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همواره بشر را مورد تهدید و خسارت است که  یعیطب هايمخاطره نیترو از جدي ییآب و هوا مهم دادهايیاز رو یکی لیس

در منطقه   ایدر داخل رودخانه  ن،یاز آب در سطح زم یمیو عظ ادیز انیعبارت است از جر البیس ای لیسدهد. قرار می

محو  ییتوانا یاست که حت يقدرتمند يروی. آب، نشود یقابل توجه يمنطقه ساحل که منجر به اثرگذار ای اچهیاثرگذار، در در

 یعیطب يایبال نیبارتراز فاجعه یکی زین هالیباشد. س نیخطرآفر اریبس تواندیدارد و م هاشه نق ياز رو یکردن شهرها را به کل

 اند.خود قرار داده رینفر را تحت تاث هاونیلیم یجهان زندگ خیتار يهالیس نیتربه شمار رفته و مخرب

 بلکه نیست افراد جان گرفتن براي سیل روش تنها شدن غرق  اما بازندمی جان شدگیغرق  اثر در هاسیل قربانیان اغلب

 بسیاري  قربانیان نیز شوندمی شایع سیل وقوع از پس هاآلودگی انتشار طریق از که هاییبیماري نیز و قحطی از ناشی گرسنگی

 وقوع مستعد مناطق در ویژه به تاریخ طول در و جهان سراسر در هاسیالب از ناشی میرهاي و اند. مرگگرفته تاریخ طول در

 بر خود تاثیر تحت مناطق در را بسیاري هايمرج و هرج و هاویرانی جهان تاریخ هايسیل مرگبارترین و است بوده رایج سیل

 جوامع و ساخته نابود را  منطقه اقتصاد کرده، تخریب را منطقه اکوسیستم کلی به توانندمی هاسیالب .اندگذاشته جاي

 .ببرند بین از کلی به کوتاهی زمان مدت در را پیشرفته

 اتفاق  یکبار سال هرچندکه برخالف خشکسالی و زلزله که  است ایران در غالب و طبیعی پدیده سه از یکی سیل وقوع

سیل  44براساس تحقیقات انجام شده سالیانه حدود  دهد.هایی از کشور را تحت تاثیر قرار می، هرساله بخش یا بخشافتندمی

مطابق آمار پیوندند. دهد که اکثر آنها در مناطق جنوب غرب و جنوب شرق کشور بوقوع میبزرگ و کوچک در ایران رخ می

شري  بیشترین تلفات و خسارات را به جوامع ب وفانطو  طبیعی، سیلدر میان بالیاي نیز تهیه شده توسط سازمان ملل متحد 

 میلیارد دالر  21وفان بالغ بر ط ، میزان خسارات ناشی از سیل ومیالدي 20تنها در آخرین دهه قرن اي که اند، بگونهدهوارد آور

 بوده است. زلزلهدالر خسارات ناشی از میلیارد  18در مقابل 

 سازمان توسط که سیل خطرپذیري مطالعات در .است شده بنديدسته سیل باالي خطرپذیري با کشورهاي میان در نیز ایران

. ودب خواهند روبرو ویرانگر هايسیالب با 2025 سال در نفر هزار 750ز ا بیش جمعیت با کشور شهر 15 شده، انجام ملل

 لرستان،  گلستان، جمله از  کشور استان 10 از بیش در مالی بزرگ هايزیان و میر و مرگ با 1398 بهار ویرانگر هايسیالب 

 .است ایران در سیالب خسارات هاينمونه  آخرین از خوزستان  و ، مازندران، ایالمفارس

بارش و  نمود. میتقس یانسان یا و یعیبه دو دسته با منشأ طب توانایران را میدر  98و ابتداي سال  97اواخر سال  يهالیس

سیالب اخیر از نظر ابعاد و گستره وقوع کم سابقه بوده که موجب تلفات و خسارات زیادي در کشور شده است. بدون شک 

هاي غیراصولی در طبیعت و ساخت و سازهاي غیرکارشناسی، در تشدید ابعاد عالوه بر شرایط طبیعی وقوع بارش، دستکاري

یر چشمگیر داشته است. از طرفی تناوب وقوع حوادث حدي خشکسالی و سیل در تاث هاهاي حاصل از این بارشسیالب 

در این خبرنامه به همت اعضاي  هاي اخیر رو به افزایش بوده، و ریسک سیالب نیز روند افزایشی داشته و خواهد داشت.دهه

 ه است. هاي کشور ارائه شدخی استانیالبی در برانجمن هیدرولیک ایران، گزارش مختصري از وقایع س

  1397-98سیالب 

    رانرولیک ایدبیر انجمن هید،  صمدیامیر 

مطلب 
 خستن
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 بیصوانجمن به ت رهیمد تایه 417در جلسه  رانیا کیولردیانجمن ه یتخصص يهاته یکم فیو شرح وظا لینامه تشک نییآ

  باشد:نامه مزبور به شرح زیر میین. مفاد آیدیرس

 

  

 

 

 

 

                                                       

 

 

 علوم آب  یهاانجمن  هیاتحاد سیدور پروانه تاسص

 يو فنااور قاتیوم، تحقعلوم آب توسط وزارت عل يهاانجمن هیاتحاد سیسبعمل آمده، سرانجام پروانه تا يریگیسال پ  3بعد از 

البادل و یعل ،یاصال ياعضاا آب هساتند ومارتبط باا  یانجمن علم 11مشتمل بر  هیموسس اتحاد أتیه ي. اعضادیصادر گرد

 د:باشنیم ریبه شرح ز هیاتحاد رهیمد تأ یهالبدل  یو عل یبازرسان اصل

 رهیمد  أتیه  یاصل یاعضا  -الف

 رهیمد تأ یه سیبعنوان رئ رانیا کیدرولیانجمن ه -1

 رهیمد تأ یه سیرئ بیبعنوان نا رانیانجمن آب و فاضالب ا -2

 دار بعنوان خزانه  ن اریرودخانه ا یانجمن مهندس -3

 رهیمد تأ یهبعنوان عضو  رانیمنابع آب ا یانجمن علوم مهندس -4

 رهیدم تأ یهبعنوان عضو  رانیا ییایدر یانجمن مهندس -5

 رهیمد  أتیالبدل ه یعل  یاعضا  -ب

 ران ی ا يزداریآبخ انجمن -1

 باران  ریسطوح آبگ يها ستمیانجمن س -2

 البدل یو عل  یبازرسان اصل  -ج

 یبعنوان بازرس اصل رانیا یناسشآب انجمن -1

 البدل یبعنوان بازرس عل یو خشکسال یبا خشک يانجمن سازگار -2

  رانیا  کی درولیانجمن ه یتخصص  یها تهیکم  فیو شرح وظا  لینامه تشکآیین 

 ن ، مسئول دفتر انجمن هیدرولیک ایراا یوسفی سامانت 

اخبار  
   انجمن
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 1398تر سال نامه برک ایران و مسابقه پایانیبرگزاری هشتمین المپیاد هیدرول

 

 

 

 

 

 

 

خیار، امساال نیاز انجمان هاي اپس از برگازاري موفاق هفات دوره المدیااد هیادرولیک ایاران در ساال المپیاد هیدرولیک:

د یاامندان به علام هیادرولیک، باراي شارکت در هشاتمین دوره المدر عالقههیدرولیک ایران مفتخر است از دانشجویان و دیگ

رویداد امسال باراي پاسداشات خادمات ارزناده آقااي پروفساور حساین صادقی اساتاد هیدرولیک ایران دعوت به عمل آورد. 

 له برگزار خواهد شد:هیدرولیک در دو مرحد یاالمدعلوم آب ایران، به نام ایشان برگزار خواهد شد. پیشکسوت 

به صورت حضوري و تشاریحی )ویاژه  مرحله دوم:و بَرخط )آنالین( و  ايبه صورت چهارگزینه 1398 ماهدي 19 مرحله اول:

 .مراجعه نمایید https://b2n.ir/462091برگزیدگان مرحله اول(. جهت کسب اطالعات بیشتر به نشانی: 

 1398 دیماه  1 :ناممهلث ثبت 

تالشاگران عرصاه هاي تحقیقااتی و تقادیر از به فعالیتبه منظور ارج نهادن  انجمن هیدرولیک ایران نامه برتر:مسابقه پایان

آموختگاان دانش کلیاه ذال .ي برتر را هر سال در دستور کار خود داردهانامهتولید علم و نوآوري، انتخاب و معرفی رساله و پایان

لیک از قبیل: مکانیاک سایاالت، هیادروانفورماتیک، هایشان مرتبط با علم هیدرونامه یا رسالهکه پایان 1397و  139۶هاي سال

انتقال رسوب، هیدرولیک مجاري  فاضالب، هیدرولیکهاي آب و هاي آبی)هیدرولیکی(، هیدرولیک شبکهدریا، سازه هیدرولیک

توانناد زیسات هساتند میهاي آبای و هیادرولیک محیطهیدرولیک ماشاین هاي متخلخل،انه، هیدرولیک محیطروباز و رودخ

شاان برگازار قی باه ناام ایصدفسور حسین براي پاسداشت یاد آقاي پرو 98این رویداد نیز در سال  .تقاضاي خود را ارائه دهند

  .ییدمراجعه نما https://b2n.ir/463938انی: جهت کسب اطالعات بیشتر به نشخواهد شد. 

 1398دیماه  1 :ناممهلث ثبت 

 

 فوق العاده   یمجمع عموم زاری  گبر

وزارت علاوم  هنادیباا حضاور نما ورماهیشهر 7ه روز پنج شنب 10:00فوق العاده انجمن ساعت  یجلسه نوبت دوم مجمع عموم 

در ایان جلساه مفااد ترییارات  دانشگاه تهران برگزار شد. یدانشکده فن سیپرد يسالن شورا)سرکار خانم آموزگار( و در محل 

 تیا از فعال یانجمان گزارشا  ریا دب يدکتر صامد يقاآ انی. در پادیمجمع رس دییبه تابود  ریموارد ز جمن که شاملاساسنامه ان

https://b2n.ir/462091
https://b2n.ir/463938
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نقطاه نظارات  انیا باه ب نیدر مجمع ارائه کردند و سدس حاضار نیحاضر يبرارا  95انجمن از آذر  رهیمد تأ یدوره سه ساله ه

 .خود پرداختند

اساسنامه  5-۶بند  ۶ماده  2تبصره  حذف ❖

 انجمن 

اساسنامه انجمن  10ماده  يهاتبصره انتقال ❖

 دیطبق نمونه اساسنامه جد 11به ماده 

جمن مطابق بند ساسنامه انا 12ماده  اصالح ❖

 دینمونه اساسنامه جد 12-2

مطابق  13به ماده  12تبصره ماده  انتقال ❖

 دیاساسنامه جد

 4-13و  3-13 يبندها 13ماده  اصالح ❖

 دیدمطابق اساسنامه ج

 دیاساسنامه جد مطابق 1-1۶بند  1۶ماده  اصالح ❖

( https://b2n.ir/226832)گاه انجمن جمن به وبی انصصتخهاي یتهجهت عضویت در انجمن هیدرولیک ایران و فعالیت در کم

 مراجعه نمایید.

 

 

. در دیبرگزار گرد 1398ماه  بهشتیارد 11و  10 يدر روزها زاریدانشگاه ش یزبانیعمران به م یمهندس یکنگره ملّ نیازدهمی

 ندگان ینما یسراسر کشور، برخ يهاشگاهدان یلیتکم التیتحص انیو دانشجو دینفر از اسات ۶00از  شیکنگره که با حضور ب نیا

و  نیو مهندس یمهندساعضاء سازمان نظام  ،یدولت يهاها و سازمانارگان نیمسئول ،یاسالم ياستان فارس در مجلس شورا

 یمختلف مهندس يهانهیدر زم یعلم يهاافتهی نیشده بود، بروزتر لیتشک  رانی فعاالن بخش صنعت ساختمان از سراسر ا

 .دندیعرضه گرد یتخصص يهاگاهکار ییو برپا یپژوهش یو مدعو، ارائه مقاالت علم يدیکل يهاینقالب سخنراعمران در 

صبح با  9رأس ساعت  رازینفت و گاز دانشگاه ش ،یمیش یدانشکده مهندس يراز یالمللنیعه بکنگره در مجمو هیافتتاح مراسم

 يجناب آقا راز،یدانشگاه ش سیمراسم، ابتدا رئ نیآغاز شد. در ا نرایا یاسالم يو پخش سرود جمهور  دیتالوت کالم اهلل مج

بر صرفًا  یجستن از اقتصاد مبتن يبر لزوم دور راز،یدانشگاه ش یاجمال یو معرف ر،به حضا یدکتر نادگران، ضمن خوشامدگوئ

از طرف  یندگیبه نما ،يردکتر شوشت  ينمودند. سدس جناب آقا دیتقاضا محور تأک يکاربرد ینفت و توجه به علوم و مهندس

و تشکر از  ریکنگره ضمن ابراز تقد ریدب هعمران به حضار خوشامد گفتند. آنگا یمهندس يهاامناء برگزار کننده کنگره أتیه

 ي که دعوت کنگره را برا  و مدعو يدیسخنرانان کل نیاند و همچنرا به کنگره ارائه داده  شیکه آثار خو ینیپژوهشگران و محقق

وار ارائه دو روز را فهرست  یکنگره در ط يهامقاالت اشاره و برنامه يو داور یاند، به روند بررسرفتهیپذ یسخنران رادیحضور و ا

تقاضا  دیها باآموزش در دانشگاه نکهیبر ا دیضمن تأک راز،یشهردار شپور راسکندمهندس  يه برنامه جناب آقامانمود. در اد

ها و دانشگاه شتریب یکیمؤثر در جهت نزد یبتواند گام یعلم يهاشیهما يزارکه برگ نمودند يدواریمحور باشد، ابراز ام

 ندهیکشور و نماا یسازمان نظام مهندس سیرئ یمهندس رجب يآقا ابو جامعه باشد.  سدس جن یاجرائ يهادستگاه يازهاین

 اخبار   عمران یمهندس یکنگره مل نیازدهم ی گزارش برگزاری
 علمی 

 

https://b2n.ir/226832
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و حذف  فتیتعداد مهندسان، افت ک اهیرویکثرت ب رامونیخود پ  ااتینظر نییبه تب یاسالم يدر مجلس شورا رازیمحترم ش

ا پرداختند. و سازهساخت  تیفیاز چرخه ساخت و ساز و اثرات نامطلوب آن بر ک نیکارگر ماهر، معمار و تکنس يهارده شدن

بودند که در  يراه، مسکن و شهرساز قاتیمرکز تحق سیزاده، رئ یدکتر شکرچ يجناب آقا هیسخنران آخر جلسه افتتاح

نامه  نیآئ نیلزوم تدو نینهمچ شانیسخن گفت. ا گریاز منظر د آنو اثرات مثبت  کسویآن از  انباریز ثراتو ا لیخصوص س

 را گوشزد نمودند.  هارساختیها و زسازه یمنیو عدم مطلوب بودن سطح ا لیس يدبننقشه پهنه  هیو ته لیس يبرا

جلسه  نیا سهیرئ أتی. هدی برگزار گرد يالن رازدر س 02/1398/ 10صبح  11در ساعت  يدیکل يهای جلسه سخنران نیاول

 ياجلسه آق نیصفارزاده بودند. در اسرتاج و پروفسور محمود  دیدکتر مج ،یخوئ ررضایپروفسور ام ،یپروفسور رضا رازان انیآقا

علم و  يادپ ر جادیضرورت ا" رامونیزلزله پ  یو مهندس یزلزله شناس یالملل نیاز پژوهشگاه ب یانیآشت  يپروفسور محسن غفور

رآموز از دانشگاه تهران پروفسور محمد کاا ي،  آقا"داریبه توسعه پا لین يکشور برا يسازمیتوسعه و تصم ندیدر فرا ییدانا

 رات ییتر ریتاث" رامونیپ  یشفاه وسفیپروفسور  يو آقا "Water Scarcity: Opportunities and Challenges" رامونیپ 

 نمودند.  رادیخود را ا یسخنران "يشهر یزندگ يهابزرگ بر شاخص يشهرهار د يو بافت شهر یتیجمع  اتیخصوص

 17:30 یو در بازه زمان نشست 7، 17:00 یال 15:00 یزمان ، در بازه10/02/1398شنبه بعدازظاهر روز نخست کنگره، سه  در

و همراه با ارائه   رانیبر اعتم يهااز دانشگاهمختلف با حضور سخنرانان مدعو  يهاشیگرا ینشست تخصص 8، 19:30 یال

 ن یه شد. همچننشست ارائ  15 نیدر ا یمقاله شفاه 7۶ بطور کلیروز  نی. در ادیصورت همزمان برگزار گردبه یمقاالت شفاه

پروفسور  يمدعو آقا یبا سخنران "یدرس يزیرو برنامه یآموزش مهندس" یروز، نشست تخصص نیبعدازظهر ا اولدر بازه 

و  "و دستاوردها التیتشک:اهداف،  رانیا یانجمن آموزش مهندس"با عنوان  یطوس نیرالدیجه نصانشگاه خوازاده از د یرفاش

. همزمان با دیآن برگزار گرد زگردیم يهادر بحث  نهیزم نیو صاحب نظران ا نیخصصمت از یسدس مشارکت تعداد قابل توجه

. الزم به دیحاضر ارائه گرد سندگانیتوسط نو زین يالت پوسترقام یدو بازه زماندر  ،یتخصص یشفاه يهاجلسات ارائه  يبرگزار

 يدر راستا ،يسترمقاالت پو یکیئه الکترونراا يعمران، فناور یمهندس يهابار در مجموعه کنگره نینخست يذکر است برا

 مورد استفاده قرار گرفت.  ست،یز طیاز مح تیحما

 ی پروفسور عل يتوسط آقا يدیکل يهای برنامه سخنران 10:30 یال 8:30، از ساعت 11/02/1398چهارشنبه  ش،یدوم هما روز

از  ياحمد یر محمدتقپروفسو ي، آقا"داریبتن و توسعه پا" رامونیپ  یبا سخنران ر،یرکبیام یاز دانشگاه صنعت  اندوریاکبر رمضان

 ي و آقا "ساختمان کشور یلمدر مقررات  یآت يهاانیو جر يجار راتییتر" نوانتحت ع  یمدرس با سخنران تیدانشگاه ترب

 نیا استی. رارائه شد "یو پل الل الدیبرج م یپ  یطراح"تحت عنوان  یسخنران با رازیاز دانشگاه ش یپروفسور ارسالن قهرمان

بود.  يو دکتر احمد شوشتر انفریشا یلدکتر محسنع ،يپروفسور محمد قضاو ،يپروفسور محمودرضا ماهر انیجلسه بر عهده آقا

 يهایهمراه با سخنران یشفاه يهاارائه  ی، جلسات تخصص13:00 یال 11:00تاه، از ساعت بعد از استراحت کوپس از آن و 

 ي جلسات ارائه شدند. همزمان با برگزار نیمقاله در ا 43 بطور کلیکه  دیزار گردسالن برگ 8بصورت همزمان در مدعو  دیاسات

 .دندیارائه گرد یک یحاضر بصورت الکترون سندگانی ط نووست زین يمقاالت پوستر ،یتخصص یشفاه يجلسات ارائه ها

هاي گرایشصصی تخ نشست 8، 17:00الی  15:00در بازه زمانی  ،11/02/1398کنگره، چهارشنبه  دومدر بعدازظهر روز 

که  ار گردیدگزبرصورت همزمان بهمقاالت شفاهی  ارائه همراه با ایران وهاي معتبر مدعو از دانشگاه انسخنران مختلف با حضور

 .نشست ارائه شدند 8مقاله شفاهی در این  42 بطور کلی

خوارزمی واقع در محل کتابخانه  تاالرتامیه در مراسم اخت 19:30الی  17:30از ساعت  02/1398/ 11در روز چهارشنبه 

هوري اسالمی ایران، دبیر کنگره ، پس از تالوت آیاتی از کالم اهلل مجید و سرود جمداخوارزمی دانشگاه شیراز برگزار شد. در ابت

ده در برنامه کنگره، مقاله شفاهی منظور ش 191ز برگزاري کنگره را ارائه نمودند. بر این اساس از مجموع گزارش مختصر دو رو
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( توسط یکی از نویسندگان %۶5مقاله )معادل  201مقاله پوستري منظور شده در برنامه،  307( و از %84)معادل  مقاله 1۶1

مقام محترم ریاست دانشگاه و معاونت آموزشی و تحصیالت تکمیلی  ر، قائمفسدس جناب آقاي دکتر افشاري له ارائه شدند. مقا

ي این کنگره بزرگ و سخنانی ضمن تشکر از دست اندرکاران برگزاري این کنگره، و حامیان آن، که برگزار دانشگاه شیراز طی

ن بودند تقدیر و تشکر نموده رسان آهاي گوناگون یاريدانشگاه شیراز که در زمینه ارزشمند را ممکن ساختند، از خیرین حامی 

پس از آن،  که در جلسه حضور داشتند نام بردند. رکت جهان پارسعطایی مدیر عامل شنادرجناب آقاي و در این میان از 

جوانان خاورمیانه و " پیرامونخود  ظریاتجناب آقاي عطائی با تشکر از دعوت کنندگان از ایشان براي حضور در این جلسه،  ن

یراز و همچنین بخش مهندسی را مطرح نمودند. آنگاه با اهداء لوح سوي دانشگاه ش "ها به کشورهاي توسعه یافتهن مهاجرت آ

مچنین هاي تقدیر و تشکر و هدر ادامه برنامه، ابتدا لوحبه عمل آمد. و تجلیل از ایشان تقدیر ت راه، ساختمان و محیط زیس

هاي تشکر به رؤساي جلسات کلیدي مدعو و همچنین حامیان اصلی کنگره و سدس لوحسخنرانان کلیدي و  تندیس کنگره به

دانشکده مهندسی عمران جناب آقاي دکتر حسن افشین ریاست محترم حامیان اهداء گردید. در انتها  و تخصصی و سایر

باشد به معرفی اجمالی آن یم 1399در سال مهندسی عمران  ملیکنگره  دوازدهمین که میزباندانشگاه صنعتی سهند تبریز 

 .دانشگاه پرداختند

لف هاي مختآوردهاي اخیر گرایشکنگره، نمایشگاهی از دستهاي مقاالت در ئهاراهاي به موازات برنامهالزم به ذکر است که 

 .کنگره قرار گرفتدرشرکت کنندگان مورد بازدید که محل کنگره برپا بود ها و صنایع مختلف درمهندسی عمران توسط شرکت

 

 

 

که شامل ابعاد  وستیبه وقوع پ  ياسابقه یب البیسدر استان خوزستان  1398ماه  نیتا اواخر فرورد 1397از اواخر اسفند ماه 

راستا  نیط قرار گرفت. در ارب يذ نیابعاد آن در دستور کار مسئول یو بررس البیسوقوع  یچگونگ لیبود. لذا تحل ياگسترده

 ياواکو یروزه تحت عنوان »نشست تخصص کی يناریچمران اهواز سم دیدانشگاه شه يارسازمان آب و برق خوزستان با همک

خرداد  21 خیو کارشناسان حوزه آب از سراسر کشور در تار نی از متخصص يری« در اهواز و با حضور جمع کث98-97 البیس

 بوستان اهواز برگزار نمود.  یالمللنیب يهاشیهمادر مرکز  يماه سال جار

 د:دنبال ش ریشست در چهار محور با موضوعات زاین ن

 اخبار   97-98یالب نشست تخصصی واکاوی سری رش برگزاگزا
 علمی 

 



 

 7      رانیا  کیدرولیه  انجمن  خبرنامه      

 

 تیریو مد  یزیو نقش برنامه ر  ریاخ  لید سدوباره بازگشت رخدا  یبررس-  1

 منابع آب مخزن سدها

 ریدب يباقر یسخنران نشست، دکتر عل ییو دکتر بهارلو يدکتر حماد انیآقا

 ،يباقر یدکتر عل ان،یدکتر اسالم ،یدکتر آخوندعل ،يدکتر شهباز انیقانشست و آ

نشست  نیاپانل نشست بودند.  ياعضا یپوده و مهندس شکراله یدکتر حسن تراب

  : دنبال شد ریدر موضوعات ز

رودخانه کرخه در استان خوزستان  یخیتار يهاالبیس تیوضع لیاول:  تحل بخش

  نیدرفرو لیبر واقعه س دیبا تأک

رودخانه کرخه در دشت  يهاالبیس تیوضع یخیتار یبخش ضمن بررس نیا در

تا در  خته شدپردا  1398 نیفرورد لیواقعه س یکیلوژودریخوزستان به ابعاد ه

 .ردیرودخانه مورد استفاده قرار گ نیا یآت يهاسال البیس تیریو مد يزیربرنامه

 منابع آب مخازن سدها تیریو مد يزیربرنامه نقشو  ریاخ لیدوره بازگشت رخداد س یدوم: بررس بخش

مناسب،  يهابارش یماه در پ آذراز اواسط  ییآب و هوا راتییبخش اشاره به رصد مداوم تر نیموضوعات ا نیجمله مهمتر از

 .کرخه و دز بود يهاها بخصوص در حوضه یخروج شیاستان خوزستان و افزا ياز سدها يبرداربهره استیس رییتر

 ریاخ البیدر کنترل س  یاماهواره  ری، پهباد و تصاویدانیم   نگیتریو مان  شیپاش نق  -2

 ریدب ییرزایم ییحیراد سخنران نشست، دکتر  يس ستار نورزاده و مهند نیمحسن حس دیدس سمهن انیآقا در این نشست،

 درضا ی، دکتر حمیزارع  دری، دکتر حسالجقه ی، دکتر علزاده ی، دکتر هوشنگ حسوندکتر کاظم رنگزن انینشست و آقا

از و استفاده  یدانیم نگیتوریمان تی نشست به اهم نیپانل نشست بودند. در ا ياعضازاده  یکابل ی، دکتر مصطفیخدابخش

 د یتول تیبا توجه به شدت حادثه و اهم البیراستا در هنگام وقوع س نیاشاره شد. در ا لیس تیریدر مد ییهوا ریتصاوپهباد و 

و رادار با  کیمختلف اعم از اپت ياماهواره ریاوسازمان اقدام به اخذ و پردازش تص کیزده، واحد ژئومات لینقشه از مناطق س

 اریو در اخت هیته لیس تیوضع يهابالفاصله نقشه ریتصاو نینخست افتینمود. پس از درده دا افتیاستفاده از مراکز در

 ياهبانک  هیته يسازمان آب و برق خوزستان برا نیگرفت. همچن بحران قرار تیریمد نیها و ادارات مرتبط و همچنسازمان

 .کرد یانیکمک شا هیو پرخطر ناح ریذپ  بیآس ینواح ییها به شناساداده نیاز پهداد استفاده نمود. ا یاطالعات

 هادشت البیس  تیریرودخانه و مد  یمهدس  یطرح ها یدانیو م  ییاجرا اتیتجرب  -3

عباسدور سخنران نشست،   امکیزاده و مهندس س لیمهندس فرشاد اسماع  ،ینیحس میابراه دیدکتر س انیآقا در این نشست

پور، دکتر  یمحمود کاشف دیدکتر س ن،ینم يدکتر مسعودمنتظر انینشست و آقا یعلم ریپور دب یمحمود کاشف دیدکتر س

پانل نشست بودند.  ير اعضارگز ی، دکتر مرتضيانرودیم یدکتر مسعود صادق ،يلشکر درضای، دکتر مهندس حم یآرش محجوب

 .اشاره شد البیبه منظور کنترل س البیس نینشست در خصوص اقدامات انجام شده در زمان قبل و ح نیدر ا

 ریاخ  البیکرخه در س  یبر سد مخزن  دیاستان خوزستان با تاک یسدها  یداریو پا یمنیش اقن  -4

 یعلم ریپاکباز دب روسیس دکتر محمد يست، آقاان نشسخنر اینیناشیس عرب و مهندس دمهند انیآقا در این نشست،

 ا،یک يمنصور یدکتر محمد تق ،یدکتر مسعود حکم دار،یب ی، دکتر عبداله سهرابپاکباز روسیدکتر محمدس انینشست و آقا
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 یمنیا یاجمال یضمن بررس شبخ نیپانل نشست بودند. درا ينسب اعضا یرئوف دی، مهندس سعپور یزدانیمهندس محمدرضا 

 يهایسدها و بازرس قیابزار دق جیمارون و جره براساس نتا مان،یعباسدور، دز، مسجدسل دیشه ،3کارون  يسدها يداریو پا

 قرار گرفت. یتر مورد بررسسد کرخه به صورت جامع يداریو پا ینمیا تیوضع ،یچشم

 

 

 

 

  Amirkabir Journal of Civil Engineering-نشریه مهندسی عمران امیرکبیر

پژوهشی  -داراي رتبه علمی دوماهنامه فارسی    
 

 یصنعتدر دانشگاه  1347از سال  ریرکبیام یپژوهش یمجله علم

سال سابقه  50به حدود ا توجه شد و ب سیتأس ریرکبیام

کشور داشته است.  یبه توسعه علم یدرخشان، خدمات با ارزش

محققان،  يازهایال گسترده و نبا توجه به استقب 13۶8از سال 

مجالت  ریسادر کنار  ریرکبیعمران ام یمهندس نشریهدر قالب 

 .داد تیادامه فعال یمهندس

با هدف فراهم  ریرکب یعمران ام یمهندس یپژوهش یعلم مجله

مناسب جهت تبادل هرچه سازنده تر مطالب  يآوردن بستر

دوم  مهیعمران، از ن یمهندس ختگانیفره انیدر م لیو اص نینو

در  یمجله، مقاالت نیبصورت فصلنامه منتشر شد. ا 1394سال 

 يهاسازهآب و  یمهندس ک،ی سازه، زلزله، ژئوتکن يهانه یزم

سواحل،  یب، مهندسبع آمنا تیریو مد یمهندس ،یکیدرولیه

و  یحمل و نقل، مهندس ،يراه و ترابر ،ییایدر يهابنادر و سازه

و مبحث به روز و  ستیز طیمح یساخت، مهندس تیریمد

 یمعرفی مجالت تخصص 

   ،شگاه صنعتی اصفهانهای آبی داندانشجوی کارشناسی ارشد سازهبشیر فالحی 

 

معرفی 
 مجالت 
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 یمجله در چاپ مقاالت نیا یاصل دیدهد. تاکیقرار م يماه مورد داور ۶تا  4کرده و در زمان  افتیرا در داریپا توسعه يدیکل

 ن یبکار برده باشند. همچن جیرا در ارائه نتا يو قابل استناد قیدرست، دق يارهایقابل مالحظه باشد و معها آن ياست که نوآور

 .باشد یم تیدر مقاالت حائز اهم یاعتبارسنج

(، به صورت فصلنامه یسیمبسوط انگل دهی)به همراه چک یبه زبان فارس ریرکبیعمران ام یمهندس هیبه ذکر است که نشر الزم

را به صورت دو فصلنامه  یسین انگلمقاالت به زبا ،یهمزمان با چاپ مقاالت به زبان فارس ،يالدیم 2017ده و از سال منتشر ش

 یابیمجله با استناد به سامانه ارز نیا یکنون ازی. قابل ذکر است امته استگرفت رارق ISI هیاول ستیرساند و در لمیبه چاپ 

 .باشدیم 80 ازیبا امت  A دیگر ،يناورو ف قاتیوزارت علوم، تحق یعلم اتینشر

 افت،یبابت در يانهیهز گونهچیاست و ه( Open Access)آزاد  یاز نوع دسترس هینشر کی ر،یرکبیام یپژوهش یعلم هینشر

 .شودیاجازه استفاده از مقاالت به شرط ذکر منبع داده م نی. همچنکندینم افتیچاپ و مشاهده مقاالت در ،يداور
 

 031-۶۶491123 و 021-۶4542۶5۶: کستلف

 ce.ceej@aut.ac.irو  journal@aut.ac.irکی: آدرس پست الکترونی     journals.aut.ac.irttp://h :گاه مجلهوب
 

 Journal of Hydraulic Structures   -  یکیدرولیه  یهاسازهمجله  

 پژوهشی -علمیانگلیسی داراي رتبه  نامهدوفصل
 

عمران دانشکده مهندسی مشترک گروه  يمجله با همکار نیا

 ران یا کیدرولیچمران اهواز و انجمن ه دیدانشگاه شه یمهندس

 يهانهیدر زم یپژوهش -یکه مقاالت علم شودیمنتشر م

 به را  …و  یمنابع آب تیریو مد یمهندس ،یکیدرولیه يهاسازه

 -یممجله عل نی. ادینمایمنتشر م یو چاپ  یکیالکترون صورت

 یسیانگل زبان به و فصلنامهدو صورتمقاالت را به یپژوهش

 .کندیمنتشر م

متخصصان، کارشناسان و  د،یاسات ییآشنا، لهمجاز انتشار  هدف

و  ستیزطیمح ک،یرولدیا علم همرتبط ب يهارشته  انیدانشجو

 يهانه یزمدر دیجد قاتیمنابع آب با تحق تیریو مد یمهندس

 4-8و در زمان  باشدیم یکیدرولیه يهامختلف مرتبط با سازه

شده شامل: رفتهیدهد. انواع مقاالت پذیقرار م يفته مورد داوره

 .دنباشیم يگزارش و مقاالت مرور،یفنادداشتی،یپژوهشمقاالت

 تیفیمقاالت با ک ،يارشته  نیب هینشر کیمجله به عنوان  نیا

در ساخت،  يکاربرد يهاتحوالت و روش نیآخر نهیباال در زم

 آزاد  یاز نوع دسترس  یکیدرولیه  يهاسازه  مجله  .دینمایو چاپ م  یرا بررس  یکیدرولیه  يهاو عملکرد سازه  تیریمد  ،ينگهدار

(Open Access)  کندیم یبررسرا  یافتیدر يهااصالت مقاله يستر یرج يسازافزار آشکارنرم با این مجله .است. 
 

 021-33330011-17 : کستلف

 jhs@scu.ac.ir کی:آدرس پست الکترونی     http://jhs.scu.ac.ir :گاه مجلهوب
 

http://journals.aut.ac.ir/
journal@aut.ac.ir%20
ce.ceej@aut.ac.ir
http://jhs.scu.ac.ir/
jhs@scu.ac.ir
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 رقابلیغ  یسال گذشته، بارندگ ییانتها يدر روزها

منجر به  نرایا یشمال يهادر محدوده استان ینیبشیپ 

. براساس اطالعات دیگرد ینواح نیدر ا لیشدن س يجار

 نودشت یتوسکاچال م ستگاهیمقدار بارش در ا ،یهواشناس

که از متوسط دراز مدت بارش  دیتر رسم یلیم 354به 

. به بود شتریب اریگرگان و قره بس رودحوضه  يبرا انهیسال

ار  برابر مقد 122گلستان  يآسا لیس یعالوه، رقم بارندگ

 ن یا حوضه یبیساله بوده است. مساحت تقر 50 نیانگیم

 .دهدیم لیت استان گلستان را تشک% مساح 40مربع بوده که مساحت مذکور حدود  لومتریک 8500بارش و تجمع آب 

 یبا دب ییهارواناب ،یگرگان و قره سو را اشباع و در ادامه بارندگ خانهرود گستره حوضه یسطح يهانهشته ،یبارندگ نیاثر ا بر

ستان شهرستان ا 9 یائیکند، بوجود آورد. محدوده جررافیم تیحوضه آن را هدا يو مورفولوژ بیکه ش يباال در امتداد اریبس

 یامتداد جنوب یتیتره، ابتدا در مراکز جمع گس ياز مورفولوژ  تیبا تبع لیکه اثر س ندقرار گرفت لیس ریتحت تاثگلستان 

ق به گنبد در طول از شمال شر ریمس در. است مازندران بوده يایدر یشرق به غرب تا سواحل شرقز ا يهامحدوده زیاستان و ن

از جنوب   بیدر امتداد ش زین یجنوب ين گنبد روان شد. عالوه بر آن از سوه شهرستاسمت گستر آب به يلومتریک 80حدود 

گلستان و بوستان )با توجه به  يگنبد سدها یشرق يپس از گذر از سدها تیداد، در نها يرخداد همزمان، رو نیبه شمال ا

 .شکل گرفت نیگهمس البیاز منطقه را آب فرا گرفت و س یعیپهنه گنبد(، محدوده وس میمال اریبس بیش

بخش  ریتومان به ز اردیلیم 7۶0 زان،یم نیتومان خسارت زده که از ا اردیلیم 1090استان گلستان  يبه بخش کشاورز لیس

تومان  اردیلیم ۶0و  یباغبان ربخشیتومان به ز اردیلیم120ها،  رساختیآب و خاک و ز ربخشیتومان به ز اردیلیم 150زراعت، 

هزار  250گلستان  لیاز س دهیخسارت د يکشاورز یوارد کرده است. سطح اراض تخسار انیو آبز وریدام، ط يهاربخش یبه ز

هزار هکتار  150اند و خسارت دهیدرصد خسارت د 90 يباال یغو با یزراع  یهزار هکتار از اراض 100هکتار بوده که حدود 

کرده  دایپ  یاساس ریبه تعم ازین لیتر رم 200حدود و انفجار  يبا حفار یلیدر بخش ر درصد بوده است. ۶0تا  30 نیب گرید

 ب یآس لومتریک ۶5بطول آسفالته  هیبوده است که رو لیاستان متاثر از طوفان و س يهااز راه لومتریک 350 یکل طوربه. است

 ،گنبد يهان دستگاه پل در شهرستا 3اند. دهید بیشامل پل، آبرو و آس یفن هیدستگاه از ابن 110 نیاست. همچن دهید يجد

  د.انکامل شده بیتده تخر وهو مرا نودشتیم

 ح یرا در توج ریموارد ز توانیوجود به طور خاص م نیادامه دارد. ا ربطیگلستان هنوز توسط مراجع ذ لیس شهیعلل و ر یبررس

 :نمود انیرخداد ب نیعلل ا

  354 نهیشیحوضه و بارش بدر کل روز 4 یمتر متوسط در مدت زمانیلیم 178بارش: بارش  يمقدار و شدت باال ✓

 امر کامالً  لیپهنه، رخداد س نیا يکند که با توجه به مورفولوژیم قیبه حوضه تزر یعیوس یحجم آب يمتریلیم

 .دینمایم یمحتمل

 ل استان گلستانیگزارش س 

  الملل انجمن هیدرولیکرئیس کمیته روابط بینهیات علمی دانشگاه خوارزمی و عضو   ، سیدحسین مهاجری 

 

 زارشگ
 علمی  
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آب در نوار شرق به  عیاز جنوب به شمال و از شرق به غرب موجب تجم نیزم بیجهت ش ی: همگرائنیزم يمورفولوژ ✓

قال آق  -از جنوب به شمال در امتداد جنوب گرگان  بی. شدیگنبد و آق قال گرد يشهرها نیب ریداد مسغرب و در امت

 .دیشهر گرد نیاز ا یعیبخش وس یکه باعث آب گرفتگ دیگردموجب  را در گستره هموار آق قال یفراون یتجمع آب

رس پوشانده است  یبیتقر درصد 30س با ه لدانزیر يهااطراف آن را نهشته یو اراض البیس ریجنس خاک: سطح مس ✓

 .گرددیم نیشدن آب در سطح زم يو جار نیکه موجب نفوذ کم آب به داخل زم

از  يریجلوگ يبرا  ریزمان تاخ جادیا وجود دارد. اثر سدها در يمتعدد يدهااثر سدها: در محدود استان گلستان س ✓

در  یبسزائ ریگنبد تاث یشرق يسدها ژهیمنطقه و بو يدهاشناخته شده است. س کامالً یالبیو س حداکثر یدب لیتشک

 .در گنبد داشتند لیس یبیکاهش اثرات تخر

و  يشهر یتیاستان در مجاورت مراکز جمع يهارودخانه ،يلومتریک ۶50 یبی: در طول تقريزداریو آبخ یروبیال ✓

امتداد دارند. طبق  زین یربنائیز ساتی ساز تا لومتریک 800استان در طول حدود  يها. رودخانهرندیگیقرار م یروستائ

نها سال ت 10وجود دارد که ظرف  یروبیال اتیبه عمل ازین ا،هاز رودخانه  لومتریک 1700بالغ بر  یبرآوردها در طول

 ن یدارد. چن یکشواریبه د ازین زیها ناز طول رودخانه لومتریک 200نیآن انجام شده است. همچن ومترلیک 180

از آن را در گستره گلستان باال برده است.  یناش يهايریپذبیو آس لیس سکیر ها، مسلماًخانه ودر تیاز وضع يتصور

در محدوده  ژهیامر بو نیداشت. ا یآنها نقش مهم انیطر دیرودخانه، در تشد ریمس یروبیعدم ال زین ری اخ لیدر س

 .ضرورت بوضوح احساس شد نیا زین شانیگمدر محدوده  و بود انینما شتریگنبد و شرق و غرب آق قال ب یغرب

 يهارواناب لیاز تشک يریانداختن زمان تجمع و جلوگ ریدر به تاخ یاهیپوشش گ ت ی: با توجه به اهمیاهیپوشش گ ✓

 البیتجمع آب س ،مانده در حوضهیو کم وسعت باق کیبار یبا توجه به پوشش جنگل زیباال و ن یبا دب یو ناگهان دیدش

 .انکار است رقابلیغ  طهواس نیبه ا لیشدت س شیافزا و یعات جنوبگلستان در ارتفا

   

 شهرسازي و مسکن راه، تحقیقات ، مرکزگلستان لیگزارش س برگرفته از:

 

 

 

از  رآبادیمهم زهره، کارون، مارون و خ يهارخ داد. رودخانه ياسابقهیب يهابارش  راحمدیو بو هی لویدر استان کهگ 1398وز نور

نفر از  3متاسفانه جان ، 98نوروز  لیس در شانطریان باکه  رندیگیسرچشمه م راحمدیو بو هیلویکهگ ینن کوهستااستا

 يهااز رشته کوه یمهم یاستان که بخش نیگذاشت. ا يجا رتومان خسارت ب اردیلیم 1200از  شیو ب ندشهروندان را گرفت

  راحمدیو بو  هی لویکهگ ل استانیسگزارش 

  اسوجیدانشگاه    اریاصل، دانش  یمحمد صدق  

 گزارش
 لمی  ع
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و در سال  شودیمحسوب م یاستان پربارش ياخاص منطقه طیو شرا زاگرس و قله دنا در آن واقع است به علت مرتفع بودن

 1200از  شیب یبا بارندگ جاسویخود اختصاص داده است. شهر ه مقدار بارش ساالنه را ب نیشتریتان ببعد از لرس يجار

در  متریلیم 195 یگبا بارند اسوجی روزبه مدت دو شبانه  98پربارش کشور قرار گرفت. در نوروز  يدر صدر شهرها متریلیم

هم فراتر رفت باعث اشباع شدن  متریلیم 350نوروز که از  دیدر ع  سابقهیقرار گرفت. بارش ب ایدن يشهرها نیترصدر پربارش

  ک یدچار  اسوجی يلومتریک 20در  رازیش - اسوجی ی. جاده اصلدیگرد هاو جاده هادخانهمشرف به رو يهابیش و هاتده 

جاده بسته است و به  یاصل ریمس زی. هم اکنون ندیهفته مسدود گرد 3مدت  يبرا ریمس نیو ا شد دیدلرزش گسترده شنیزم

 دیگرد بیبه طور کامل تخر ییالیز دکیآب يستارو ،راحمدیهرستان بواست. در ش دهیگرد جادیآوار ا يبر رو یراه یطور موقت

در بخش  یپرورش ماه يهاشدند. تمام طرح هیتخل زین گرید يو دو روستا دیروستا محو گرد نیا لرزشنیو به علت زم

 .رفتند نی از ب راحمدیشهرستان بو انیکبگ

 سابقهیکه در نوع خود ب دیثبت گرد هیعب در ثانمترمک 2850دشت بز  ستگاهیبشار( در محل ا ۀادامرودخانه خرسان ) یدب

به  زیبه سد کوثر ن يودور یه کم سابقه بود. دبد کبو هیمترمکعب در ثان 1550رودخانه زهره هم در محل پل زهره  یبود. دب

به علت  حمداریو بو هیلوی. در کهگدیسد مهم گرد نیکه سبب پر شدن ا دیرس هیمترمکعب در ثان 740مقدار کم سابقه 

ها راه يهارساختیز یشدند ول یها کمتر دچار آبگرفتگاستان ریبا سا سهیدر مقا یمسکون يهاساختمان ،یبودن اراض دارب یش

 .دندید بیآس شدتبه هاو پل

دام  راس 1100بالغ بر  يریو عشا ییهکتار باغ در استان خسارت وارد کرد. در بخش روستا 810به  لیس ،يدر حوزه کشاورز 

. تعداد دیوارد گرد يخسارت جد یواحد پرورش ماه 12۶زنبور عسل و  یکلون 1200 به نیتلف شدند. همچن  نیسبک و سنگ

تحت  ياریاز شبکه آب یپمداژ آب و بخش قابل توجه ستگاهیا 40مزارع،  نیراه ب لومتریک 250رشته قنات و  35، هحلقه چا 30

 شدند.  دیشد یدگیدبیدچار آس البیفشار در اثر س

   
 

 

 

نان و طونفر از هم 22در شهر شیراز پیشامد تلخی رخ داد و طبق آمار رسمی حداقل  1398فرودین ماه  5روز دوشنبه 

دقیقی  سنجمتاسفانه ایستگاه بارانبه طرز دلخراشی جان باختند.  شیراز قرآندر محل دروازه  به علت سیالب ناگهانیافران مس

شرکت آب  سنجیباران هاينزدیکترین ایستگاه به محل رخداد سیل یکی از ایستگاه .وجود ندارد قرآندر زیر حوضه آبخیر 

 باریدهدقیقه در حوضه موصوف  45زمان مدت تر باران در میلیم  23میزان  گاه،ش این ایستبراساس گزار که بود ايمنطقه

  شهر شیرازل  یسگزارش 

  اسوجیدانشگاه    اریدانشاصل،    یمحمد صدق  

 گزارش
 ی  لمع
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حاسبه م ،این میزان بارش بر اساساگر است. 

 30 ، شدت بارندگیصورت گیرد بارندگی شدت

از نظر  آید کهمیلیمتر بر ساعت بدست می

 زمرهاین شدت بارندگی در بندي بارش، طبقه

مساحت زیر  شود.می ادقلمد رگباري هايشبار

با  کیلومتر مربع 23 حدود قرآنضه دروازه حو

باشد می درصد 30شیب متوسط حوضه 

 معدنی کشوراکتشافاتشناسی و سازمان زمین)

و مرتعی بودن دار با توجه به شیب. (1398

 هزار 158ر لید شده برابحجم رواناب تو ،نظر گرفته شود در 3/0ضریب رواناب حوضه برابر اگر  ،(مرتع درصد 75) حوضه

اي براي این لحظه هاي کوچک مناسب است حداکثر دبیبا استفاده از روش استداللی که براي حوضهآید. بدست میمکعب متر

 آید. مترمکعب در ثانیه بدست می 58 وضعیت

( تخلیه شود یا رآنقضه )دروازه قادر است از خروجی حو ايو این مقدار دبی حداکثر لحظه اکنون باید دید این حجم از رواناب

باشد. اگر فرض شود متر میسانتی140تقریبی اي به قطریک کالورت لوله قرآنمجراي خروجی دروازه  هاگزارشبراساس  ر؟خی

اي ناشی از سیل تحت هیچ شرایطی قادر به عبور از این مجرا نیست. با فرض جریان عبوري بحرانی است آنگاه دبی لحظه

این است اگر فرض  مهم نکته آید.متر بر ثانیه براي این مجرا بدست می 4سرعت جریان حدود  ،رادر مججریان  بحرانی بودن

جریان عبوري از مجرا   آنگاه سرعت داده شودعبور  ايي لولهاز مجرابه صورت اجباري مترمکعب در ثانیه  58شود تمام دبی 

 200سدي به بلنداي )با همین قطر( از دریچه تحتانی عبوري ن جریا سرعت معادلآید که متر برثانیه بدست می 80 بیش از

متر مکعب در ثانیه را از خود عبور دهد.  8الی  ۶لت قادر است دبی در بهترین حابا وضعیت فعلی اي مجراي لولهاین . متر است

نبود آمار  هتوجه برسد با ظر میبه ن ؟مجرا را کم برآورد کردند ابعاددبی طراحی و پرسش این است چرا طراحان و مجریان 

داراي یک دره یا تنگه  قرآنه سال قبل درواز 35چنین شدت بارشی براي آنها قابل تصور نبوده است. قابل ذکر است که حدود 

سازي و براي اهداف زیبا را و شهرداري این دره بودسیالب به رودخانه خشک شیراز  مسیر طبیعی هدایتطبیعی بوده است که 

ایی ههها به ساخت ساز. برخی گزارشدر نظر گرفتاي براي تخلیه سیالب باالدست تنها یک مجراي لولهو  کردگري پر گردش

که  بودشود که یک خاکریز در مسیر طبیعی مسیل صورت گرفته است. گفته می قرآنباالدست دروازه رند که در محل اشاره دا

 و دبعد از اینکه به وضعیت بحرانی رسیکرده بود، ب را که در خود ذخیره این خاکریز بعد از پر شدن حجم قابل توجهی آ

 5با فرض شیب  خیابان نقش مسیر رودخانه را ایفا نمود. قرآندروازه  در محل .نمودروانه  قرآنبه سمت دروازه  ،تخریب شد

تأیید این در وق بحرانی است و آید که بیانگر جریان فبدست می 5/2د فرود جریان برابر عد قلا، حدخیابان درصد مسیر

برابر  در مانع رایا بلوک نقش  ندتوانستالبته خودروها در مسیر می .رخ داده استجهش هیدرولیکی  نقطهچند محاسبه، در 

 و  شدند راندهبه علت مومنتم زیاد جریان قادر به مقاومت نبودند و براحتی بسمت پایین دست  ولید کنن ایفا جت جریان آب

 قابل توجهی به بار آمد.  مالی خسارات جانی و چند دقیقه مدتدر 

براساس مشاهدات  .کندتري ارائه میاطالعات جامع بروورشکل  قرآنالب به سمت دروازه براي درک بهتر از چگونگی مسیر سی

رواناب متاسفانه  رواناب قابل توجهی از سمت دامنه شرقی دروازه قرآن )دو  فلش آبی رنگ سمت راست( ایجاد گردید و این

بان همین عوامل محرک و تشدید جریان سیل در خیا رسد یکی ازبطور کامل وارد خیابان دروازه قرآن گردید. به نظر می

شود. قدر مسلم رواناب سرریز شده از مترمکعب در ثانیه تخمین زده می 5رواناب دامنه شرقی دروازه قرآن باشد که حداقل 
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اي سهم ولهحوضچه ورودي به زیرگذر ل

اي را در شدت سیل ورودي به خیابان عمده

نیز در روز  داشته است. در محله سعدي شیراز

ی رخ داد و تلفات فروردین چنین سیالب ۶و  5

جانی کمتري نسبت به دروازه قرآن داشت ولی 

 تر بود.تلفات مالی گسترده

در هر دو منطقه موصوف متاسفانه عملکرد 

ري آبهاي سطحی وآهیدرولیکی سامانه جمع

شهري با اشکال جدي مواجه گردید و حجم 

ن طراح تذکر داد، اول اینکه دبی طرح سیالب بسیار سیالب شیراز دو نکته مهم را به مهندساعمده سیالب وارد خیابان شد. 

است این است که ساله( در نظر گرفته شده بود و دوم که ایراد جدي مهندسان و طراحان ایرانی  100کمتر از شرایط طراحی )

ب نوروزي شود. به همین علت در سیالاسی دیده میها مشکل اسها، زیرگذرها، و کالورتدر طراحی و اجراي هیدورلیکی پل

هاي آبخیزداري در باالدست ها به علت طراحی نادرست تخریب شدند. البته با اجراي طرحدرصد قابل توجهی از پل 1398

گر  توان شدت سیالب را کاهش داد. در سیل شیراز اهاي پخش سیالب تا حد زیادي میها و سامانهها و ایجاد حوضچهحوضه

 یافت. اي کاهش میارات جانی و مالی به طور قابل مالحظهدرصد کمتر بود خس 30شدت دبی سیالب 

 .شناسییراز از دیدگاه زمینشهر ش 1398فروردین  ۶و  5ی سیالب گزارش مقدمات ،(1398) معدنی کشورشناسی و اکتشافاتسازمان زمین :بعمن

 

 

 

متر مکعب  اردیلیم 7/7 آن حدود یمعادل حجم که دیباران بار متریلیم 278 لرستان استان، در 98 نیفرورد 13تا  4از 

 9 یدرصد کل رواناب ساالنه در ط 75/38) به رواناب شده است لیتبد اردیلیم 1/3د در حدو یبارندگ زانیم نیکه از ا باشدیم

 .شده است( نهروز به سمت دو سد کرخه و دز روا

 الب ی. در سوستیبه وقوع پ  نیفرورد 12و  5 درآنها  کیه پ داده کاستان لرستان رخ  يهادر رودخانه البیروز دو س 9 نیا در

 ۶500از  شیماه به بنیفرورد 12و در  هیانمتر مکعب در ث 3350پلدختر به  ستگاهیکشکان در ا یماه حداکثر دبنیفرورد 5

هاي مهم کرخه ه توجه آن است که آورد سالیانه رودخانه کشکان که از سرشاخ نکته قابل. دیرس ستگاهیا نیمکعب در امتر

ر حجم سیالبی ناشی از این بارش که از رودخانه پلدختر عبو روز  9بوده و در طی  میلیارد متر مکعب 5/1باشد در حدود می

هاي میدانی به عمل آمده با بررسی نماید.درصد بیشتر از مقدار آبی است که در طول یکسال از آن عبور می 33است،  نموده

هکتار از مزارع شهرستان پلدختر کامالً از بین رفته است.  4200هکتار از مزارع استان،  12500در طی این سیالب، 

نیز از بین استخر ذخیره آب کشاورزي  43کیلومتر کانال آبرسانی،  85 متوسط،با ظرفیت آبدهی کم تا ایستگاه پمداژ 1450

 :باشدکه خالصه آن به شرح ذیل میل تاملی دریافت شده نکات قابرودخانه نقطه این بههاي نقطهبا بررسیهمچنین  رفته است.

ه آبریز کشکان به حالت اشباع ، تقریباً خاک حوض98فروردین  5و همچنین  97هاي اسفندماه سالبه علت بارندگی ✓

فروردین به کمترین مقدار خود رسیده بود. همچنین به  12نفوذپذیري آن در مواجهه با باران  ظرفیتآمده و لذا در

ودخانه که ناشی از بارندگی قبل بود، عامل تشدید سیل یل باالبودن درجه حرارت منطقه، ذوب برف و رواناب پایه ردل

  سیل استان لرستان گزارش 

    لرستاندانشگاه    استادیار، یونسیحجت اله  

 گزارش
 لمی  ع
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 باشد. در منطقه می

توان به جرات  هاي مختلف آماري میو برازش توزیع  ساله آمار رودخانه کشکان در ایستگاه پلدختر 53ا مطالعه ب ✓

 ساله بوده است. 1000با دوره بازگشت  فروردین ماه 12اذعان نمود که سیل 

پلدختر که عمدتًا از  -توجه به شرایط خاص جاده خرم آباد  اب ✓

کند، در ها عبور مینه کوهحدفاصل خط القعر رودخانه و دام

و تاسیسات زیربنایی  جاده از بین رفتهاین درصد  ۶0حدود 

شده است. در این  درصدي 100نیز دچار خسارات کنار آن 

ی بستر آن، به دلیل تجاوز جاده به حریم رودخانه و حتبین 

روستاهایی که در کنار قوس خارجی رودخانه بودند نیز 

  .اندد داشته درص 100تا  50تخریبی بین 

به دلیل عدم رعایت اصول مهندسی رودخانه و حفاظت مناسب  ✓

از  ، بسیاريهاي آبیطراحی سازه و همچنین ضوابط سواحل

زدن  است. در اکثر موارد جریان با دور ها تخریب شدهپل

ها شده و در نتیجه گاههاي پل باعث آبشستگی تکیه دستک

 . ها شده استمنجر به واژگونی عرشه پل

با بررسی تصاویر هوایی از شهر پلدختر در فاصله زمانی سال  ✓

توان به دست اندازي انسان به حریم ، می1398و  1345

، رودخانه کشکان پس از عبور از یک مقطع تنگ وارد دشت سیالبی شان داده شدهنکه  همانطوررودخانه پی برد. 

ازل مسکونی تقریباً تمام پهنه دشت سیالبی تبدیل به منسال و گسترش شهرنشینی،  43شود. در فاصله عریضی می

)قوس  رودخانه با توجه به تراز باالتر ساحل غربی. و ظرفیت آبگذري رودخانه به شدت کاهش یافته است شده

درصد منازل این بخش از شهر  50خارجی( جریان سیالب به سمت ساحل شرقی وارد شده و باعث شده است تا 

بر اساس حد  شود کهده میمشاهدرصدي داشته باشد.  100تا  50تگی شده و تخریبی در حدود پلدختر دچار آبگرف

 وجود ندارد. له در این رودخانه تقریباًسا 100ساله، امکان عبور سیالب  با دوره برگشت  25ر بست

                                              

   

فروردین دوازده  سیالب پهنه رنگ قرمز محدوده و ساله 25 بستر حد رنگ آبی خط

 
میلیون  400حدود توان دریافت که با وجود یک سد مخرنی با ظرفیت حجم مخزن در با محاسبات انجام شده می ✓

ساعت  15متر مکعبی سیالب را فقط به مدت  ۶500توانستد پیک مترمکعب در سرشاخه کشکان کارگذاران امر می

 وز چنین خسارتی در سطح منطقه نبود. تسکین داده تا شاهد بر
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به همراه  زین يگریآثار مخرب د خود یبیعالوه بر آثار تخر یعیطب يایاز بال یکیها به عنوان در رودخانه لیهمواره وقوع س

در  لیاز س یو عموم یکل فیتعر کیباشد. بر اساس یقابل انکار م ریخسارات غ  نیا دیدر تشد یداشته که نقش عوامل انسان

که آب از  يباشد، به نحو شتریقابل حمل توسط رودخانه ب تیبه رودخانه از ظرف يودحجم آب ور یتوان گفت وقتیرودخانه م

استان خوزستان به واسطه   ریاخ لیاتفاق افتاده است. در س لیاطراف شود، س يهان یشده و وارد زم زیرودخانه لبر یاصل مقطع

آب به  يرهاساز نیاستان خوزستان شد. ا يهااز آب وارد رودخانه يادیکرخه، گتوند و دز، حجم ز يآب از سدها يرهاساز

 يداریپا نیبه جهت تام نیسابقه در باالدست آنها و همچنیب يهاارشسدها با توجه به ب نیمخازن ا تیپر شدن ظرف لیدل

هستند که در  رگذاریتاث لیاز س یخسارات ناش دیدر تشد یعوامل انسان یآنها انجام شد. همانطور که عنوان شد برخ ياسازه

 .اره شده استدر استان خوزستان اش ریاخ لیموارد اتفاق افتاده در س یادامه به برخ

 حد بستر رودخانه  تیعاعدم ر -

 نییها باشد. تعحد بستر در رودخانه تیاستان خوزستان، عدم رعا ریاخ لیخسارت در س دیعوامل تشد نیتریاز اصل یکی دیشا

 نیباشد. در فروردیم لیدر هنگام وقوع س یو مال یاز خسارات جان يریرودخانه و جلوگ یآبده تیحفظ ظرف لیحد به دل نیا

اطراف  یآب رفتن اراض ریآنها منجر به ز تیاستان خوزستان نسبت به ظرف يهابه رودخانه يب ورودحجم آ شیافزا 98

خوزستان در ابعاد  يهاانجام شده در اطراف رودخانه يبا توجه به ساخت و سازها ریاخ البیموضوع در س نیها شد. ارودخانه

و در مجاورت رودخانه کارون، اماکن  ازدر محدوده شهر اهو ریخا يهاافتاد. به عنوان مثال در سالاتفاق  يترگسترده اریبس

اماکن به  نیا یشده و تمام انینما ریاخ لینوع تجاوزها به حد بستر رودخانه در س نیاحداث شده است. آثار ا يادیز یحیتفر

ستوران  که مربوط به رشده  نشان داده ریزدر شهر اهواز در شکل از آثار تجاوز به حد بستر رودخانه  ياآب رفت. نمونه  ریز

 باشد. اهواز میو پارک جزیره بازیل 

 

 

 

 

  خوزستانسیل استان گزارش 

  شهید چمران اهواز و نماینده انجمن هیدرولیک ایراندانشگاه    استادیار،  مهدی دریائی  

 گزارش
 لمی  ع
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 ي هابودن سطح آب رودخانه نییو پا ریاخ يهاسال یاستان خوزستان با توجه به کم آب ییدر اکثر مناطق روستا نیهمچن

به  ریاخ يهاموضوع در سال  نیبه آب، وارد بستر رودخانه شده بودند. ا شتریب یبه منظور دسترس انییاز روستا ياریاستان، بس

به  يادیمتاسفانه منجر به وارد آمدن خسارات ز ری اخ لیاما در س ،ساز نبودبودن سطح آب رودخانه چندان مشکل  نییپا لیدل

آب  ل،یقرار دارند. با وقوع س هارودخانه یالبیروستا در بستر س 245 حدوداًشد. بر اساس آمار در استان خوزستان  انییروستا

 شدند.  دیشد مشکلروستا دچار  32روستا دچار مشکل و  77میان آنها، روستا شد که از  104رد وا

 یعیطب  یهامسدود کردن آبراهه -

دست را کاهش داد، انحراف نییحجم آب رودخانه و انتقال آن به پا زانیم البین در هنگام ستوایکه م ییاز راهکارها یکی

ها، در مناطق در اطراف رودخانه یبرخ که در دیمشخص گرد ياماهواره تصاویر یاست. با بررس گرید ریاز مس انیاز جر یبخش

 یکیدرولیه بیش ریاز آب تحت تاث یبخش لیگام سبا باال آمدن سطح آب در هن کهوجود داشته  یعیطب يهاگذشته آبراهه 

ها در امتداد رودخانه و عدم در نظر گرفتن شده است. با احداث جادهمیاطراف پخش  يهاها شده و در دشتآبراهه نیوارد ا

 ي اورز کش یاراض نیشده است. همچن قطع یعیطب يرهایمس نیرودخانه با ا نیمناسب، ارتباط ب تیبا تعداد و ظرف رگذرهایز

توسط  لیدر هنگام س یض آب رفتن ارا ریاز ز يریشده که به منظور جلوگ جادیمناطق و در مجاورت جاده ا نیدر ا ياریبس

  ر یاخ  لیدر س یعیطب يرهایاز انحراف آب به مس یموانع نی با وجود چن جهیاحداث شد. در نت زیکشاورزان در مقابل آنها خاکر

انتقال  ییمناسب توانا بی وجود دارد که با ش یعیطب  ریمس کیاز رودخانه کارون  یشد. به عنوان مثال در مقطع يریجلوگ

منطقه  نیبه ا قیطر نیاز آب از ا یامر محقق و بخش نیکه ا یاز آب را در دشت مجاور خود دارد. در صورت يادیحجم ز

شهرها  نیاز، حجم آب منتقل شده به او اهو یمالثان يشهرها باالدستمحدوده در  نیشد، با توجه به قرار گرفتن ایمنتقل م

است که دشت  نیخصوص ا نی. نکته قابل توجه در اافتییمناطق کاهش م نیآب در ا تراز سطح جهیتوسط رودخانه و در نت

 یطیمح ستیز کالتمش ریاخ يهاباشد که در سالیم زگردیر يهااز کانون یمنطقه بخش نیدر ا لیپخش س يمورد نظر برا

 ییهااز جمله علت  زین یعیطب يهااستان خوزستان به همراه آورده است. لذا مسدود کردن آبراهه نیساکن يا را بر ياریبس

 .خسارات شده است دیمنجر به تشد ریاخ البیاست که در س

  مناسب  تیجاده از نظر تعداد و ظرف  رگذریم در نظر گرفتن زعد -

 ت یآب با تعداد و ظرف یجاده به منظور عبورده رگذریتن زر گرفآهن بدون در نظاحداث جاده و راه گریتوجه دقابل نکته

آهن در و راه یمهم مواصالت يمحورها یآب رفتن برخ ریمنجر به ز ریاخ لیمسئله در س نیباشد. ایم لیمناسب در هنگام س

آهن مانند هو را جاده زیمناسب، خاکر یآبده تیکالورت با تعداد و ظرف ودچرا که در صورت عدم وج ،استان خوزستان شد

مناطق اطراف که نیز آب نرود  ریکه جاده ز یدر صورت. دینمایم دیباال آمدن سطح آب را تشد هیقض نیه که ادعمل کر کیدا

 .ردیگیصورت م يآب به کندهیتخل لیس انیپس از پاوروندیآب م ریقرار دارند ز ادهج ينسبت به رقوم باال يترنییدر رقوم پا

 شود:یم هیتوص لیاز بروز خسارات مشابه در هنگام س ير یبا توجه به موارد فوق الذکر به منظور جلوگ

اعمال شود. به خصوص در مورد   يامالحظه چیها بر اساس قانون و بدون هو بستر رودخانه میمربوط به حر نیقوان ✓

با توجه به ساخت و سازها در  نینظر شود. همچن دیها تجدو بستر رودخانه  میحر ساز درساخت و  يصدور مجوز برا

استان به خصوص در  يهاو بستر رودخانه میحر نییتع ياالزم باشد دوره بازگشت بر دیها شاو بستر رودخانه میحر

 اصالح شود.  يمناطق شهر

آنها اقدام  یروبیو ال ضیشده و به تعر ییباشند شناسایمناسب م لیس انحراف و تسکین يکه برا یعیطب يهاآبراهه  ✓

 استفاده نمود.  تیشود تا در موقع لزوم بتوان از آنها با حداکثر ظرف

مناسب در  تیبا تعداد و ظرف ییرگذرهایز ،ياریآب يهاکانال یحت ایها، راه آهن و اعم از جاده زهایخاکر یتمام يبرا ✓

 نظر گرفته شود. 
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 د،یمشترک بار يهاحوضه  یو برخ رانیدر نقاط مختلف ا 1398 نیفرورد يکه از ابتدا تا انتها ياسابقهیو ب دیشد يهابارش

افرانستان،  يمخازن سدها تیظرف لیبا تکم زی ن ستانیشد. در منطقه س رانیا ینواح یدر برخ یمیعظ يهاالبیس جادیباعث ا

که در کشور افرانستان  یفراوان يهاخسارت رغمیو عل دیروانه گرد رانیبه سمت ا رمندیهرودخانه  البیس 97ماه از اواخر بهمن 

شد و  تیهامون هدا يهاو تاالب مهیبه سمت مخازن چاه ن یبه خوب ستان،یانجام شده در منطقه س تیریبه دنبال داشت، با مد

 . دبه بار آور يزیخسارات ناچ کیدا یدر اثر شکستگ اتکیتنها در رودخانه ن

 ان یشدت جر رمند،یسابقه در حوضه باالدست رودخانه ه یو ب دیشد ياهیبارندگ لی( به دل97-98) يجار یدر سال آب

 13۶9-70سال  البیپس از س ستانیوارده به منطقه س الب یگفت س توانیداشته و م يریچشمگ شیافزا رمندیرودخانه ه

در زمان  الخصوصیعل ستانیرودخانه س يریآبگ شیبا هدف افزاساله بوده است.  10-15با دوره بازگشت  البیس نیبزرگتر

در سالیان گذشته از ابتداي رودخانه مشترک، سد و کافردم کهک  انیآب به رودخانه پر یزدگاز پس يریو جلوگ یخشکسال

تنها  نرویوجود ندارد. از ا ستانیرودخانه س يبر رو يورود انیسازه کنترل جر چگونهیه یالبیو عماًل در مواقع س شدندحذف 

 هیمترمکعب بر ثان 400 یبیتقر تیرودخانه، با ظرف ياست که در همان ابتدا کی دریکانال موسوم به ف الب،یس تیل هداکانا

 یعمل نموده است. مابق یبیبصورت تقر تیظرف نیبا هم زین ریاخ البیو در س کندیم تیهدا مهیآب را به مخازن چاه ن

موسوم به  يگرید برلیوارد کانال س تواندیم يلومتریک 20 یبیکند، در فاصله تقریحرکت م دستنییکه به سمت پا البیس

را قبل از سد زهک  ستانیرودخانه س البیاز س یبخش هیمترمکعب بر ثان ۶00 یاسم تیشود که با ظرف یحسنک برلیس

چند دهه  يهایبخش از رودخانه بعلت خشکسال نیا. کندیم تیهدا يو از آنجا به هامون صابر اتکیمنحرف و به رودخانه ن

قرار   تیدر اولو زیآن ن يهاکیدا تیتقو اتیکامل قرار نداشته، بلکه عمل یروبیچندان مورد توجه نبوده و نه تنها مورد ال ریاخ

قبل  يهادر سال اتکین کیاز دا یبخش بیتخر زیآن و ن تیو کاهش ظرف اهانیبعلت رشد گ ریاخ البینداشته است. لذا در س

 ییهاخسارت دهیمواجه شده و باعث گرد کیدا یبخش با شکستگ نیا ،یعمران يهاتیفعال یبرخ نیو همچن واناتیتوسط ح

 منطقه وارد شود. يمردم روستاهابه

از جمله اقداماتی که قبل از سیالب سیستان بنا به تجربیات چند دهه گذشته انجام شده و نقش موثري در کاهش خسارت 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:سیالب داشته است، می

ها و رودخانه کنفیرسوب جزو ال از آنجایی که: یروبیال •

 ر،یگلم يهادر رودخانه ،باشدیم ستانیانهار منطقه س

 لبریس ستان،یرودخانه س ک،یکانال شماره  ردل،یش

متر مکعب   ونیلی( به حجم کل سه ماتکی)ن یحسنک

انجام  1397در سال  ریاخ يهاالبیقبل از س یروبیال

 .شده است

 یو کنترل یمیتنظ يو سدها هاچهیدر ریو تعم سیسرو •

سازه  ستان،یزهک، س  يشامل سدها ستانیدشت س

 يهاسازه ک،ی مهیچاه ن ی، سازه خروج4به  3 یکنترل

 .یانکنگیم کیو کانال  ریگلم ردل،یش ریآبگ

 يهامورد قوس 30و  ستانیس يهارودخانه يهاک یدر طول سواحل و دا زیمورد نقاط حادثه خ 30از  شیب ییشناسا •

 و اجراي تمهیدات حفاظتی براي عبور ایمن سیالب هارودخانه یشیفرسا

  سیستان و بلوچستانتان سیل اس گزارش 

  دبیر انجمن هیدرولیک ایران،  امیر صمدی  

 گزارش
 لمی  ع
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 آن نیقبل و ح البیو کنترل س يریشگیجهت پ  زیدر نقاط حادثه خ نیآالت سنگ نیاستقرار ماش •

هاي هامون، هیرمند و نیمروز ستان در شهر ي اخیر تنهاهاسیالب در منطقه،با وجود اقدامات به موقع و مناسب مدیریت بحران 

و در سایر مناطق سیستان، سیالب به خوبی مدیریت شده و به مخازن چاه  براي ساکنین منطقه گردیدند باعث بروز مشکالتی

وان مثال دایک راست رودخانه نیاتک در محل تالقی جاده روستاي شندل دچار بعن .نیمه و تاالب هامون منتقل گردید

همچنین در اثر حرکت جریان . شکستگی شده و باعث پیشروي سیالب به سمت شرق و بروز خسارت در چند روستا شده است

عالوه بر . ین جاده نیز قطع شده استسیالب از اطراف لوله عبوري از زیر جاده شندل، به تدریج خاک دور لوله شسته شده و ا

 .در شهرستان هامون رخ داده است 1هایی نیز بر اثر تخریب کانال بتنی شیب آب این، خسارت

 

 
 

از اسااتید مدي ق ضیاء تبار احپروفسور میرخالسف با خبر شدیم با کمال تا

بعاد یعی ساري و منابع طبکشاورزي علوم سی آب دانشگاه گروه مهندبنام 

از اساتید  که بیک گفتند. ایشاناز یک دوره طوالنی بیماري دعوت حق را ل

از  را دکتراي مهندسی کشااورزي و آبیااريکشور بودند،  آببنام مهندسی 

گذرانادن دوره فرصات ر خااو افتوده دریافت نما  گاه ایالتی یوتا آمریکادانش

و مقایساه مادل آبیااري و زهکشای جدیاد در  در زمینه سااخت مطالعاتی

را داشاتند. ایران  عضویت در کمیته ملی آبیاري و زهکشیو  دانشگاه لندن

 یعلما  أتیا ه عنوانآب باه یدر گاروه مهندسا  تیا فعال هاسال یط شانیا

و آثاار  هااینینقاش آفر يساار یعا یو مناابع طب يعلوم کشااورزدانشگاه 

و  شدندیعلم قلمداد م نیاز سرآمدان اگذاشتند و  يجااز خود بر يماندگار

 .همواره مورد احترام همگان باود سته،یدارا بودن اخالق و منش شا لیدلبه

 یابیتالش و دست يبرا ییممتاز و الگو يدر طراز شانیا تیو محبوب ینخبگ

 .آب بود یدر عرصه علوم و مهندس تیه موفقب

انواده ایشان و به جامعه  ق را به خ خالدانشمند باان هیدرولیک ایران درگذشت این انجم 

 گوید.زیست ایران تسلیت می گران و فعالین آب و محیط علمی و پژوهش

 

 

 

 نیو ا بوده است یآب آسان به منابع یبزرگ در گرو دسترس يهاتمدن شیدایپ  خ،یهمواره در طول تار

گوناگون  یو عمل یعلم يهاه ابداع روشموجود متفکر دست ب کیه عنوان موضوع باعث شده تا بشر ب

باالخص در خطه  رانیا زمانیاز کشور عز يدآب بزند. در نقاط متعد يوربهره شیو افزا تیریجهت مد

 یدر تفوق علم شرویپ  يهات تمدن. نقطه قوافتیادعا  نیا دییبر تا يتوان شواهد متعددیخوزستان م

   رشاپو  یجند  ریدپذیتجد  یها  یب و انرژپژوهشکده آمعرفی 

 چمران  دیشه دانشگاهشاپور یجند ریدپذیتجد یها یپژوهشکده آب و انرژ ریمد  ،یمحمد اشرف  دیدکتر س 

 

   معرفی 

   مراکز علمی 
 

 

  ضیاءتبار احمدی قمیرخالپروفسور 

   دشاهرو یدانشگاه صنعت ، یکیدرولیه یها آب و سازه یارشد مهندس یکارشناس یدانشجو ، پوررضا رجب 

 

 

یاد 
  استاد
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شدن جوامع  یبا صنعت ریاخ يهامنابع بوده است. در دهه نیا يوربهره شیو افزا ینها بر استفاده از منابع آبآ یو تسلط عمل

 فیددر ر یمنابع آب تیریدر کنار مد يمنابع انرژ تیریو مد نیتأم ،يانرژ يهابه منابع و مولد عیصنا ندهیافز يازهایو ن ،يبشر

و  دیشد یخشکسال يره هاورود به دو گرید يقرار گرفته است. از سو یعتو صن یمسائل مورد توجه جوامع علم نیمهمتر

جهت مقابله  یعلم يکارهاافتن راهیاستان خوزستان به  یتیریو مد ییاجرا يهادستگاه دیشد ازیرخ داده، و ن یمیاقل راتییتر

 سیبر آن شود تا با تأس یسشم 80چمران اهواز در اوخر دهه  دیدانشگاه شه رو باعث شد، شیو پ  شامدهیبا مشکالت پ 

خود  یو اجتماع  یعلم يهااز رسالت  یتحقق بخش يراستابلند در  یگام يکاربرد يهانجام پژوهشجهت ا ياهشکدهپژو

 يموثر استاندار يهاتیا حمامختلف روبرو شده و ب یدولت يهابا استقبال و اجماع نظر نهادها و سازمان میتصم نیبردارد. ا

 ي انرژ پژوهشکده آب و ه یهسته اول يریگشکل ،ستانا یخشکسال یعالستاد  1387ماه س مصوبه مردادخوزستان و بر اسا

 یخوزستان، شرکت مل يچمران اهواز، استاندار  دیشه شگاهدان بین ينامه همکارشاپور رقم خورد و منجر به عقد تفاهم يجند

 خوزستان، شرکت  برق  عی خوزستان، شرکت توز ياه نوب، سازمان آب و برق خوزستان، شرکت برق منطقج  زیمناطق نفت خ

 یاساس پس از انجام مقدمات امر و ط نی. بر ادیگرد1387ماه آب و فاضالب خوزستان و شرکت آب و فاضالب اهواز در مهر

 در اسفندماه يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق یلگسترش آموزش عا يپژوهشکده توسط شورا نیا سیمجوز تأس ،یمراحل قانون

  د.پژوهشکده ابالغ ش یاصل یمتول اهواز به عنوانران چم دیبه دانشگاه شه 1387

خود  یاصل انیحام تیو با حما یو امکانات دانشگاه یعلم يهاتیتوان و ظرف یپژوهشکده با استفاده از تمام س،یاز تأس پس

شده است.  در سطح استان يآب و انرژ نهیمدر ز يمتعدد یقاتیتحق يهاموفق به انجام طرح کنونشده و تا تیمشرول به فعال

توان ادعا کرد نحوه عملکرد یبوده اما در مجموع م یفراوان يشامل فراز و فرودها تهگذش انیپژوهشکده در طول سال يکار روند

ا در ر یعلم یبر اساس مبان یشده و باور توسعه صنعت یصنعت يهاارگان انیدر م یپژوهش ينهادها گاهیجا يآن موجب ارتقا

گسترش   ياز طرف شورا  1397ماه يپژوهشکده در د تیفعال یوز موافقت قطعمج تاًیست. نهانموده ا تیقوسطح استان ت

 ریپذدیتجد يهاينام پژوهشکده به پژوهشکده آب و انرژ رییبا در نظر گرفتن تر يو فناور قاتیوزارت علوم تحق یآموزش عال

ژوهشکده شکل گرفته بود به پ  يهايتوانمندو  عیصنا یشپژوه يازهایاساس نکه بر  يدیجد يبندشاپور و با گروه يجند

 .چمران اهواز ابالغ شد دیهدانشگاه ش

ا و... ب یطیمح ستیز ،ینظام ،یاسیس ،یتیامن ،يدر جهت اهداف مختلف اقتصاد يآب و انرژ قاتیانجام مطالعات و تحق امروزه

خوزستان با داشتن امکانات و  شود. استانیم یتلق ریاجتناب ناپذ يامر ن،ینو هايروشمدرن و  يهاي استفاده از تکنولوژ

 ،یبابرق يهاروگاهیمتعدد، ن یعیطب ریو غ  یعیمنابع آب گسترده شامل مخازن طب يهاستمیو س يانرژ دیمتعدد تول يهاطرح 

تحت پوشش  يهانیکتار زمه ونیلیم 1/3 ،یکشت آب نیهکتار زم ونیلیسه م مراکز متعدد مصرف شامل حدود نیهمچن

و ... که  یحرارت يهاروگاهین ،یمیروشپت ،ينفت، فوالد، نورد لوله، حفار لیفعال از قب عیو صنا شکرین توسعه يهاطرح  شبکه،

و  یصنعت يهااز پساب یناش یطیمح ستیز يهایمسئله بررنج آلودگ نیآب هستند و همچن یمصرف کنندگان صنعت

امکانات  ط،یر سطح کشور مطرح شود. بر اساس شراد یمطالعات کیژمنطقه شاخص و استرات  کینوان ع  تواند بهیم ،يکشاورز

 :شامل یاصل یپژوهش یخود را در قالب چهار گروه علم تیشاپور فعال يموجود در استان خوزستان، پژوهشکده جند يازهایو ن

 هیفپساب و تص يایحا ست،یز طیگروه مح ر،یدپذیتجدنو و  يهايو منابع آب، گروه مطالعات انرژ یلگروه مطالعات خشکسا

از  یمختلف دانشگاه يهارشته  نیو متخصص دی. اساتدینمایم تیهدا يسازن یریش يهايآب و فاضالب و گروه فناور

انجام  در حالشده و  فیتعر يهادارند. پروژه يهمکار هاگروه نیبا ا یپژوهش يبه عنوان اعضا یمتفاوت يهاها و گروهدانشکده

و  یعلم يهانهیزم یدر تمام قیو تحق تیانجام فعال ي. بلکه پژوهشکده براستیشده ن ادی نیبه عناو پژوهشکده محدود نیدر ا

پور بر اساس شا يجند ریدپذیتجد يهاي اکنون پژوهشکده آب و انرژدارد. هم یمختلف آمادگ عیصنا ازیمورد ن ياتوسعه 
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دارد به  اریکه در اخت یدانشگاه ریغ و  یصص دانشگاهمتخ يروهاین يباال لیو پتانس گذشته خود و توان انیسال اتیتجرب

دارد  یو آمادگ باشدیخود م يهاتیفعال یفیسطح ک يخود در سطح کشور و ارتقا یتخصص يهاتیدنبال توسعه گستره فعال

براي . دینما يهمکار ریدپذیتجد يهايژتبط با آب و انرمسائل مر نهیکشور در زم یقاتیو تحق یمختلف صنعت يهاکه با بخش

 :باشندمی ریپژوهشکده به شرح ز يدر حال اجرا ای دهیبه اتمام رس يهااز پروژه یبرخبیشتر،  آشنایی

  
شن،  های آبیاری چگالشی و تقطیری در بسترهایارزیابی روش

 های کوچک در اهوازباگاس و پرالیت در گلخانه 

 

 فیهتص جهت مستقی  اسمز فناوری نیف دانش تدوین و سازیبومی

 اسمز هیبریدی مدل یک ساخت و سازیبهینه و شور آبهای

 آب سازی شیرین فرآیند راندمان افزایش جهت مستقی  -معکوس

ر د( scu.ac.irhttps://jweri.)پژوهشکده به آدرس هاي جاري در سایت اطالعات کامل پژوهشکده و همچنین جزئیات بیشتر در خصوص پروژه

 . مندان می باشددسترس عالقه

 

 

 

 

  یگزاگیز  یزها یسرر  یکیدرولیه  یطراح 

 ایران رگبزسدهاي ملی ناشر: کمیته    Henry T. Falveyتالیف: 

بهزاد  بوند،یغر نیرام ان،یلیجلیحسام رستم درنژاد،یمحمد حجمه: تر

 ایني دیحم هیزراعت، مرض

   1397سال انتشار:                 208تعداد صفحات: 

 الب،یهستند که جهت کنترل س یکیدرولیه يهااز جمله سازه زهایسرر

روباز  يهاکانال و هادر مخزن سدها، رودخانه انیجر يریگو اندازه میتنظ

 ي زهایسرر. اندشدهیتاکنون معرف زهایاز سرر یع مختلف. انواشوندیاستفاده م

 يشکل ظاهر لیدلبه که هستند هااز انواع آن  یکی (ياکنگرهزیگزاگی )

 کیر براب نیتا چند يدهانه ورود شیبدون افزا توانندیمنحصر به فرد خود م

 يزهایهندسه خاص سرر لیدلشند. بهطول داشته با شیافزا یخط زیسرر

 . باشدیم دهیچیپ  اریو بس يبعدسه  صورتبه هاآن انیجر يالگو ،ياکنگره

به چاپ  آمریکاعمران  ن یتوسط انجمن مهندس یسیگذشته به زبان انگل يهااست که در سال یکتاب کتاب حاضر ترجمه

 يزهای ساخت سرر کهنیاستفاده شده است. با توجه به ا یجع اصل از مرا یکی عنواناز مقاالت به ياریو تاکنون در بس دهیرس

در  یعطف نقطه تواندیکتاب م نیچاپ ا شود،یانتقال آب م يهاکانال درموجود  يزهایمحدود به سرر رانیدر ا ياکنگره

  یگزاگیز  یزهایسرر  یکی درولیه  یطراح-  ... 

 انایر ، دبیر کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیکاحمد فردوسی 

 

  معرفی

 ب کتا
 

 

https://jweri.scu.ac.ir/
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موجود و  يسدها تیوضع بهبود در هااستفاده از آن ياهکنگر يزهایسرر گرید ياز کاربردها یکیباشد.  زهایسرر نیساخت ا

 .باشدیموجود سد م زیسرر با هاآن ینیگزیجا با البیعبور س تیظرف شیافزا

 یدب بیبر ضر تواندیکه م یمختلف هندس اتیجزئ ،ياکنگره زیسرر یکیدرولیه یدر مورد طراح لیکتاب حاضر به تفص در

و  زهایسرر نیا خچهیتار ، آن بر صحبت شده است. عالوهو ...  هاوارهید هیزاو ز،ی تفاع سررباشد ازجمله شکل تاج، ار رگذاریتاث

 توان یاست. در مجموع م دهیذکر گرد زیشده است ن شنهادیپ  نی شیتوسط محققان پ  نتاکنو که هاآن یمختلف طراح يهاروش

 دانست. ياگرهکن يزهایسرر  یطراح نهیموجود در زم يهاکتاب نیاز بهتر یکیکتاب را  نیا

 

  یانهرودخا  یهاستگاهیز  یسازهیو شب  کیدرولیاکو هبر   یامقدمه

 یلیاسماع یمحبوبه حاج ا،یکقیصد يمهد زاده،وبیا یعل دیستالیف: 

 مدرس( تیآب )دانشگاه ترب یپژوهشکده مهندسر: ناش

   1397سال انتشار:                 288تعداد صفحات: 

ارتباط  یکه به بررس  از علم دانست ياشاخه  توانیمزیستی را  کیدرولیه

 یحاکم بر پهنه آب یکیدرولیه طیات زنده و شراموجود یستیز طیشرا انیم

مورد توجه محافل  راًیاخ رانیزیستی در ا کیدرولی. موضوع هپردازدیم

 يهاستگاهی ز يسازه یقرار گرفته است. در واقع شب یو دانشگاه یعلم

حدود  يا سابقه يدارا ن،ینو یعلم يهانهیاز زم یکیان به عنو يارودخانه

با عنوان  ریاست که در ده سال اخ شرفتهیپ  يشورهاچهل ساله در ک

 ز یاست. در حال حاضر ن افتهیتوسعه  "يارودخانه يهاگاهست یز يسازمدل"

 نیر اد یفعاالن علم نیاز اول کایمرژئوفیزیک آ مطالعاتو مرکز  کایوحش آمر اتی. اداره حباشدیم شرفتیبه سرعت در حال پ 

   .است نهیزم

هاي مختلف اند و در بخشهاي اخیر انجام دادههایی که در سالهاي تحقیقاتی و پژوهشه به یافته کتاب حاضر با توج مؤلفان

 یطیمحست یالت زکه با توجه به مشک تیواقع نیاز ا قیکتاب نیز متناسب با موضوع به آنها اشاره شده است و نیز با درک عم

 یطیمحست یز یبه مشکالت کنون ییپاسخگو يبرا يارشته ن یعلوم ب يبه سو ، حرکتيارودخانه یآب يهاموجود در پهنه 

زیستی  کیدرولیتوسعه علم ه يبرا ياهیپا يهاهر چند کوچک در برداشتن گام یاست تالش ریناپذاجتناب يامر یآب يهاطرح 

  .اندداشته یآت يهادر سال نه،یزم نیحرکت مستمر در ا کیآغاز  يراب ياو البته به عنوان مقدمه

ها و مؤسسات دانشگاه یلیتکم التیدر دوره تحص "یآب يهاستمیرودخانه و اکوس یمهندس"با عنوان  يدیجد شیگرا راًیاخ

راستا اثر  نی. در اشدبایزیستی م کیدرولیآن مباحث مربوط به ه یاصل يکه از محورها دیگرد جادیکشور ا یآموزش عال

مشتمل بر پنج  یآب يهاستگاهیز کیزیف یاضیر يزیستی و مدلساز کیدرولیبر مباحث مربوط به ه ياقدمه عنوان م حاضر به

 ي ساز هیشب اتیو کل یستگاهیز هیپا میمفاه نیی. در فصل اول تبپردازدیم يارودخانه يهاستگاهیز يسازهیفصل به نحوه شب

با  یطیمحستیز اناتیجر حداقل نییگرفته است. در فصل دوم به نحوه تعمورد توجه قرار  ياو رودخانه یآب يهاستگاهیز

و  يارودخانه يهاستگاهیانواع ز يبندطبقه  حیپرداخته شده است. در فصل سوم تشر یکیدرولیو ه یکیدرولوژیه يکردهایرو

 ي ساز ه یت. در فصل چهارم اصول شبجه قرار گرفته اسها مورد توهدر رودخان هاستگاهینوع ز نیا تیمطلوب زانیبرآورد م یمبان

مدل ارائه شده است. در  نیدر ا یو خروج يورود يپارامترها اتییجز حیبا تشر میفابس يبعدکی یاضیمدل ردر  ستگاهیز
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 يهاستگاهیاز ز ییهانه نمو يسازه یبه منظور شب نیشیپ  يهاشده در فصلتشریح یفصل پنجم نیز با معرفی کاربرد اصول و مبان

مختلف در  يهانحوه به کاربردن ماژول یده است که در پروژه اول هدف اصلش اختهدو پروژه پرد حیبه ارائه و تشر ،يانهرودخا

 ی ستگاهیز طیشرا يسازه یاست. در پروژه دوم به شب یکشور خارج کیدر  يارودخانه يبعدکی ستگاهیز يسازه یمدل شب

 يآالقزل یگونه ماه يبرا ستگاهیز تیمطلوب زانیبر م یکیدرولیه ياپارامتره ریانه در کشور و تأثرودخ کیحاکم بر 

 ( و مبانی طراحی آنها بهیماهمحیطی )راههاي زیستبه معرفی سازه ،یانیپرداخته شده است. سرانجام در فصل پا کماننیرنگ

  .پرداخته شده است تدسنییدخانه از باالدست به پارو انیمجدد جر يبرقرار يروش برا  نیو مؤثر نیعنوان بهتر

و  ستیز ط یعمران مح یآب، مهندس یعلوم و مهندس يهاشیو گرا مرتبط با رشته انیدانشگاه يبراکتاب قابل استفاده  نیا

 ي راهنما نیاست. همچن يارودخانه ژهیو به و یآب يهاستگاهیو ز ستیز طیمرتبط به مح ستیز طیمح یعیمنابع طب یمهندس

و  یمل يهاپروژه ،یآب يهادر پهنه  یطیمحستیز يهامرتبط با بحث شاورم نیمهندس يهان شرکتکارشناسا يبرا یمناسب

 است.  يو وزارت جهاد کشاورز ستیز طیسازمان مح رو،یتحت پوشش وزارت ن يامنطقه 

 

 

 

 
هاي مهندسی آب، محیط با همکاري گروهی از کارشناسان و متخصصین در زمینه  1372مهندسین مشاور آساراب در سال 

راهسازي، کشاورزي، منابع طبیعی و دامدروري، شیالت و آبزیان تأسیس گردید. این مشاور افتخار  هاي دریایی،ت، سازهزیس

هاي فعالیت این هاي متعددي را در اقصی نقاط کشور انجام داده است. زمینهها و پروژهگذشته، طرح دارد که در طی ربع قرن 

 باشد: مهندسین مشاور بشرح ذیل می

کدارچاه مناابع آب، یکاه در انجاام مطالعاات  باشادین مشااور میا ا يمحاور يهاتیاز جمله فعال آب یدسمهن -1

ن و انتقاال یتام هاي پمداژ،هاي آب و فاضالب، طراحی و نظارت بر اجراي ایستگاهطحی، شبکهآوري آبهاي سجمع

 يهاو ارائه برناماه یابیطالعه و ارزپروژه آب و خاک، م يو نظارت بر اجرا ی، طراحیو زهکش ياریآب يهاآب شبکه

 د.ینمایت میفعال. و..رودخانه  ی، مهندسینیرزمیو ز یسک منابع آب سطحیت ریریو مد یفیکنترل ک

مازارع  يز و نوسازیو تجه یفرع  يهاشبکه يشامل مطالعه و نظارت بر اجرا توسعه منابع آب و خاک یهاطرح -2

 باشد.ین مشاور میا يمهم کار يهانهیگر زمید ش راندمان مصرف آب ازیافزا يبرا يکشاورز

، یرانیسات نفت و گاز، بنادر و کشتینه صنعت آب، تاسیمختلف در زم يهاپروژه یطیست محیانجام مطالعات ز -3

ن مشاور یا يمهم کار يهانهیگر زمیدر دست مطالعه از د يو سدها يخطوط انتقال آب، راه و راه آهن، قطار شهر

ط یالزماه از ساازمان حفاظات محا  يزهاان مشاور مطالعه و مجوین مهندسیپروژه توسط ا 80 ب بهیقر .باشدیم

 ست اخذ شده است.یز

و  یر و پارورش مااهیا بازرگ تکث يهاامجتمع يبر اجراو نظارت  یشامل مطالعه، طراح التیتوسعه صنعت ش -4

د و ین به منظور صیدور و سرزم يهاکدارچه منابع آبین مطالعات جامع و یان و همچنیآبز يع فرآوریگو و صنایم

ن مشااور یا ا يمهام کاار يهااگار بخشیاز د یکا ی از جامعاهیا ن مورد نیاز پروتئ ین بخشیتام يان براید آبزیتول

 باشد.  یم

  مهندسین مشاور آساراآبشرکت 

 

عضو  
   حقوقی
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ی و همچناین ائیدر يهاو سازه يو تجار يادیبنادر ص یمطالعه و طراح:  انجام مطالعات در بخش راه و ترابری -5

 .باشدین مشاور میت ایفعال يهانهیگر زمیاز د هاي راهسازيطرحمطالعه، طراحی و نظارت بر 

از اضالع مهم  یکیت طرح امروزه بعنوان یریمد :های آبیاری و زهکشیدر شبکه طرحه خدمات مدیریت ارائ -6

هاا در قالاب شابرد انجاام پروژهیان شتافته و آناان را در پ یباشد که به کمک کارفرمایکشور م یو اجرائ ینظام فن

 :دینمایم ياریر یدمات زخ

و کنتاارل  يزیاا ، برنامااه ریخاادمات هماااهنگ -1

 ت کارشرفیپ 

 ه طرحیت برخدمات تهیریمد -2

 یو اجرائ یلیتفص یراحت بر خدمات طیریمد -3

 ت بر خدمات تدارک کاالیریمد -4

 يبرداربهره يبرا یخدمات سازمانده -5

 لیو تحو يا راه اندازیکار  يت بر اجرایریمد -۶

ده شدن کار و صعوبت یچین کننده داشته و نبود آن باعث پ ییتع یده و بزرگ نقشیچیپ  يهاپروژهخدمات فوق عمدتاً در 

 ها خواهد شد.در پروژه يریگمیتصم

ها داشته پروژه  ين کننده در اجرا ییتع یخود نقش ياگاه حرفه ین هدف که بتواند در جاین مشاور با ای ن مهندسین رو ایاز ا

ن و صادق ین امخود را بعنوان بازوا ياکارشناسان حرفه يریت طرح نموده و با بکارگیریدس بخش میباشد اقدام به تاس

 قرار داده است.ان یکارفرما

  43 پالک ،(صادقی شهید) دهم کوچه ،خیابان امیرآباد شمالیتهران،  آدرس دفتر مرکزي:

  021- 88۶30939 :نمابر

 021- 88۶31942: تلفن

 
 

 

با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه  آید ل می اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عم متخصصین، د،وسیله از کلیه اساتیبدین 
ن ارائه مطالب بهتر یاری فرمایند. لطفًا مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای جوا ت تحریریه را در هیدرولیک، اعضای هیئ

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

خضیر بواسکله شناور صیادی خورا   

ی دریاکنار بانیاشکن اسکله درموج   

mailto:youngmembers@iha.ir

