سخت، طیدرشرا کشور، در یخانگ ییغذا مواد مقدار کاهش جبران یبرا. شود یکشاورز بخش

 ؛شود صرف غذا واردات یبرا سال در فرد هر یبرا یاضاف دالر 300 که

o و رانیا محدود یعیطب منابع به توجه با ییغذا مواد ییخودکفا در ییشکوفا چون یسخنان از دیبا استگذارانیس 

 در. کندیم جادیا ندهیآ یهانسل و ستیز طیمح یبرا یمیعظ بار که لیدل نیا به زندیبپره یورافن به یدسترس

 .باشد کشور ییغذا تیامن نیتضم بر دیبا تمرکز کجاست، از غذا سرچشمه نکهیا از یاهدغدغ چیه بدون عوض،

 حاضر حال در که) یبارور زانیم شیافزا یبرا شده گرفته نظر در یتیجمع یهااستیس رسدیم نظر به نیبرا عالوه

 .ردیگ قرار یبازنگر مورد مجدداً یستیبا (است ییجابجا سطح به کینزد

o در آب النیب هیارا شامل که برند کاربه آب موثر یحکمران چارچوب جادیا یبرا را خود تالش دیبا کارشناسان 

 .است مختلف مدخالنیذ انیم در آب عیتوز یبرا یاقتصاد و منصفانه نیقوان از یامجموعه نیتدو و دسترر

 داده حیتوض استگذارانیس و عموم به را موضوع یهاتیواقع یقیحق و شفاف صورت به یستیبا کارشناسان نیهمچن

یهابحث ای ("است ریامکانپذ آب و یکشاورز بخش دو هر نجات" مثال یبرا) یستیپوپول اظهارات انیب از و

 دانشگاه استنفورد( 2040آبی )پروژه ایران  برنامه ملی سازگاری با کم 

  ،دبیر انجمن هیدرولیک ایرانامیر صمدی 

 

 گزارش
 علمی 
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 .کنند زیپره ("آب یورشکستگ" برابر در "آب بحران" مثال یبرا) محتوایب

 :ایران در آبی کم با سازگاری ملی برنامه

 آستانه از بیش مداوم طوربه ایران در آب مصرف کشاورزی، برای شده صرف آب مقدار به توجه با گذشته، دهه چند طول در

 آب، پایدار عرضه و تقاضا بین عظیم شکاف این از نتیجه یک نعنوا به. است شده آن برابر چهار تقریباً  و بوده خود اولیه تنش

. دارد آینده و فعلی هاینسل سالمت بر ادیزی تأثیر که کندمی حرکت زیستی محیط و اجتماعی بحران یک سوی به ایران

 هایآب استخراج و هارودخانه شدن خشک ها،دریاچه شدن کوچک در آب بحران از ایمالحظه قابل هایبرنشانه عالوه

 تاختالفا تشدید از نشان کشور در آب به دسترسی زوال به رو روند زیرزمینی، آب هایسفره متعادل عملکرد از فراتر زیرزمینی

 زیست محیط به بیشتری آسیب باشد، داشته ادامه بیشتر فعلی وضعیت هرچه. دارد آب درخصوص هابخش بین و مناطق میان

 .بازگردد خود عادی حالت به بتواند زیست محیط که دارد وجود کمتری احتمال و شده وارد

 و بهبود بایستی آب وریبهره یابد، کاهش و تنظیم بایستی مصرف: است آشکار ایران در آب مشکل حل برای اساسی حلراه

 این با مرتبط اجتماعی و اقتصادی هایهزینه مدیریت حال، این با. قرارگیرد مجدد استفاده مورد و تصفیه بایستی فاضالب

 ،یشهر یاصل بخش چهار میان در دردسترر آب ،هیدرولوژیکی سال هر در. است برخوردار زیادی اهمیت از بالقوه هایحلراه

 و تیفیک ت،یکم لحاظ به یتوجه قابل طوربه هابخش نیا در آب یتقاضا. شودیم عیتوز ستیز طیمح و یکشاورز صنعت،

 آب یاتیح نقش به باتوجه. (یدیتول آب یینها واحد کی پرداخت به لیتما گر،ید عبارت به) است متفاوت یاهیسا یهامتیق

 آب) انسان میمستق استفاده یبرا آب یاهیسا ارزش که است شده رفتهیذپ یکل طوربه مردم، سالمت و روزمره یزندگ در

 با سهیمقا در یصنعت یکاربردها یبرا آب باالتر یینها دهیفا به توجه با ن،یهمچن. است هابخش نیا انیم در نیباالتر (یشهر

 دو نیا نیب یمحل رقابت اگر د،آوریم دستبه را یباالتر تیاولو معمول طوربه صنعت بخش به آب صیتخص ،یکشاورز بخش

 آب مصرف الذکر،فوق اصول توسط شده نیتضم باالتر نسبتاً صیتخص یهاتیاولو بر عالوه. باشد داشته وجود آب یبرا بخش

 ریتأث یبرا تیظرف فاقد ذاتاً  نیبنابرا و دهندیم اختصاص خود به را آب مصرف کل دهم کی باًیتقر ران،یا در یصنعت و یشهر

 آب بحران با مقابله یبرا قبول قابل نهیگز تنها یکشاورز دربخش آب مصرف کاهش ن،یبنابرا. باشندیم آب بحران رب ادیز

 .است رانیا در موجود

 ،یآب یکشاورز یانتخاب کاهش و میتنظ جمله از شد ذکر باال در که ییهایاستراتژ از یبیترک قیطر از است ممکن هدف نیا

 از مجدد استفاده و (محصول هوشمند یالگوها و هاگلخانه و باال یتکنولوژ با یاریآب گسترش مثال نعنوابه) یوربهره شیافزا

 و ملت یبرا غذا نیتأم چون یمهم یامدهایپ با یکشاورز یهاتیفعال کاهش حال، نیا با. دیآ دستبه شده، هیتصف فاضالب

 توجه با و بوده یگرید یاحرفه یهامهارت فاقد و سن سال 50 از شیب آنها اکثر که کشاورز ونیلیم چهار حدود یبرا اشتغال

 .بود خواهد همراه گر،ید یهابخش در یکاریب زانیم به

 میمستق مداخله نوع هر از کامل طوربه باًیتقر است، داده هیارا آب یتقاضا و عرضه توازن یبرا دولت که ییهاحلراه تاکنون،

 شیافزا سمت به شکاف نیا جبران یبرا هاتالش عوض، در. است کرده اجتناب شود موجود یهاهیسهم کاهش به منجر که

 یهاکیتکن از استفاده زهیانگ کمتر، زانیم به و (ینیرزمیز یآبها از شتریب یبرداربهره شتر،یب یسدها ساخت با) آب عرضه

 استحصال یبرا شتریب یسدها ثاحدا وجود، نیا با. است شده متمرکز آب مصرف راندمان بهبود منظور به یاریآب مدرن

 توجه مورد هاحلراه از یبخش عنوان به قبالً که ینیرزمیز یهاآب از یبرداربهره یبرا آب یهاچاه توسعه و یسطح یهاآب

 دهه سه خالل در یبرداربهره دست در یسدها تیظرف و رانیا در آب برداشت روند. است مشکل از یبخش اکنون گرفته، قرار

 .است شده داده نشان زیر شکل در گذشته
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 یکشاورز طور مداوم ازبه ،یاشتغال توسط بخش کشاورز جادیغذا و ا نیگذشته عالوه بر تام یهادر دهه یراهبرد یهااستیس

 دیتول که به عنوان نسبت ییمواد غذا ییکرده است. خودکفا تیحما ییمواد غذا ییخودکفا تیبه وضع دنیبه منظور رس

 فیتعر رانیدر ا یبخش کشاورز یهدف عمده برا کی یمدت طوالن یشده است، برا فیتعر یکشاورز یازهاینبه کل  یداخل

 ییخودکفا شده است. اما دیدر داخل کشور تول رانیمصرف شده در ا ییدرصد مواد غذا 85حدود  ،یخیشده است. از لحاظ تار

این صورت  را به ییغذا تیامن ،سازمان ملل متحد یا و کشاورز. سازمان غذستین ییغذا تیامن یلزوماً به معنا ییدر مواد غذا

 ،یکاف یغذابه  یو اقتصاد یاجتماع ،یکیزیف یکه همه مردم، در هر زمان، دسترس شودیگفته م یتیوضع به» کندتعریف می

 تیامن نیتأمابراین، بن «.فعال و سالم دارند یزندگ یآنها برا یغذا حاتیو ترج ییغذا میرژ یازهایمنطبق با ن یامن و مغذ

. با کندیم تمرکز مردم یغذا داریعادالنه و پا یدسترس یغذا ندارد، بلکه بر رو جادیراجع به منشأ ا ینیشیفرض پ چیه ییغذا

 تیامن از یبخش که( عرضه)تنها در دسترر بودن  یدیتول کردیآن در داخل، رو دیتول تیظرف ایو  ییتمرکز بر منشأ مواد غذا

 از یادیز تعداد با هنوز است ممکن ییغذا مواد در خودکفا ای صادرکننده کشور کی جه،ینت در. دهدیم نشان ار است ییغذا

 حال، نیع در (.پاکستان مثال یبرا) ستین یکاف غذا دیخر یبرا آنها نییپا درآمد که باشد مواجه هیتغذ سوء به مبتال افراد

 ییغذا تیامن یدارا کنندیم دیتول را خود یغذا درصد 80 از کمتر که اپنژ و انگلستان مانند رخودکفایغ یکشورها از یبرخ

 یالمللنیب میتحر هدف مورد نکهیا یبرا زین ییهاینگران بلکه هستند غذا کردن وارد به قادر تنها نه آنها رایز هستند ییباال

 ییغذا سبد که یمحصوالت تمام رایز کنند،یم کتمشار ییغذا مواد یالمللنیب تجارت در کشورها همه ،لذا. ندارند را رندیقرارگ

. کنند رشد هوا و آب از یناش یهاتیمحدود علت به کشور آن یاسیس یمرزها در توانندینم دهند،یم لیتشک را کشور کی

 .شود یگرید محصول واردکننده اما کند دیتول آن ینسب تیمز براسار را خاص یمحصول است ممکن کشور کی نیبنابرا

 به منجر بالقوه طوربه تواندیم دیشد آب کمبود. است ییغذا تیامن صرف موضوع از فراتر احتماالً رانیا آب بحران یدهاامیپ

. باشد همراه ینابرابر( از درک) و یکاریب یباال نرخ مانند گرید عوامل با که یهنگام ژهیو به شود، رانیا در یمدن یهایناآرام

 یمرور مطالعه، نیا در .کند جادیا آب منابع بر دستنییپا و باالدست در نفعانیذ نیب ار یمحل خشونت تواندیم نیهمچن

 به توجه با و نیزم و آب منابع لحاظ از کشور داریپا تیظرف و انجام شده رانیا در غذا یتقاضا و عرضه روند از یکل

 یاراض ییشناسا به آن از پس. شودمی یابیارز هاترساخیز و یاریآب یهاستمیس در یگذارهیسرما از ندهیآ بالقوه یدستاوردها
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 یکشاورز یبرا نیزم یهایژگیو لیدل به که یمناطق در ای و دارند قرار یآب دیشد تنش تحت مناطق در که یآب یکشاورز

 ت،ینها در. شد دخواه یمعرف رانیا آب بحران رفع یبرا یآبکم با یسازگار برنامه سپس. شودپرداخته می باشند،یم نامناسب

 گردد.می هیارا یشنهادیپ برنامه یاجرا جهینت در آن یاقتصاد یامدهایپ و رانیا یکشاورز داتیتول یینها راتییتغ از یبرآورد

 گیری:نتیجه

 تنها بلندمدت در خودکفایی از باالیی سطح به امید که شده است نتیجه ایران، خاک و آب اندازچشم هایواقعیت به توجه با

 تعیین کشور غذایی امنیت تضمین را خود اصلی هدف باید سیاستمداران خودکفایی، عوض در. است یافتنیندست ممفهو یک

 بایستی این، بر عالوه. شود محقق بیشتر غذایی مواد کردن وارد منظور به اقتصاد دیگر هایبخش تقویت با تواندمی که نمایند

 کمبود فقط که چرا شود؛ خودداری است، جایگزینی سطح به نزدیک واقع در که کنونی سطح از باالتر باروری میزان افزایش از

 توسط آگاهانه تصمیمات اتخاذ منظور به. کندمی تشدید را آینده هاینسل در غذایی امنیت خطر و رشد به رو آب

 برای دقیقی زمانی و نیمکا بیالن شامل ایران برای آب حکمرانی مدرن ساختار بایستی محققان و کارشناسان سیاستگذاران،

 مدخالنذی میان در آب اقتصادی و عادالنه توزیع و مجاز مصارف حداکثر مختلف، هایمقیار در دسترر در آب منابع

 سودآوری و هوا و آب با مناسب آب، مصرف با شده بهینه ایمنطقه کشت الگوهای تعیین میان این در. دهند توسعه را مختلف

 که هاییفعالیت عهتوس و تحقیق برای را خود تالش باید کارشناسان رو این از. باشدمی برخوردار ایویژه اهمیت از اقتصادی

 برای را موضوع هایواقعیت صحیح و واضح طور به باید همچنین آنها. دهند اختصاص نمایند،می تولید را ملموسی نتایج

 آن با ایران کشور که وحشتناکی آب بحران با مقابله برای ملی برنامه یک توسعه برای همکاری منظور به مردم و سیاستگذاران

 .ددهن توضیح است، روبرو

و منتشزر تی و شورای اقتصاد سازمان برنامه و بودجزه کشزور ترجمزه متصاد مقاوکه به کوشش امور اقاین برنامه را توانند گزارش کامل ن میمنداعالقه* 

 http://yon.ir/CUWXhنشانی زیر دریافت نمایند: از شده است، 

از نشزانی اسزت کزه د تهیه شزده دانشگاه استنفور 2040ایران قالب برنامه پویا آزادی در  دکترمسگران و ب. محسن کتر دمه به همت نسخه اصلی برنا* 

 sVcbK/http://yon.irزیر قابل دریافت است: 

 

 

 

دبیر آموزش و پرورش مامور به خدمت در شهر ارومیه دیزده  در شهر ارومیه در خانواده 1317ر اول مرداد دکتر فریدون کاوه د

برای تحصزیالت دانشزگاهی بزه کشزور  1337ود و در سال دیپلم دبیرستان البرز را دریافت نم 1336د. در سال به جهان گشو

ز دانشزگاه پلزی تکنیزک کالیفرنیزا بزه ایزران بازگشزت و در با مدرک مهندسی آبیزاری ا 1341سال آمریکا عزیمت نمود و در 

 با بزورر تعلیمزات عالیزه 1346یس پرداخت. سپس در سال دانشکده کشاورزی جندی شاپور با عنوان مدرر دانشگاه به تدر

رشزته با مدرک کارشناسزی ارشزد در  1348ل برای کسب کارشناسی ارشد به دانشگاه آمریکایی بیروت در لبنان رفت و در سا

بزرای کسزب مزدرک  1353آبیاری و زهکشی به دانشکده کشاورزی برگشت و بعنوان استادیار به تزدریس پرداخزت. در سزال 

ر اهواز مراجعت نمود و با پایه اسزتادیاری بزا درجزه دکتزری مجزدداً به شه 1358دکتری به آمریکا رفت و در اردیبهشت سال 

دانشگاه شهید چمران اهواز با رتبه دانشیاری بازنشسته شد. ایشان از نخسزتین از  1375دریس نمود. ایشان در سال شروع به ت

این مرکزز علمزی در دهزه پنجزاه  اندازیمالثانی( بودند که زحمات زیادی را برای راهمربیان دانشکده کشاورزی جندی شاپور )

ز بنیانگذاران رشته آبیاری و آبادانی در دانشگاه شهید چمران اهواز و اآب  متحمل شدند. وی استاد برجسته دانشکده مهندسی

اه شهید چمران اهواز بود. ایشان در طزول عمزر پزر گذاران دانشکده مهندسی علوم آب در دانشگدانشگاه جندی شاپور و از پایه

 پروفسور فریدون کاوه 

 ،ایران انجمن هیدرولیک دبیر کمیته اعضای جوان احمد فردوسی 

 

 

یاد 
  استاد

 

http://yon.ir/CUWXh
http://yon.ir/CUWXh
http://yon.ir/sVcbK
http://yon.ir/sVcbK
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نزین مقزاالت و کتزب بسیاری را تربیت نمودنزد. همچت خود دانشجویان برک

تواند به منزله چراغ راهزی بزرای ایشان به یادگار مانده است که میبسیاری از 

آموزان این سرزمین باشزد. ترجمزه کتزاب آب زیرزمینزی و نشزت و همه علم

ریب زهکشی ازجمله در مورد چگزونگی تعیزین ضزینه آبیاری و مقاالتی در زم

آبگذری و ضریب هدایت هیدرولیکی خاک برحسب نزوع خزاک از ایشزان بزه 

 80در آسزتانه  1397ماه ندسیده است. ایشزان در تزاریخ هشزتم اسزفچاپ ر

 سالگی در تهران دعوت حق را لبیک گفتند.

خالق انجمن هیدرولیک ایران درگذشت این دانشمند باا

گران و علمی و پژوهشرا به خانواده ایشان و به جامعه 

 گوید.زیست ایران تسلیت میفعالین آب و محیط

 

 

 

از وزارت علوم تحقیقات و فناوری جهت ارائه  ر افشین با مجوز رسمیو اعزام دانشجوی پار شاوره تحصیلیخدمات مموسسه 

هستان به ثبت رسیده است. همچنین نماینده این شرکت در سوئد در در کشورهای سوئد و ل خدمات اخذ پذیرش تحصیلی

 زبان انگلیسی هایوسسه اولین برگزار کننده دوره. این مدر شهر کارلسکرنا )سوئد( به ثبت رسیده است 2010فوریه 

تی اچ، خووده،  های بیهدانشگا باشد و در حال حاضر نماینده رسمیتی اچ سوئد می های سوئد با همکاری دانشگاه بیدانشگاه

  باشد.لینئور و داالرنا سوئد می

یک سال تحصیل در گیرد اما پس از ه دانشجو تعلق نمیورسیه بهای سوئد عمدتًا از بدو ورود بشایان ذکر است در دانشگاه

کارشناسی ارشد  هایهمچنین شرط ورود به رشته .درصد وجود دارد 50صورت قبولی در درور، امکان تخفیف شهریه باالی 

یا تافل  آکادمیک 5/5باشد. در صورت داشتن آیلتس به باال  می 90آکادمیک یا تافل  5/6در سوئد داشتن نمره زبان آیلتس 

 باشد وارد مقطع کارشناسی ارشد شد. دوره زبان انگلیسی که یک ترم می توان پس از گذراندنمی 72

های آنها رشتههای این کشور که در، برخی دیگر از دانشگاه97خبرنامه زمستان های کشور سوئد در در ادامه معرفی دانشگاه

 :شود عبارتندازارائه میی ارشد عمران در مقطع کارشناسمرتبط با مهندسی
 

 استکهلم:دانشگاه 

ی از بزرگترین در چهار دانشکده دارد و یک شجودان 34000ز بیش ادانشگاهی دولتی در شهر استکهلم سوئد است. این دانشگاه 

ست. عنوان ا شده دانشگاه برتر در جهان شناخته 100های اسکاندیناوی است. این موسسه چندین بار به عنوان یکی از دانشگاه

مرتبط با  شود. تنها رشتهاین موسسه اعطا شد و چهارمین دانشگاه قدیمی سوئد محسوب میبه  1960دانشگاه در سال 

گاه: وبکرون سوئد هست، عبارت است از ) 70.000 واحد بوده و شهریه هر ترم آن 120ه که مهندسی عمران در این دانشگا

http://www.su.se/english:) 

 دوره هیدرولوژی، هیدروژئولوژی و منابع آب -1

 سوئد کشور هایمعرفی دانشگاه 

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

 

  معرفی

  مراکز علمی
 

 

http://www.su.se/english
http://www.su.se/english


 

 1 شماره /25 سال    18

 

 

 
Stockholm University 

 

 دانشگاه لولئو:

های ممتاز باشد و وزارت علوم آنرا جزو دانشگاهدانشگاه برتر سوئد می 15باشد جزو لئو واقع میاین دانشگاه که در شهر لو

مورد تایید دولت سوئد  1997تاسیس شده است و در سال  1971ژانویه  1در  730شگاه با رتبه بندی کرده است. این داندسته

 70.000وده و شهریه هر ترم آنها واحد ب 120نشگاه که همگی های مرتبط با مهندسی عمران در این دارشته .قرار گرفته است

 (:http://www.ltu.seگاه: وبکرون سوئد هست، عبارتند از )

 ره کارشناسی ارشد مهندسی عمران، با گرایش مهندسی ژئوتکنیک و معدندو -1
 دوره کارشناسی ارشد مهندسی نگهداری -2

 

 
Luleå University of Technology 

 

 :هلیندانشگاه 

 دانشگاه قیتلف با که دانشگاه نیا. استشده واقع سوئد کشور در کلمر و وکشو شهر دو در اسمالند استان در واقع نهیل دانشگاه

 دانشگاه .باشدیم اسمالند هیناح در یدولت یآموزش مراکز نیبزرگتر از یکی د،یگرد سیتأس 2010 سال در کلمر کالج و وکشو

 حاضر لحا در. دیآیم حساب به سوئد کشور یهادانشگاه نیترمدرن ازو  یعال یآموزش موسسات نیدتریجد از یکی سوئد نهیل

http://www.ltu.se/
http://www.ltu.se/
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تنها . هستند لیتحص مشغول یموضوع تک دوره 2000 و رشته 150 برنامه در دانشجو 31000 حدود سوئد نهیل دانشگاه در

کرون سوئد هست، عبارت  65.000 واحد بوده و شهریه هر ترم آن 120ر این دانشگاه که مرتبط با مهندسی عمران د رشته

 (://:www.lnu.se/enhttpگاه: وب)است از 

 های پایدارسازهدوره کارشناسی ارشد مهندسی  -1
 

 

Linnaeus University  
 

 

 :نگیونشوپیدانشگاه 

این . شودیم محسوب سوئد یهادانشگاه نیتریالمللنیب و نیمعتبرتر از یکی، نگیونشوپی شهر درئد سو نگیوپونشی دانشگاه

 سه از یکی دانشگاه نیا. هستند یالمللنیب انیدانشجو آنها نفر 2000 حدود که دارد دانشجو نفر 11000 به کینزد نشگاهدا

 کیشر دانشگاه 300 از شیب سوئد نگیونشوپی دانشگاه. دهدیم هئاار دکترا مدرک که است سوئد کشور یخصوص دانشگاه

. آوردیم راهمف یشماریب یهافرصت سوئد کشور از جخار در لیتحص جهت انیدانشجو یبرا و دارد ایدن سراسر در( همکار)

 استکهلم شهر با آن یزمان فاصله و قطار با مین و ساعت کی حدود سوئد، بزرگ شهر نیدوم گوتنبرگ، تا شهر نیا فاصله

هریه هر واحد بوده و ش 120مرتبط با مهندسی عمران در این دانشگاه که  تنها رشته .باشدیم ساعت 2.5 حدود سوئد تختیپا

 (://:www.ju.se/enhttpگاه: وب)ست، عبارت است از کرون سوئد ه 00070. ترم آن
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  مراجعه کنند.  study.com-www.europeanp://httتوانند به آدرر: عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر می *

http://www.lnu.se/en
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هزا بزرای مطالعزه رفتزار نمایند. در واقع، این مدلواقعی حوضه آبریز ارائه میای از سامانه های هیدرولوژیکی، نمایش سادهمدل

آبریزز از نظزر مسزائل هیزدرولوژیکی، رواناب در حوضه -سازی فرآیند بارششوند. شبیهسازی رواناب استفاده میحوضه و شبیه

بینزی ای دارد. لزذا، درک و پزیشهژهای کنترل سیل و ذخیره سزیالب اهمیزت ویزمدیریت منابع آب، مهندسی رودخانه، سازه

شزود. یدرولوژی محسزوب مزیترین مباحث علم هفرآیندهای تولید رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی حوضه، یکی از اساسی

آوری اطالعزات بر بودن جمعهای رتبه پایین و هزینهسنجی در آبراهههای آبی مختلف نظیر کافی نبودن ایستگاههامحدودیت

 .نمایدهای هیدرولوژیکی در برآورد سیل را ایجاب میای، استفاده از مدلدهمشاه

 

های یکپارچزه بندی نمود. مدل( طبقهDistributed(  و توزیعی )Lumpedارچه )های یکپتوان به دو گروه مدلها را میاین مدل

عنوان های هیزدرولوژیکی حوضزه، بزها ویژگینی در فرآیندها، ورودی، شرایط مرزی یکل حوضه را بدون احتساب تغییرات مکا

کم برای هر پیکسل در شزبکه حوضزه، های توزیعی که با حل معادالت حاگیرند و در مقابل، مدلیک واحد یکپارچه در نظر می

اربری ها اقدام به لحاظ نمودن ناهمگنی ناشزی از توزیزع توپزوگرافی، کزکنند. بعضی از این مدلییرات مکانی را نیز لحاظ میتغ

های ، یکزی از انزواع مزدلIHACRESنماینزد. مزدل اراضی، مشخصات خاک، بارش و تبخیر و تعرق در سطح حوضه آبریز مزی

هزای بزا ین مزدل بزرای دادهسازی رواناب نیاز دارد. تاکنون، ااندکی برای شبیه های ورودیمفهومی بوده که به داده یکپارچه و

های متنوع استفاده شده است. اسار ایزن مزدل از دو مزدول های آبریز با مساحتای حوضهدقیقه تا یک ماه و بر 6پایه زمانی 

هزای سازی جریان توسط مدلبیهشود. طبق تحقیقات پیشین، ششکیل میغیرخطی کاهش و مدول خطی هیدروگراف واحد ت

 های توزیعی بوده است.موارد بهتر از مدلیکپارچه در بسیاری از 

 

 منابع:

در مناطق مرطوب )مطالعه  IHACRES(. ارزیابی کارایی مدل هیدرولوژیکی 1394.، قاسمیه، ه.، ساداتی نژاد، ر.ج. )صادقی، ر.ه •

 .83-73(، 73)19 و فنون کشاورزی و منابع طبیعی(، علوم آب و خاک )علوم  رود، گیالن(.موردی حوضه ناو

و  SWAT ،IHACRES(. مقایسه عملکرد سه مدل هیدرولوژی 1391درزی، م.ر.، ذهبیون، ب.، مساح بوانی، ع.ر.، کمال، ع.ر. )گو •

SIMHYD 40-25(، 1)2 مدیریت آب و آبیاری، سو.در شبیه سازی رواناب حوضه قره. 

 

 

 مدل هیدرولوژیکی IHACRES 

 ،ایران هیدرولیکدبیر کمیته اعضای جوان انجمن  احمد فردوسی 

 

معرفی 
 افزارنرم
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سزازی و را مدل( CFDاست که با استفاده از روش حجم محزدود، مسزائل دینامیزک سزیاالت محاسزباتی ) افزار قدرتمندینرم

های شامل جریان سیال، انتقزال جزرم، انتقزال دینامیک سیاالت محاسباتی، عبارت است از تحلیل سیستمکند. سازی میشبیه

  CFDک محاسبات عددی، بزه عبزارت دیگزر، در دیزدگاه های شیمیایی، بر اسار تکنیواکنش های همراه نظیرحرارت و پدیده

هزای های چشمه مختص به هزر یزک از تکنیکفشار و ترم معادالت بقای جرم، انرژی و مومنتوم به همراه معادالت پیوستگی و

 شوند.قدرتمند محاسباتی حل می

 
 

  افزار فلوئنت:نرم های ویژگی

ن ای .شودمی محسوب های تجاریافزارجزء نرم وباشد می ANSYS اختیار شرکتاکنون درهم افزار فلوئنتنرم تحق مالکی

یا مافوق  ناپذیر، لزج یا غیر لزج، پایا یا گذرا، مادون صوتپذیر یا تراکمسازی جریان )آرام یا آشفته، تراکممدل قابلیت افزارنرم

سازی انواع های انتقال حرارت )رسانایی، جابجایی آزاد، جابجایی اجباری، تابشی(، مدلمکانیزسازی انواع مهصوت(، شبی

کردن یت مدلبه قابلتوان می Fluentافزار نرم هایو فرآیندهای احتراقی را دارد. از دیگر تواناییهای شیمیایی واکنش

های دوفازی و چندفازی )مانند جوشش، میعان، سازی مسائل مغناطیسی، تحلیل جریانشبیه ،کنش سازه و سیالبرهم

ها )پمپ، توربین، کمپرسور، فن(، امکان بررسی سیاالت نیوتونی و ی مسائل مربوط به توربوماشینسازکاویتاسیون و...(، مدل

 متحرک اشاره نمود. هایگیری از مشهای متخلخل و امکان بهرهون محیطریان درسازی جغیر نیوتونی، مدل

ریان سازی جرا که برای مدل LES و RANS هایگاهسازی جریان با دیدقابلیت شبیه در حوزه توربوالنس، فلوئنت افزارنرم 

-k یهاتوان به مدلمی Fluentافزار نرم های آشفتگی موجود درد. از جمله مدلباششوند، دارا میفته استفاده میآش

epsilon، k-omega، k-omega (SST)، Spalart-Allmaras، RSM، DES و SAS  .اشاره نمود   

های های دوبعدی، المانسازیکه برای شبیهها را شامل شود؛ به طوریتواند گستره وسیعی از المانیمآن بندی ورودی بهشبکه

قابل   و منشوری  وجهی، چهاروجهی، چندوجهی، هرمیهای ششبعدی، المانهای سهسازیو برای شبیه لثیو مث چهارضلعی

)نوشته شده توسط  Fluent فزارانرم نویسی پیشرفته انجام شده درباشند. همچنین، به لطف برنامهمی Fluentافزار نرم معرفی به

 ورد.های مذکور به دست آهای دقیق و قابل اطمینانی را حتی با ترکیب انواع المانتوان جوابمی(، C زبان

برای اجرای  توان های ویندوز، لینوکس و یونیکس را مییشرفته در دسترر روی سیستم عاملپردازش موازی پ قابلیت 

منظور تواند محاسبات پردازش موازی را بهلوئنت میای مورد استفاده قرار داد. فی چند هستههاسازی در پردازندهشبیه

 یا حتی میلیاردها سلول محاسباتی انجام دهد.ها و هایی با میلیونوی شبکهدستیابی به بیشترین سرعت و راندمان، ر

سازی محصول ناپذیر از فرآیند طراحی و بهینهبه عنوان بخشی جداییرا  افزارنرماین  ،ز صنعتگرانامروزه نه تنها طیف وسیعی ا

 مند گردند.بهره افزارنرم ه جوامع دانشگاهی و پژوهشگران در سراسر دنیا نیز از مزایای اینبلک، رار دهندخود مورد استفاده ق

 fluent-https://www.ansys.com/products/fluids/ansys منبع: 

 افزارنرم FLUENT 

  ،دانشگاه صنعتی شاهرود های هیدرولیکی،دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهاحمد توانا 

 

معرفی 
 افزارنرم
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 ا کاری در سدهآتشمالحظات فنی و اجرایی 

 ایران بزرگسدهای ملی ناشر: کمیته      طوسی تالیف: محبوبه ازغدی

 1396سال انتشار:                 512تعداد صفحات: 

عنوان ای مدون است که بههدف اصلی تدوین این کتاب ارائه مجموعه

ان، تواند مدنظر پیمانکارکاری در سدها میمالحظات فنی و اجرایی آتش

ها و کاری در معادن، تونلها قرار گیرد. عملیات آتشجریان طرحمشاوران و م

های و اقدامات منجر به تولید سنگکاری سدها شامل طراحی الگوی آتش

ها خردشده با خردشدگی مطلوب به کمک مواد منفجره در داخل چال

بیل لوب، اهداف دیگری از قباشد. عالوه بر دستیابی به خردشدگی مطمی

های ناخواسته نیز سنگ، جلوگیری از ایجاد پاشنه و شکستگی کنترل پرتاب

 شود.کاری دنبال میدر طراحی آتش

کاری از راه تحلیل نتایج آن شامل بررسی ی الگوی مناسب آتشطراح

له، وجود سنگ باقیمانده و کف پ خردشدگی و تورم کپه ایجاد شده، شکل هندسی، ارتفاع و جابجایی کپه، وضعیت توده

موثر بر سنگی درشت در کپه، لرزش زمین، پرتاب سنگ و لرزش هوای تولید شده و تصحیح پارامترهای قابل کنترل قطعات 

پذیر پذیر است. به بیان بهتر،کمترین هزینه عملیاتی و بیشترین کارآیی تجهیزات و عملیات در صورتی امکانکاری امکانآتش

باشد که این امر نیز تنها با بررسی الگوی انفجار و عوامل آن  ترین حالت ممکنیزان خردشدگی در مناسباست که م

 پذیر است.امکان
 

Advanced Optimization by Nature-Inspired Algorithms 

 تالیف: گروه نویسندگان       ویرایشگر: امید بزرگ حداد      ناشر: اشپرینگر

 2018 سال انتشار:            166تعداد صفحات: 

های تواند با تکنیک( راهکاری است که میOptimizationی )سازبهینه

سو تا مسائل ندسی از یک منحصربه فرد خود به حل مسائل پیچیده مه

ها، مربوط به زندگی روزمره افراد بپردازد. در واقع، نقطه مشترک این فعالیت

هداف مان( در یافتن انیاز آنها به استفاده از امکانات محدود )منابع، هزینه و ز

سازی استفاده هایی که برای حل مسائل بهینهمشخص است. الگوریتم

 Traditionalسنتی )های گوریتمتوانند شامل الشوند، میمی

algorithmsهای مبتنی بر شیب )( مانند روشGradient-based 

methodsو برنامه )( نویسی درجه دومQuadratic programming ،)

  کاری در سدهافنی و اجرایی آتشمالحظات- ... 

 انایر ، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیکاحمد فردوسی 

 

  معرفی

 ب کتا
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 Metaheuristic( یا فراکاوشی )Heuristicهای کاوشی )(، الگوریتمEvolutionary algorithmsهای تکاملی )الگوریتم

algorithmsم(، الگوریت( های برپایه طبیعتNature-inspiredو تکنیک )( های ترکیبیHybrid techniques مختلف )

های مختلف انند برای دانشجویان رشتهتوند است که میهای برپایه طبیعت قدرتمباشند. هدف این کتاب معرفی الگوریتم

شناسی و وتر، ریاضیات، فیزیک، اقتصاد، زیستمران، کامپیمانند مهندسی فضانوردی، مکانیک، صنایع، الکترونیک، شیمی، ع

اولیه  باشد. در بخش اول آن، مروری بر اصولبخش مختلف می 15ای از علوم اجتماعی مفید باشند. این کتاب مجموعه

یتم الگور 14به معرفی  15تا  2سازی بر پایه طبیعت صورت گرفته است. در بخش های بهینهزی و الگوریتمسابهینه

 ازی مختلف پرداخته شده است. سبهینه

 

 

 
 

 

 برگزارکننده: بخش مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز

 .ncce.ir-11http://wwwگاه: آدرر وب

 ncce.ir-11info@ncce@shirazu.ac.ir-11 پست الکترونیکی کنگره: 
کد پستی: ، مهندسی راه، ساختمان و محیط زیست شگاه شیراز، بخشدان 1خیابان زند، دانشکده مهندسی آدرر دبیرخانه: شیراز، 

7134851156 

 071-36473499و  071-36474028تلفکس دبیرخانه:   
 

 موضوع محوری کنگره

 کم آبی باسازگاری  ❖

 
 محورهای کنگره

 ژئوتکنیک ❖

 محیط زیست ❖

 سزازه و زلززلزه ❖

 مدیریت منابع آب ❖

 ژئودزی و ژئوماتیک ❖

 ازیمعززماری و شززهرسزز ❖

 درولیکی و دریائیسازه های هی ❖

 پزدافزند غزیرعامل و مدیریت بحران ❖

 آمززوزش مهزندسی و اخززالق مهزندسی ❖

 فنززاوری سززاخت و مزدیزریت پروژهمصالح،  ❖

 حمل و نقل و مهندسی راه و ترابری ریزیبرنامه ❖

 کنگره ملی مهندسی عمران یازدهمین 

 ایران ، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیکاحمد فردوسی 

 

  رفیمع

  رویداد
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 دولت تابناک که نامش بود     های پاک           به نام خداوند دل                              

 سرآغاز عشق است و نور و امید           به نام کسی که تو را آفرید                                                    

ده زمین، از پیشینیان و نیاکانمان، به ما به ارث رسیعنوان نگین درخشان فرهنگ و تمدن ایران بهنوروز عید سعید باستانی 

شته و امید مدار ایرانی، آن را پار داداران جامعه علمی هیدرولیک، همچون سایر اقشار متمدن و فرهنگطالیه عنواناست. به

رویانیم. هیات مدیره انجمن هیدرولیک ایران فرارسیدن بهار طبیعت و عید سعید باستانی را و نشاطمان را همزمان با آن می

میهنان صمیمانه تبریک هم پرتالش، پیشتاز و پیشگام هیدرولیک ایران و همهعلمی  یژه جامعهوعلمی کشور، به خدمت جامعه

خداوند بزرگ، سالمتی، شادابی و پویایی، برای اساتید، متخصصان، کارشناسان،  ال جدید، ازنماییم. در سعرض می

 و پیروز باشید.نماییم. بهروز یپژوهان و دانشجویان علم هیدرولیک و خانواده محترم ایشان، مسئلت مدانش
 

 

 
 

 

آید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه ل میوسیله از کلیه اساتید، متخصصین، اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عمبدین
یه را در  یر ی فرمایند. لطفًا مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای جواهیدرولیک، اعضای هیئت تحر ن ارائه مطالب بهتر یار

 ک ایران ارسال فرمایید:انجمن هیدرولی
youngmembers@iha.ir 

 ی هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایرانتبریک نوروز پیام 

 

  تبریک
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