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. ستیحوادث نبوده و ن نیمصون از ا ا،یاز دن یمکان چیبشر است. ه خیدر جهان به درازاي تار یعیوقوع مخاطرات طب نهیشیپ

 گـریبـه مکـان د یاز مکـان يریپذبیآس نیا زانیم یهستند ول ریپذبیآس یعیطب ايیهمه جوامع در برابر عوارض بال

 رانیزا به شـمار آورد. متأسفانه در کشور ااز حوادث بحران یکی توانیرا م لیس ،عد از زلزلهب ران،یمتفـاوت اسـت. در کشور ا

. خسارات محسوس به آن دسته از شودیم اريیمنجر به خسارات محسوس و نامحسوس بس انهیسـال يهاالبیرخداد س

 يهامردم به دستگاه اعتمادکاهش  رینظ خسارات نامحسوس، یاقتصادي دارند ول هیتوج تیکه قابل شودیخسارات اطـالق م

 ايیرو براساس جغراف نیاقتصادي ندارند. از ا هیتوج تیبه دنبال رخداد مخاطرات، قابل یو مشکالت روان هایو نگران ییاجرا

رات خسا تواندیکمتر از زلزله نبوده و عدم توجه به آن م ل،یاز وقوع س یموارد، اثرات سوء ناش یکشورمان در برخ یعیطب

 را برجاي گذارد. يریناپذجبران یمالو  یجان

ها، يتوزیع کاربر، بارندگی، شرایط توپوگرافیو پراکنش وضعیت جغرافیاي و سیاسی )از قبیل  در استان تهران شرایط خاص

در  ي کهابگونه .پیدا کنداز پیش اهمیت  ریزي مخاطره سیالب بـیشبرنامهپایتخت کشور بودن و ....( باعث شده است که 

نوار در  باشد.یاستان م شمالی يهابخشآن بیشتر در  تمرکز که ،مساحت استان احتمال وقوع سیل بسیار زیاد است از 14%

از نظر شاخص شود. اما یجنوب استان بسیار کم ارزیابی مو در نواحی  متوسط سیلاحتمال رخـداد نیز مرکزي استان 

کاسته  پذیري آنیبها، از میزان آسو با نزدیک شدن به لبه باشندیم پذیریبر آسمرکزي استان بسیا يها، بخشپذیريیبآس

تهران در برابر رخداد مخاطره سیل ناشی از  شهرکالن یژهومرکزي استان، به يها. در مجموع، نوار مرکزي و بخششودیم

 شود.یم ها و حاشیه از میزان بحرانی بودن کاسـتهوضعیت بحرانی دارد و در لبه بارش،
 

 
 شهر تهران هایموقعیت و جانمایی رودخانه

 هاو برنامه البیس دهیشهر تهران، پدکالن 

 ای تهرانرئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه، سیدحسن رضوی 

مطلب 
 نخست
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منحصر به خود مهم جهان با عوارض و مشخصات  يشهرهاکیلومترمربع یکی از کالن 700شهر تهران با وسعتی حدود کالن

 لـف ازبه وجود آمده در طی سالیان مخت هاييمتعدد از داخل محدوده شهري تهران و دستکار يها. عبور رودخانهباشدیم

 يهاشرق و غرب تهران و همچنین احداث شبکه بسیار وسیعی از سامانه اصلی و فرعی آب يهابرگردان یلجمله احداث س

توسعه سـریع و  ین،شهر افزوده است. عالوه بر اسطحی در این کالن يهامدیریت آب يهایچیدگیدر شهر تهران بر پ سـطحی

طبیعی موجـود در داخـل  يهاها و آبراههرودخانه یژهوطبیعی به هايیتدشهري بدون لحاظ محدو نـامتوازن منـاطق

هاي مشرف به رودخانهشبکه در بررسی . قرار داده اسـت یرشهري را تحت تأث يهاروانابت محـدوده شـهري نیـز مـدیری

 ،اندبه خود اختصاص دادهکه تمرکز جمعیت و توسعه شهري را  یهایشود که بیشتر رودخانهیممشاهده شهر تهران کالن

ها علیرغم میانگین دبی کم، از این رودخانه. دباشنمی )از قبیل دربند، درکه، کن، دارآباد و ...( هاي شمال تهرانرودخانه

ها و مراکز در سکونتگاهو مخربی شدید  هايیالبعامل ایجاد س تواندیم سیالبی نسبتًا باالیی برخوردار هسـتند کـه هايجریان

 ولیکن جزء طبقه متوسط قرار داد توانیها را از نظر بزرگی خطر، مرودخانه. این دنگـردخود  دستیینپاهمجوار و اقتصادي 

دي در ، فعالیت مراکز اقتصارودخانه رویه و غیرقانونی، تصرف حریم و بستریبهاي ، ساخت و سازبه علت تمرکز جمعیت

 يهاخسارت یه متفرقه و غیرقانونی مصالح و ضایعات و سایر موارد به لحاظتخلو  دست، سرپوشیده شدن، کانالیزه شدنیینپا

 شوند.یمحسوب مو بحرانی بسیار پرمخاطره عمدتاً جزء طبقه اجتماعی، -اقتصادي

مترى، شیب تند مناطق شمالی تهران، اختالف ارتفاع  2200تهران توسعه فیزیکی آن تا ارتفاع  شهرعلل مهم سیل در کالن

به وضعیت  توجهییساخت و سازهاى وسیع و ب زمان تمرکز کمتر از یک ساعت، تهران، متر بین شمال و جنوب 700ود حد

، به بوده هاو رودخانه هایلساز در حریم مس و ساخت شبکه فاضالب و ظرفیت کماکوسیستم، کاهش قدرت جذب خاك، 

بررسی چند سیل به وقوع پیوسته در تهران . کاهش یافته استبه شدت طورى که آستانه میزان بارش در تولید سیالب تهران 

است. براى  یرپذامکان متریلیم 50تا  35خطر وقوع سیل در تهران با آستانه بارش حدود  دهدیو توجه به میزان بارش نشان م

بارش، سیل روز دهم  ترمیلیم 52با  1365اسفند  13بارش، سیل روز  متریلیم 42با  1374روز چهارم فروردین  مثال، سیل

رخ داده است. همچنین سیل سهمگین روز یکشنبه چهارم  متریلیم 44منطقه شمیران تهران با میزان بارش  در 1366اسفند 

الى و سنگ را در  و ن گلدر منطقه شمال تهران اتفاق افتاد که صدها تُ ظهر، در اوج گرما از ساعت یک بعد در1366مرداد 

 1391تخلیه کرد و در ســـال  (میدان تجریش) اصلی شهر هايیدانو جعفرآباد به سمت یکی از م رهمسیر رودخانه گالبد

 .خسارت سنگین به خطوط مترو شد مترو تهران سبب 4سیل در خط 

تهران  شهرکالندهد، در یاخیر نشان م سال 50در  هایالبحوادث رخ داده در تغییرات مکانی سبه همراه  مذکورعوامل 

را ایجاد کند که نتایج  دهدیم شهرى متفاوت از آنچه به طور طبیعی رخ هايیالبس تواندیدر حال وقوع است که م تیتحوال

و  عمده يهاو دغدغه هاییکی از نگران ، بهبروز سیالب. لذا کلیه این موارد سبب گردید تا پدیده باشدمین یرپذبینییشآن پ

وقوع سـیل  بینییشدر میان شهرهاي ایران، پ رسدیه نظر ما توجه به این مسائل بب شود.تبدیل  ،تمام فصول سال براي تقریباً

باشد. یکی از یممدیریت شهري ایران از ضروریات  يشهرهاپایتخت و یکی از کالن عنـوان در حوضـه آبریـز شـهر تهـران بـه

ا توجه دستی قوي و همه جانبه در این خصوص است. بشود، ضعف و شاید فقدان اسناد باالیممواردي که در این بین مشاهده 

ها و ، رودخانهي با زمان تمرکز زیادشهربرون يهاو سایر استانداردهاي موجود بر حوضه 583به اینکه تمرکز نشریه شماره 

 یالبدار تند سو هش بینییشپ يهایی به طور خاص براي سامانهو استانداردها ، فقدان راهنماباشدیسد م دستییناراضـی پا

 .شودیاحسـاس م ،شـهري

اي تهران به عنوان نماینده دولت و در راستاي وظایف حاکمیتی خود، سعی بر آن داشته تا با استفاده از شرکت آب منطقه

ر خود را د محوردانشالمللی و با تکیه بر دانش بدنه مدیریتی و کارشناسی خود تحقیق و توسعه هاي بینتجارب خود و آموزه
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ي دانشگاهی داخل کشور و در راستاي توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه را افزایش دهد. لذا پژوهشی هاگروهاین زمینه به کمک 

 يهاتدوین راهنمایی براي معرفی و انتخاب سامانهقدام است که یکی از محورهاي اصلی آن تهیه و ادر این راستا در دست 

باشد تهران است. همچنین یکی دیگر از اهدافی که در این پژوهش به دنبال می هرشو هشـدار سـیالب در کالن بینییشپ

 اسـت. شهري و هشـدار سـیالب بینییشنوین پایش، پ يهاروشی سنجامکانبررسی و 

 

 

 

 

وزارت علوم،  یعلم يهاانجمن ونیسیتوسط کم 1397در سال  رانیا کیدرولیانجمن ه يهاتیفعال یابیبا توجه به ارز

داً موفق مجدشده و  ازیامت 1464موفق به کسب  از،یامت 1500از سقف   یابیارز نیدر ا کیدرولیانجمن ه ،يو فناور قاتیتحق

 شد. Aرتبه ب کس به

 ختهیمحترم و فره ياعضا میدواری. اممیینمایعرض م کیتبر رانیا کیدرولیمحترم انجمن ه ياعضا یرا به تمام تیموفق نیا

 یمساع کیو تشر یآن همراه یعلم يهاتحقق رسالت يبا انجمن در راستا يقبل در مشارکت و همکار انیانجمن همانند سال

با همت و تالش  میدواریارائه شده است. ام 1397در سال  رانیا کیدرولیعملکرد انجمن ه اتیجزئ ری. در جدول زندینما

در  يازیامت 1500صعود به قله  يبرا يسازنهی، زمالمللالخصوص در بخش روابط بین، علیانجمن رهیمد ئتیاعضا و ه شتریب

 محقق گردد. يسال جار

 توانمندسازي

مدیریت علمی و 

ایفاي نقش 

 مرجعیت علمی

 توسعه تعامالت 

 ملی

توسعه تعامالت 

 المللیبین

هاي دیگر فعالیت

 انجمن

جمع کل 

 امتیازات

320 480 350 200 150 1500 

320 480 350 164 150 1464 

 

 من هیدرولیک ایرانانج ساالنه )نوبت دوم( یعاد یمجمع عموم یبرگزار

روز  10:30انجمن از ساعت  يعاد یجلسه نوبت اول مجمع عموم

وزارت علوم )سرکار خانم دکتر  ندهیبا حضور نماماه دي 12شنبه پنج

 ن،یحدنصاب حاضر تیاما بعلت عدم رعا افتی تی( رسمیسلطان

 16مجمع نوبت دوم به روز چهارشنبه  يبرگزار و میتنظ ياصورتجلسه

 شد. وکولعمران دانشگاه تهران م یماه در دانشکده مهندسبهمن

روز  18:00ساعت هیدرولیک ایران  انجمن يعاد یمجمع عموم دومنوبت 

 فنیدانشکده بیگی رجب سالن شهیددر محل  ماهبهمن 16 چهارشنبه

 . خواهد شددانشگاه تهران برگزار 

 باشد:دستور جلسه مجمع به شرح زیر می

 ارائه گزارش هیئت مدیره •

 ارائه گزارش بازرس •

  کسب رتبهA های علمیاز کمیسیون انجمنانجمن هیدرولیک  1464تیار و ام- ... 

 درولیک ایران، مسئول دفتر انجمن هیموالئی زینب 

اخبار 
  انجمن
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 1397و تراز مالی   هاي مالیارائه گزارش عملکرد مالی انجمن و تصویب صورت •

 انتخابات هیئت مدیره و بازرس انجمن •

 تصویب برنامه ساالنه •

 تعیین حق عضویت اعضا •

 سایر موارد •

 

 1398برتر سال  نامهانیو مسابقه پا رانیا کیدرولیه ادیالمپ نیتمشه یبرگزار

 . دردیبرگزار گرد (نیآنال)به صورت برخَط  يسال جار ماهدي 20 خیدر تار رانیا کیدرولیه ادیدوره المپ نیمشتمرحله اول ه

 مرحله نیکنندگان اشده بود. شرکت نییتع قهیدق 30به سواالت  ییعدد بوده و زمان پاسخگو 20آزمون تعداد سواالت  نیا

 .افتندیمختلف کشور به مرحله دوم راه  يهانفر از دانشگاه 10تعداد  نینفر بودند که از ا 43

 مرحله اول با دگانیو برگز دیبرگزار گرد ماهبهمن 3 خیدانشگاه تهران در تار یدر دانشکده فن يدوم به صورت حضور مرحله

 دوره انتخاب شدند: نیا نیبه عنوان نفرات برتر ا ریافراد ز تیبه رقابت پرداختند. در نها گریکدی

                                                                    
 آل ناصر ریامنفر سوم: آقاي                        مهر نیبرز نیحس يدوم: آقا نفر                     انیاقبال دیحم ينفر اول: آقا   

 

 
 ادیمرحله دوم المپ ياز روز برگزار يریتصو

 

 مدید شد وت 98 ماهدي 14نام این مسابقه تا پایان برگزار گردید. مهلت ثبت 1398نامه برتر سال قه پایانهمچنین مساب

کاربردي بودن، ارتباط با  کنندگان با در نظر گرفتن معیارهایی از جمله جذابیت نظري موضوع،هاي ارسالی شرکتنامهپایان

و ... بررسی شدند.  نامهنامه، مقاالت پژوهشی چاپ شده از پایانمستخرج از پایان گزارشات پژوهشی یا کتاب علم هیدرولیک،

 :شدند در نهایت افراد زیر در مرحله اول برگزیده
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 ع دکتریمقط

  تبریز از دانشگاه یرآبادیاخگر ام رایسمخانم 

رث روشنگردکتر کیوماستاد راهنما:   

ثیر أمطالعه عددي و تجربی ت: نامهانیپا عنوان

تغییرات فرم و هندسه یک سرریز پلکانی بر 

 ك انرژيعملکرد هیدرولیکی و میزان استهال

 از دانشگاه تهران انیشا یلیخل نیحس يآقا

ر دکت -جواد فرهوديراهنما: دکتر  اساتید

خواهطنرضا وعلی  

بررسی هیدرولیک سرریزهاي : امهنانیپا عنوان

 دار قطاعی با ارتفاع کوتاهدریچه

 صنعتی اصفهانگاه از دانش یفاطمه فرشخانم 

 -الرضا کبیري سامانیدکتر عبدراهنما:  اساتید

مدرضا چمنیدکتر مح  

تحلیلی و عددي  ي: مدلسازنامهانیپا عنوان

هاي توزیع تنش برشی جداره در خم کانال

 مرکب

 مقطع کارشناسی ارشد

علوم  دانشگاهاز  یمهال تجرخانم 

 کشاورزي و منابع طبیعی گرگان

امیراحمد استاد راهنما: دکتر 

 دهقانی

 یدب بیضر نییتع: نامهانیپا عنوان

  ینوك اردک چهیدر زیسرر

از  ونور عبدی چوپلچخانم 

 خلیج فارس دانشگاه

محمد واقفیاستاد راهنما: دکتر   

 مطالعه: نامهانیپا عنوان

 يهاپره تیموقع ریتأث یزمایشگاهآ

 یآبشستگ يمستغرق بر رو

 يپایه پل منفرد و عمود رامونیپ

 درجه تند 180مستقر در قوس 

 از دانشگاه یامیر محمدآقاي 

 تهران

رش عاطفه پروراهنما: دکتر  اساتید

دکتر نادر عباسی -ریزي  

ارزیابی عملکرد : نامهانیپا عنوان

هاي توزیع و هیدرولیکی سازه

بخشی از شبکه انتقال آب در 

 یاري ورامینآب

 دانشگاهاز  یفاطمه ملکخانم 

 زنجان

سعید عباسیاستاد راهنما: دکتر   

مطالعه : نامهانیپا عنوان

 یشعاع شیعملکرد آرا یشگاهیآزما

 یبر آبشستگ رینفوذپذ يهاآبشکن

 رودخانه

 

 هاي خود خواهند پرداخت.نامهحاضر شده و به ارائه پایان دانشگاه تهراندر  ایران دهمین کنفرانس هیدرولیکجافراد فوق در ه

 .کنندگان کنفرانس بالمانع استجلسه ارائه براي شرکت رکت درش

 .ه برتر و المپیاد هیدرولیک در مراسم اختتامیه کنفرانس تقدیر به عمل خواهد آمدناماز برگزیدگان نهایی مسابقه پایان

در  منتشر خواهد شد. اگر قصد شرکت 1399نامه برتر سال المپیاد هیدرولیک و مسابقه پایان میننه ضمناً به زودي فراخوان

 .اکنون خود را آماده نماییداین مسابقات را دارید از هم
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  خانه آب تهرانپارس هیو تصف زکیخانه فاضالب کهر هیاز تصف دیبازد

در  زكیواقع در مرکز شهر کهر زكیخانه فاضالب کهرهیاز تصف کیدرولیانجمن ه ياعضا دیبازد 1398آذرماه  12 خیدر تار 

خانه از اتاق  هیدر خصوص روند کار تصف یحاتیخانه توض هیتصف نیمسئول ییو راهنما ياستان تهران صورت گرفت و با همکار

 .شد انیکنندگان ب دیبازد يبرا زكیخانه کهرهیمختلف تصف يهاکنترل تا قسمت

  :بود ریخانه شامل موارد ز هیتصف نیدر ا یاصل يندهایفرآ

 .یدست زیدهانه ر ریگو آشغال یکیمکان ریگآشغال: شامليریگآشغال -1

واحد سه دستگاه پمپ بزرگ و دو دستگاه پمپ  نی: در اهیپمپاژ اول -2

 .کوچک مستغرق در نظر گرفته شده بود

روب از نوع رفت روب و کفلجن ستمیمجهز به س رهایگ: دانهيریگدانه -3

 .بودند یبرگشتو 

براي دستگاه پارشال فلوم  کیبخش  نی: در اانیجر يریگاندازه -4

 .نصب شده بود جریان يریگاندازه

 هیتصف نیمورد استفاده در ا یاصل ندیفرآ نیبود همچن کیو آنوکس یشامل مخزن هواده یکیولوژی: واحد بیکیولوژیواحد ب -5

 .بود MLE خانه

پل دوار و جمع کننده  زمیمجهز به مکان یشکل بتن يارهیاز نوع دا ینینشته يهاپمپاژ: حوضچه ستگاهیو ا هیثانو ینینشته -6

 .باشدیلجن  و کفاب م

 .استفاده شده بود عیما یکلر زن ستمیاز س ییزداگند ي: برایکلرزن -7

لجن به واحد بستر لجن خشک  تیو تثب يریپمپاژ لجن، جهت آبگ ستگاهیا يهاپمپ لهیبسترلجن خشک: لجن خشک بوس -8

 شدند.یمنتقل م

تهرانپارس در شمال شرقی شهر تهران در شهرك حکیمیه  4و  3هاي شماره خانهتصفیه ي ازبازدیدنیز آذرماه  19تاریخ  در

شروع شده است و  1363در سال  4خانه شماره و تصفیه 1346در سال  3خانه شماره ز تصفیهبهره برداري ا انجام پذیرفت.

کیلومتر و  10باشد که آب خام را از طریق تونل تلو به طول حدود منبع تامین کننده آب این دو تصفیه خانه سد لتیان می

دهاي این آب پس از انجام فرآین کند.میلیمتر وارد تصفیه خانه می 2700قطر 

هایی از ، آب مناطق شرق و بخششیمیایی( -مختلف تصفیه )تصفیه فیزیکی 

آنها هاي مختلف بخش .نمایدمی شمال، مرکز و جنوب شهر تهران را تامین

  عبارتند از:

 کلر زنی مقدماتی -1

 اندازه گیري دبی آب خام ورودي -2

 توري آشغالگیر -3

 نشینی مقدماتیتهاتاقچه اختالط سریع و استخر  -4

 استخر زالل ساز -5

 صافی -6

 کلر زنی نهایی -7
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 ندهیسال آ 3 یبرا ییبها خیش ینیفن آفر یجشنواره مل ریانتصاب دب

دکتر منصور غالمی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور 

حکمی، دکتر عبدالرضا کبیری سامانی را به سمت دبیر جشنواره 

 .دوره آینده منصوب کرد 3ملی فن آفرینی شیخ بهایی برای 

و توسعه فرهنگ  جیبا هدف ترو ییبهاخیش ینیآفرفن یجشنواره مل

 نیآفرفن انیرانیا قیو تشو یائو شناس ینیآفرو فن ينوآور ت،یخالق

اصفهان در اصفهان  یقاتیو تحق یسراسر جهان، توسط شهرك علم

 .شودیبرگزار م

جشنواره برگزار شده است. در حال حاضر  نیچهارده دوره از ا تاکنون

 ياز چهار جشنواره مطرح کشور است که با همکار یکی دادیرو نیا

نخبگان برگزار  یمل ادیبن زیو ن يو فناور قاتیوزارت علوم، تحق

 گردد.یم

 

 

 

( 226832n.ir/2https://b)گاه انجمن هاي تخصصی انجمن به وبجهت عضویت در انجمن هیدرولیک ایران و فعالیت در کمیته

 نمایید.مراجعه 

 

 

 

 

 

 صنعت آب و برق کشور جشنواره پژوهش و فناوری

صنعت آب و برق کشور بـا حضـورفعال پژوهش و فناوري جشنواره 

هاي منتخب تابعه شـامل شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکت

اي خراســان ســازمان آب و بــرق خوزســتان و شــرکت آب منطقــه

 27و  26اي طـی روزهـاي اصـفهان رضوي و شـرکت آب منطقـه

ایـن جشـنواره بـا  .گردیـدماه در محل پژوهشگاه نیـرو برگـزار آذر

ها تـن از اسـاتید، صـاحب صدحضور و سخنرانی وزیر محترم نیرو 

افتتـاح نظران، محققـان و پژوهشـگران حـوزه صـنعت آب و بـرق 

 .گردید

در مراسم افتتاح جشـنواره وزیر محترم نیرو   اردکانیان آقاي دکتر 

اوري در صنعت آب و برق که در محل پژوهشگاه نیرو پژوهش و فن

اي کـه از یـک شـیوه و الگـوي جامعـه بیـان داشـت، شدبرگزاري 

هاي مختلف به خصـوص وقـت برخـوردار مناسب مصرف در بخش

  اخبار 1398در هفته پژوهش  یکاربرد قاتیعملکرد گروه تحقگزارش 

  علمی
 

 

https://b2n.ir/226832
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آب و بیان اینکه وزارت نیرو به عنوان متـولی اصـلی تـامین  ایشان باباشد، این جامعه در برابر هیچ تهدیدي آسیب نخواهد دید

ولیت سنگینی در توسعه مدیریت مصرف برخوردار است از همه پژوهشگران به ویژه بـانوان درخواسـت کـرد تـا بـه ئبرق از مس

  .سمت توسعه ابزارهایی بروند که مدیریت مصرف را اجرایی کنند
 

 های شرکت مدیریت منابع آب ایرانغرفه

 فناورانـه نیازهـاي آنهـا و ارائـه هايبـا توانمنـدي آشـنایی و بنیـان دانـش هايغرفـه از کشور برق و آب ارشد مدیران بازدید

 حوزه برپا گردید. این هاياستارتاپ و هاي دانش بنیانشرکت حضور با برق و آب حوزه مادر هايشرکت

مـراه آقـاي مهنـدس ه در این جشنواره آقاي مهندس حاج رسولیها مدیر عامل محترم شـرکت مـدیریت منـابع آب ایـران بـه

هـاي تحقیقـاتی منتخـب هاي شرکت از پروژهاجیلري و آقاي مهندس شفیعی معاونین محترم ایشان با حضور در محل غرفهح

آقاي دکتر نوري نماینده مجري طرح تحقیقات کاربردي و رئیس گروه تحقیقات شرکت مدیریت منابع آب ایران . بازدید نمودند

هـاي تحقیقـاتی افته در حوزه پژوهش و فناوري در بخش آب و معرفـی پروژهضمن خوش آمدگوئی با اشاره به اقدامات انجام ی

دریغ مقامات محترم شرکت تشکر نموده و خواستار افـزایش اعنبـارات و تقویـت جایگـاه سـازمانی و هاي بیمنتخب از حمایت

ه شدند. سپس آقاي مهندس هاي تابعالخصوص در شرکتامکانات الزم براي ارتقاء مداوم پژوهش و تحقیقات در بخش آب علی

هاي شرکت مـدیریت منـابع آب حاج رسولیها و معاونین محترم ایشان به بحث و تبادل نظر با محققین منتخب پرداختند. غرفه

نمـایش ، هاي پژوهش و فناوري وزارت نیروبرترینارائه در راستاي هاي منتخب تابعه در این جشنواره که ساالنه ایران و شرکت

می گـردد،  هاي علمی پژوهشگران و نیز تبادل آخرین دستاوردهاي پژوهش و فناوري وزارت نیرو برگزار و توانمنديدستاوردها 

 مورد استقبال مسئولین و پژوهشگران قرار گرفت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 آبنشست تخصصی مدیریت تطبیقی در منابع 

ردیـد در ایـن  نشسـت علمـی کـه توسـط گـروه نشست تخصصی مدیریت تطبیقی در منابع آّب برگزار گجشنواره در حاشیه 

نفر از متخصصـان  2تحقیقات کاربردي برگزار شد،  اصول مدیریت تطبیقی در بخش آب و تجارب حاصله در این زمینه توسط 

برجسته صنعت آب )آقاي دکتر آرش ملکیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران و آقـاي مهنـدس مجیـد سـیاري معـاون سـابق 

امور اقتصادي  شرکت مدیریت منابع آب( براي حاضران تشریح گرید و سپس اعضاي پنل بـه سـواالت حاضـران برنامه ریزي و 

در نشست پاسخ دادند. در خاتمه این نشست آقاي دکتر نوري ضمن تشریح اهمیت موضوع مدیریت هوشمند و پویـا در بخـش 

انهاي آینده در بخش آب کشـور، بـه جمـع بنـدي آب و ضرورت شناسایی و کسب آمادگی سیستماتیک جهت رویارویی با بحر

مطالب مطروحه در نشست پرداخت و برگزاري ایـن جلسـه را گـامی در مسـیر  افـزایش کـارایی و پویـایی تفکـرات مـدیریتی 

  متخصصان صنعت آب شرکت دانست.
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 بیست و چهارمین نشست تخصصی ارائه دستاوردهای پژوهشی شرکت مدیریت منابع آب ایران

چهارمین نشست تخصصی ارائه دستاوردهاي پژوهشی شرکت مدیریت منـابع آب ایـران بـه مناسـبت هفتـه پـژوهش بیست و 

در ایـن نشسـت  در محل شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار گردید. 98روزهاي دوشنبه تا چهارشنبه سوم الی پنجم دیماه 

از پژوهشـگران برتـر  ،ن با محوریت آب و محیط زیسـتضمن برگزاري نمایشگاه دستاوردهاي تحقیقاتی و سخنرانی متخصصی

سخنرانان این نشست تخصصی که با حضور آقاي دکتر طاهري مشاور  شرکت مدیریت منابع آب ایران تقدیر و تشکر بعمل آمد.

محترم معاون وزیر نیرو و سازمان محیط زیست، خانم دکتر قائمی رئیس محترم بخش محیط زیست مهاب قدس، آقـاي دکتـر 

اي تهران و آقاي دکتر اکبرزاده رئیس محتـرم اسالمی زاده مدیر محترم دفتر حفاظت کیفی و محیط زیست شرکت آب منطقه

 از :  بودند مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق در پنل تخصصی برگزار گردید عبارت

 یاستگذاري و هماهنگی آب و محیط زیست مشاور محترم معاون وزیر نیرو در امور آب و آبفا: س آقای دکتر ضرغامی

هاي مراقبت شخصی برگزیـده در ، داروها و فراوردههاهاي آلی، هورمونمقدار ریزآالینده تعیینشناسائی و  آقای دکتر سالمی:

 ، خاك و محصوالت زراعی خروجی تصفیه خانه فاضالب شهري

 اثرات زیست محیطی آب شیرین کن  :خانم دکتر فرشچی

 هاي فکري و تحقیقات در حوزه آب با رویکرد تجاري سازي مدیریت دارائی کتر شفیعی :خانم د

آلودگی میکروپالستیک ها و زیست دسترس پذیري فلزات سنگین در رسـوبات مخـازن سـدها، مطالعـه  آقای دکتر شاکری :

 موردي سدهاي طالقان و مهاباد 

 :قرار گرفتند تقدیربرگزیدگانی که در این نشست مورد 

 اي خراسان رضوي، سازمان آب و برق خوزستان شرکت آب منطقه شرکت های برتر :

اي خراسـان رضـوي، آقـاي مهنـدس رضـا زاده خیـاط از آب منطقـه ايآقاي دکتر براتی از شرکت آب منطقه راهبران برتر :

 البرز  ايزنجان، آقاي دکتر سعدي از شرکت آب منطقه

اي اصفهان بعنوان پژوهشگر رتبه اول، آقـاي دکتـر حسـین ابراهیمی از شرکت آب منطقهآقاي دکتر بابک پژوهشگران برتر:

اي آذربایجان شرقی بعنوان پژوهشگر رتبه دوم، آقاي دکتر هوشنگ حسونی زاده از سـازمان آب رجب پور از شرکت آب منطقه

 و برق خوزستان بعنوان پژوهشگر رتبه سوم 

 ازغدي طوسی از شرکت مدیریت منابع آب ایرانخانم مهندس  پژوهشگر برتر بانوان :

 

 

 

 :خچهیتار

دوم احداث شد. هدف  امیلیتوسط و الیرو یآکادم يگذارهیبا پا 1842دلفت واقع در شهر دلفت هلند در سال  يدانشگاه فناور

به سرعت برنامه  دانشکده نیهلند بود. ا يانجام امور شهرها يبرا يدانشگاه آموزش کارمندان شهر نیا شیاز گشا یاصل

  دلفت یدانشگاه فناورمعرفی 

 خوارزمیهای هیدرولیکی، دانشگاه ، دانشجوی کارشناسی ارشد آب و سازهیمحمدرضا غالم 

 

 معرفی 

  مراکز علمی
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خود را گسترش داد و   قیآموزش و تحق

نخست به  1964در سال  الیرو یمآکاد

شروع به کار کرد  کیتکن یعنوان دانشکده پل

 تویستیبا عنوان ان 1905و بعدها در سال 

به  1969شد و از سال  ییبازگشا يفناور

 نیدرآمد. اول یبرنامه درس کیشکل 

طراحان  يبرا یآموزش یدرس يهابرنامه

دلفت  يآموزش معمار يدر فضا یصنعت

برنامه  کی 1969سال  رصورت گرفت. د

 یصنعت یفن یطراح نهیمستقل در زم

منحصر به  یشد که مدرك مهندس يگذارهیپا

 يربه دانشگاه فناو 1986نامش را در سال  تاً یحقوق مربوط به دانشگاه را بدست آورد و نها هیکل بیترت نیرا دارا بود. بد يفرد

 .داد رییدلفت تغ

و  انیمعرف حضور دانشجو ایدر سطح دن انیدانشگاه هلند در جذب و آموزش دانشجو نیتردلفت به عنوان پرسابقه دانشگاه

 نیدانشگاه دلفت پنجاه و چهارم، (QS)یالمللنیب یدانشگاه يهايبندمنتخب رتبه يهامحققان است. بر اساس شاخص

 .تشناخته شده اس 2018در سال  ایدانشگاه برتر دن

دانشگاه شامل  نیا یاست. اهداف اصل یپژوهش يهاتیو فعال یعال التیتحص در حوزه ینهاد قانون کیدلفت  يفناور دانشگاه

 يجامعه است. در دانشگاه فناور يریپذتیمسئول شیانتقال دانش به جامعه و افزا ،یعلم قاتیانجام تحق ،یعلم التیتحص

بر اساس اصول  یتیریسه سطح مد نی. ایآموزش يهااستادان و دپارتمان ،ییرااج ئتیوجود دارد: ه یتیریدلفت سه سطح مد

آموزش و  ،یعلم قیها تحقآن یاصل فیها که وظادپارتمان يو رؤسا رانیمد ،ییاجرا ئتی: هشوندیاداره م کپارچهی تیریمد

 .شوندیم یدهدر درون دفتر دانشگاه سازمان یلاص يهاندیاز فرآ تیهستند. حما یبانیانتقال دانش و خدمات پشت

دانشجو  رشیو نحوه پذ .باشدیدانشجو م 19000از  شیب يدارا یقاتیتحق تویستیان 18دانشکده و  8دانشگاه با داشتن  نیا

 شده اعالم شده است.  کیصورت تفکهر رشته به يبرا یرسم تیسا رتوسط دانشگاه د

 :های موجودرشته

 مقطع کارشناسی -

دهد. دانشجویان مقطع کارشناسی، بعد از یک مطالعه سه ساله، برنامه براي مقطع کارشناسی ارائه می 21دانشگاه در این 

سی هوا و فضا، برنامه هاي علوم مهند جز به هاي مقطع کارشناسیتوانند موفق به اخذ مدرك کارشناسی شوند. تمام برنامهمی

 .شوندزمین کاربردي، نانوبیولوژي و علوم رایانه به زبان هلندي تدریس می
 

 مقطع کارشناسی ارشد -

هاي کارشناسی ارشد برنامه. استدو سال آن دهد که مدت برنامه در مقطع کارشناسی ارشد ارائه می 50دانشگاه دلفت حدود 

 .شودارائه می QuTech و آکادمی MSE League IDEA هاي مشترك، برنامه Erasmus Mundusهايبرنامه  طریق از 
 

 مقطع دکتری -

 .شودمطالعات دکتري در دلفت به دو مرحله تقسیم می

که در طی آن داوطلب دکترا باید توانایی انجام  بودهدوره آزمایشی ، به عنوان یک کشدمیمرحله اول که یک سال طول 

تصویب را بایست ارزیابی انجام شده در پایان سال توسط استاد خود داوطلب میبرساند. اثبات  به تحقیقات در سطح دکترا را

 .در طول سه سال ادامه تحقیقات را انجام دهد وکند 
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با ارسال پایان نامه دکتري نهایی شود. این پایان نامه توسط یک کمیته دکترا متشکل از دهد باید انجام می فردتحقیقاتی که 

شود. پس از تجدید نظر در پایان نامه و در نظر گرفتن نظرات، نامزد دفاع رسمی خارجی ارزیابی می داورانو دلفت  اساتید

 .دهددکترا را ارائه می

فقط بخش کوچکی از  ه حل تمرینسایر وظایف از قبیل سخنرانی و ارائ برخالف مدرسه تحصیالت تکمیلی ایاالت متحده،

 .هاي پژوهش محور را براي مقطع دکترا دارددهد. این دانشگاه طیف وسیعی از رشتهبرنامه را تشکیل می

 و پژوهش ملشا دانشگاه این در دکتري مقطع هايبرنامه باشد. در این دانشگاه بصورت گروه محور می اآموزش در مقطع دکتر

باشد. این هاي باالتر مییک بخش جدایی ناپذیر از آمادگی براي دکتري و دوره DE می باشد. برنامه (DE) دکترا آموزش

 .دهدهاي بین شخصی تضمین و ارتقا میبرنامه توسعه کیفیت علمی را به همراه تخصص مورد نیاز براي مهارت

 :های تحصیلی دانشگاهبورسیه

 خود سوي به را مختلف کشورهاي از مستعد و نخبه دانشجویان بتوانددانشگاه فناوري دلفت این است که هاي از سیاست

 وصاً مخص را متعددي تحصیلی بورسیه هايبرنامه دانشجویان، مادي هاينیاز رفع براي دانشگاه این دلیل، همین به. کند جذب

به عنوان فرصتی براي ادامه تحصیل در دانشگاه فناوري دلفت طراحی براي اعطا به دانشجویان خارجی با استعداد و با انگیزه 

هاي کارشناسی ارشد و دکترا براي هر سال در حدود براساس برآورد خود دانشگاه در صورت شرکت در برنامه .کرده است

 شود.یورو هزینه می 16000

کرده باشد و  درخواستراي یک برنامه کارشناسی ارشد و یا دکتري تحصیلی متقاضی نخست باید ب بورسیه براي درخواست

هاي پیشنهادي به دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فناوري دلفت در سال . برخی از بورسیهباشد گرفتهقطعی را  پذیرش

 Hollandهبورسی، Sub-Sahra Africaبورسیه، Louis van Effenبورسیه، Justsfبورسیه: عبارتند از 2021-2019تحصیلی 

 https://www.tudelft.nl/enمنبع : 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

  Journal of Hydraulic engineering -هیدرولیک  یمهندسمجله 

 ISI-JCRانگلیسی داراي رتبه  ماهنامه
 

است که  ییکایمجله آمر کی کیدرولیه یمجله مهندس

به چاپ  کا،یعمران آمر نیمقاالت آن توسط انجمن مهندس

و  لیو تحل هیرا که تجز یمجله، مقاالت نیرسد. ایم

 فیرا توص کیدرولیه یمشکالت مهندس يهالحراه

ممکن است،  یفن يهاادداشتی. کندیقبول م کنند،یم

در  انیمنافع مشترك را به وجود آورد. مباحث، از جر

ها و ها، رودخانهسطح آزاد )کانال يهاانیبسته و جر يمجار

. شودیرا شامل م یطیمح عیما ییای( گرفته تا پوهااچهیدر

 انی)جر عاتیحمل و نقل شامل ما يندهایرامباحث شامل ف

و انتقال حرارت و  ها،ندهیچند فاز( مانند رسوب و انتقال آال

 ،يارشته نیب هینشر کیمجله به عنوان  نیگاز است. ا

 يهاتحوالت و روش نیآخر نهیباال در زم تیفیمقاالت با ک

 معرفی مجالت تخصصی 

 های آبی دانشگاه صنعتی اصفهاندانشجوی کارشناسی ارشد سازهیر فالحی، بش 

 

معرفی 
 مجالت

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwirqOf5t_DjAhXDLFAKHbUKCWkQFjAFegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.hamyarapply.com%2F%25D8%25A8%25D9%2588%25D8%25B1%25D8%25B3%25DB%258C%25D9%2587-%25D9%2587%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AA%25D8%25AD%25D8%25B5%25DB%258C%25D9%2584%25DB%258C-2019-%25D8%25A8%25D8%25B1%25D8%25A7%25DB%258C-%25D8%25AF%25D8%25A7%25D9%2586%25D8%25B4%25D8%25AC%25D9%2588%25DB%258C%25D8%25A7%25D9%2586-%25DA%25A9%25D8%25B4%2F&usg=AOvVaw1jreYwKptdji8SGQlsQ40X
https://www.tudelft.nl/en
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 .دینمایو چاپ م یرا بررس یکیدرولیه يهاو عملکرد سازه تیریمد ،يدر ساخت، نگهدار يکاربرد

پرداخت  یمبلغ سندهیارسال مقاله، نو يکه برا یدرصورت باشد،یآزاد نم کیدرولیه یبه مقاالت در مجله مهندس یدسترس

 ایچاپ شده  يگریهمزمان در مجله د دینبا یو مقاله ارسال باشدیمصفحه  30. تعداد صفحات مقاله کامل حداکثر کندینم

 .باشد يتحت داور

در چارك اول  کیمکان یآب و مهندس يعمران و سازه، علوم و تکنولوژ یدر هر سه بخش مهندس کیدرولیه قاتیتحق مجله

(Q1قرار داشته و از ک )یعلم يوربرخوردار است و شاخص بهره ییباال یعلم تیفی (H index آن )باشدیم 103 . 

      8https://ascelibrary.org/journal/jhend گاه مجله:وب

 آب و فاضالب  یعلوم و مهندس یجیترو -یعلمنشریه 

Journal of Water & Wastewater Science and Engineering  
  ترویجی -فارسی داراي رتبه علمی  فصلنامه

 "آب و فاضالب یعلوم و مهندس" یجیترو -یمجله علم 

در موضوعات مربوط  لیاص یو تجرب یپژوهش يدستاوردها

منتشر  یبه صورت مقاالت علم يبه آب و فاضالب را با داور

و  هاافتهیتبادل  ياست برا يامجله رسانه نی. اکندیم

و کارشناسان صنعت با  انیخالقانه دانشگاه يهاشهیاند

آب و فاضالب و  يو فناور دانش يو ارتقا رشهدف گست

موجود در  يهامبتکرانه به دغدغه يهاو ارائه پاسخ لیتحل

 .حوزه صنعت آب و فاضالب

 رانیانجمن آب و فاضالب ا يازیمجله با صاحب امت نیا

 ژهیو به و یآن انتشار مقاالت علم یو هدف اصل افتهیانتشار 

 رتکیارتباط نزد جادیدر صنعت آب و فاضالب و ا يکاربرد

در  یقاتیو تحق یصنعت آب و فاضالب و مراکز آموزش نیب

مجله به صورت منظم و در قالب  نیباشد. ایکشور م

 یجیترو-ی)چهار شماره در سال( با درجه علم نامهفصل

مقاالت بدون استثناء حداقل توسط  یشود.  تمامیچاپ م

 رانیقرار خواهد گرفت و توسط دب یابیدو داور مورد ارز

تواند یم یخواهد شد. مقاالت ارسال يبندجمع یتخصص

 یمعرف ،ياتجارب حرفه ،یدانشگاه قاتیشامل تحق

 .باشد دیجد يهايناورراهکارها، علوم و ف

 ،يمقاله مرور ،یشوند شامل مقاالت علمیچاپ م "آب و فاضالب یعلوم و مهندس"که در مجله  یانواع مقاالت و مطالب

 ئتیه. است هايفناور یها و تجارب، معرف دهیقاله، مرور کتاب، تبادل نظر، غلط نامه، طرح انقد، بستار، سر م ،یعلم ادداشتی

 یو چنانچه مقاله در بررس دینمایم یو موضوع يمقاله از لحاظ ساختار هیاول یمقاالت اقدام به بررس افتیپس از در هیریتحر

 يبندنظرات داوران و جمع افتی. پس از درشودیارسال م يرداو ندیجهت شروع فرا یتخصص ریدب يباشد، برا دییمورد تا هیاول

 .شودیمسئول مقاله اعالم م سندهیبه نو يبندجمع نیا تاًینها ،یرتخصصینظرات توسط دب

. تعداد صفحات مقاله شودیچاپ م یسیانگل دهیو با چک یآب و فاضالب به زبان فارس یعلوم و مهندس یجیترو -یمجله علم

 12مازاد بر  یهر صفحه اضاف يصفحه قابل چاپ است. به ازا 6تا  4 نیب یفن ادداشتیصفحه و  12حداکثر  يمرور زیکامل و ن

https://ascelibrary.org/journal/jhend8
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همزمان در مجله  دینبا یپرداخت شود. الزم به ذکر است که مقاله ارسال دیبا الیر ونیلیم کی( مبلغ ییصفحه )در فرمت نها

 .باشد يتحت داور ایچاپ شده  يگرید

انجمن آب و  رهیمد ئتیه دییو تا هیریتحر ئتی، براساس مصوبه ه1397در سال  هینشر يهانهیهز دیشد شیبا توجه به افزا

و  يداور نهیهز يبرا الیهزار ر 500مبلغ  دیشود بایبه مجله ارسال م 1398سال  يکه از ابتدا یمقاالت هیکل رانیفاضالب ا

 يهالیآن را به همراه فا شیو ف زیانتشار به حساب انجمن وار نهیهز يرا برا الیر ونیلیم کیمبلغ  زیمقاله ن رشیدرصورت پذ

 کنند.  يبارگزار تیمقاله در سا

 

  021-88391390و  88956097 :تلفن

 fo@jwwse.ir in آدرس پست الکترونیکی:      /http://www.jwwse.ir گاه مجله:وب

 

 

 

 

( يو عمود ی)افق يمدل دو بعد کی

تواند یآب است که م تیفیو ک کینامیدرودیه

مخزن سد و  ق،یعم يهارودخانه رینظ ییهاکرهیپ

و خورها را بر اساس حل معادالت  اچهیدر

 -و پخش کینامیدرودیه يدو بعد یدائمریغ

توسط واحد  1995 سال در مدل. کند حل انتقال

 هیته کاین ارتش آمریمهندس يهامطالعات آبراهه

 شده است.

رفتار  ینیب شیپ تینرم افزار قابل نیا

 لهیاز جمله مخازن سد به وس یآب يهاستمیاکوس

را دارد و امروزه به صورت  یاضیر يسازهیشب

و  یحرارت يبندهیال يسازهیشب يبرا ياگسترده

ها و ها، مصباچهیمخازن، در ییگراهیتغذ

 شود. یاستفاده م قیعم يهارودخانه

از  ياریبس ،يآورو توسعه دانش و فن شرفتیپ با

حاکم و  لیفرانسیها با توجه به معادالت ددهیپد

 ياانهیرا يهاو برنامه یاضیر يهاتوسط مدل

 قیدق ینیبشیپ يشوند. برایم يسازهیشب

 یآب يهاکرهیآب در پ تیفیو ک یرارتح يبندهیال

 ریاجتناب ناپذ ياستفاده از مدل دوبعد قیعم

روش مناسب و  کی يدوبعد يساز. مدلستا

 کیفی مدلافزار نرم  CE-QUAL-W2  

 غرب نقشه پردازش مشاور نیمهندس شرکت فاضالب و آب مطالعات کارشناس، روست یمحمدمهد 

معرفی 
 افزارنرم

 

http://www.jwwse.ir/
mailto:info@jwwse.ir
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 است. یفیک يو پارامترها انیجر کینامیدرودیهمزمان ه يسازمدل قیدق

عوامل  ،يآبگذر ،یالعات هواشناساز ابعاد ساده شده رودخانه و مخزن، اط یمدل شامل اطالعات نیا ازینمورد يورود اطالعات

 باشد. یم يمرز طیو شرا یانشعابات فرع يآب، آبگذر يآب، دما یفیک

 قابل حصول است. یکیگراف شنیمیمدل ان اینمودار و  ،یحیتشر يوتریکامپ يهالیبصورت فا زیمدل ن یخروج

 هاي مدل:قابلیت

 بینی است. پیشسرعت آب و دما بصورت دینامیک قابل  ،تعیین تغییرات سطح آب •

 سازي حذف گردد.سازي شده و یا از شبیهتواند شبیهعوامل مختلف تعیین کیفیت آب با انتخاب کاربر می •

 دریاچه و مصب و ترکیب آنها قابل کاربرد است. ،مخزن سد ،هاي مختلف آبی از قبیل رودخانهاین مدل در سامانه •

 باشد.تایج محاسبات قابل اخذ میمدل داراي انعطاف کافی جهت انتخاب نوع و تعداد ن •

 باشد.و ... می  TDS،سازي براي دمامدل قادر به نمایش گرافیکی و انیمیشن تغییرات نتایج شبیه •

 (رانیا اطالعات يفناور و علوم پژوهشگاه) رانداكیامنبع: 

 

 

 

 

آب، فاضالب و  هی)کاربردها در تصف یمحاسبات االتیس کینامید

  رواناب(

  ژیائوفنگ لیو  و ژي ژانگ: استارانویر

   (ASCE) انجمن مهندسان عمران امریکاناشر: 

 نیفرز دیو دکتر سع یدکتر جعفر دستورانترجمه: 

   2019سال انتشار:                 224تعداد صفحات: 

 کینامید نهیو مرور مطالعات انجام شده در زم هیپا میکتاب شامل مفاه نیا

و نحوه استفاده از آن در صنعت آب و فاضالب  (CFD) یمحاسبات االتیس

را با استفاده  يسازهیانتقال و شب ان،یمنبع، اصول جر نیا ن،ی. همچنباشدیم

در  ياربردو ک یعمل هايبه همراه مثال یمحاسبات االتیس کینامیاز د

ثابت شده است که  ی. به طور کلدنماییم یآب و فاضالب بررس هايسامانه

آب و  عیموجود در صنا يهاستمیس يسازو مقاوم دیجد هايستمیس یارزشمند در طراح يابزار یمحاسبات االتیس کینامید

 .باشدیفاضالب م

آب و  هايدر سامانه یکیولوژیو ب ییایمیش ،یکیزیف يندهایشده است که شامل فرآ لیمجموعه از پنج بخش تشک نیا

و  یواقع يدر مطالعات مورد CFD يآب به همراه کاربردها هیتصف هايوريآفن ،یمحاسبات االتیس کینامیاصول د ،فاضالب

 .باشدیم یواقع يمطالعات مورد در CFD يفاضالب به همراه کاربردها هیتصف يها آوريفن

 .است طراحان و مهندسان آببراي  ژهوی به ودر صنعت آب و فاضالب د شاغل افرا يمنبع ارزشمند برا کیکتاب  نیا

 /10.1061/9780784415313https://ascelibrary.org/doi/bookمنبع: 

 و ... یه آب، فاضالب و رواناب(دینامیک سیاالت محاسباتی )کاربردها در تصف 

 دبیر کمیته اعضای جوان انجمن هیدرولیک ایراناحمد فردوسی ، 

 

 معرفی 

 کتاب 
 

 

https://ascelibrary.org/doi/book/10.1061/9780784415313
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 انتقال آب یهاها و سازهکانال یطراح

 ي و مهندس سارا باقر یسامان يریدکتر عبدالرضا کبتالیف: 

 ارکان دانش ناشر: 

 1398: )دوم( سال انتشار               868تعداد صفحات: 

 شیو افزا یاتیح عیما نیاز ا نهیبا توجه به محدود بودن منابع آب، استفاده به

 يضرور ياستحصال، انتقال و مصرف، امر هايبخش یآن در تمام وريبهره

 نینو هايبا روش ییو آشنا یموارد مستلزم دانش کاف نیا ی. تمامباشدیم

کتاب با هدف  نیاست. ا یآب هاياز سامانه داريبرو بهره تیریمد ،یطراح

 هايسازه و هاکانال یطراح هاياصول و روش انیو ب ازهاین نیاز ا یبخش نیتأم

 .درآمده است ریانتقال آب، به رشته تحر

کتاب در  نیاست. در فصول مختلف ا افتهیکتاب در دوازده فصل نگارش  نیا

 اصول ها،آن یمختلف و نکات طراح ریآبگ هايآب، سازه نیتأم اصلی منابع ف،مختلدوران  یانتقال آب ط خچهیمورد تار

 زها،سرری شامل هار کانالیموجود در مس هايسازه طراحی اصول ،(دارو پوشش یانتقال آب )خاک هايانواع کانال طراحی

در  گریاز نکات مهم د ياربسی و هاتندآب و هاشکن بیش دار،هیو پا ینیروزم يمعکوس، ناوها هايفونسی ها،کالورت ها،لیتبد

 . باشدمی هاانتقال آب  از جمله پمپ هايشبکه
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بنـام از اسـاتید  یمحمـدجواد خانجـانپروفسـور سف با خبر شدیم با کمال تا

کرمان و رئیس هیـات مـدیره هید باهنر شدانشگاه  دانشکده فنی و مهندسی

وت از پیشکسوتان صنعت آب کشور دعـ یاري و آب ایرانانجمن مهندسی آب

کشـور بودنـد،  آبندسـی هاز اسـاتید بنـام م که بیک گفتند. ایشانحق را ل

 ودهدریافت نم آمریکا داهودولتی آیگاه از دانش رامنابع آب دکتراي مهندسی 

 سیرئـ، بـاهنر کرمـان دیعمران دانشـگاه شـه یبخش مهندس سیرئ .بودند

 يوزارت کشور در طـرح هـا یناظر علمایران،  ياریآب و آب یانجمن مهندس

بـاهنر  دیدانشـگاه شـه یمعاونـت دانشـجوئها، از شـهر يسبز تعـداد يفضا

 ئـتیعضـو ه، مـانباهنر کر دیدانشگاه شه يدانشکده کشاورز سیرئ، کرمان

باهنر  دیدانشگاه شه دیاسات جیعضو بس، و کرمان ياآب منطقهشرکت  رهیمد

 باشد.اي از سوابق اجرایی این استاد پیشکسوت میگوشه کرمان

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

 گوید.زیست ایران تسلیت میگران و فعالین آب و محیطعلمی و پژوهش

  یمحمدجواد خانجانپروفسور 

 دبیر انجمن هیدرولیک ایران ،امیر صمدی 

یاد 
  استاد
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خدمات اي در زمینه مهندسی آب و خدمات مشاوره ارائه با هدف 1366سال   در شرکت مهندسین مشاور آبساران

هاي عـلمی و دانشگاهی و در این شرکت با پشتوانه فـنی و تجـربی کادر تخصصی خود که در عرصـه. زیربنایی تأسیس گردید

اکنون با استفاده از آخرین دستاوردهاي علمی موجود و با استفاده از اند همهاي کاربردي و اجرایی، فعالیت داشتهزمینه

هاي صنعت آب و دیگر امور کلیه عرصه افزارهاي مهندسی، توانایی فعالیت درترین نرمشرفتهنـوین مطالعاتی و پی هايهشیو

و تالش در سازندگی  سال تجربه 30با بیش از  شرکت مهندسین مشاور آبسارانباشد. عمرانی ایران سرافرازمان را دارا می

و در  استان 23برنامه و بودجه کشور شده و تاکنون در  زیر موفق به اخذ رتبه از سازمانهاي تخصصی در زمینهایران اسالمی، 

 پروژه فعالیت نموده است: 150اجراي بیش از 

 3رتبه  1رتبه 

 محیط زیست هاي دریاییبندرسازي و سازه تاسیسات آب و فاضالب

 کشاورزي، منابع طبیعی و دامپروري شهرسازي سدسازي

 نقشه برداري راه سازي شبکه آبیاري و زهکشی

   حفاظت و مهندسی رودخانه

 

تنها با متخصصین برجسته براي دستیابی کند و نههاي تخصصی مستقل فعالیت میمهندس و گروه 150این شرکت با بیش از 

شرکت  روز باشد.نماید بلکه بر پژوهش و توسعه تمرکز دارد تا در صنعت آب و انرژي همواره بهبه اهدافش همکاري می

همیشه بر آن بوده است تا گامی موثر و سودمند براي منابع آبی کشور، محیط زیست و صنعت  سارانمهندسین مشاور آب

هاي جمهوري اسالمی ایران هاي توسعه منابع آب، یکی از اولویتاجراي پروژه اش باشد.انرژي بردارد تا افتخار سرزمین مادري

براساس راهبردهاي کالن این گامان این عرصه بوده است. همواره یکی از پیشنیز  شرکت مهندسین مشاور آبساراناست و 

تمام تالش خود را در راستاي نگهداري و بهاست که بایستی عنوان دو گوهر گرانمنابع آبی و محیط زیست به شرکت،

 نماییم. بریم و از موجودیت آن پاسداري کار برداري بهینه از این دو منبع طبیعی ارزشمند بهبهره

 -بردهاي ها و مشارکتمحور تمرکز دارد و براین باور است که فعالیتبر رشدي کیفیت ندسین مشاور آبسارانشرکت مه

 EPCهاي پروژهبصورت المللی هاي بینهاي خود را در قالب مشارکتآمادگی دارد تا فعالیت این شرکت رمز پیروزي است. برد

 گسترش دهد.

 

 
 

 

آید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه صین، اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عمل میوسیله از کلیه اساتید، متخصبدین
ی فرمایند. لطفًا مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای جوان  یه را در ارائه مطالب بهتر یار یر هیدرولیک، اعضای هیئت تحر

 انجمن هیدرولیک ایران ارسال فرمایید:
youngmembers@iha.ir 

 شرکت مهندسین مشاور آبساران 
عضو 

  حقوقی
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