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تعریف  مفاهیم  در عنوان سخنرانی

Ecohydraulics: اکو هیدرولیک-1
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River Restoration: رودخانه ( بازگردانی)احیاء -2



اکوهیدرولیک-1

بیولوژیازایشاخه:(اکولوژی)شناسیبوم
حیطمباموجوداتروابطباکهاست(شناسیزیست)

داردسروکار

مهندسیوکاربردیعلومازایشاخه:هیدرولیک
بویژهعمایجریانرفتارباکهاست(سیاالتمکانیک)

.داردسروکارحرکت،درآب

.استهیدرولیک+ اکولوژیتلفیقی دانش اکوهیدرولیک 

ابزاری است برای اکوهیدرولیک 

پیش بینی اثرات 
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تاسیسات هیدرولیکی،)دخالتهای انسانی -1

ط بر شرای... ( انحراف و بهره برداری از منابع آب و 

ها اکولوژیکی رودخانه

ه و باز طبیعی سازی رودخاناقدامات  احیاء -2

.و آبزی پروری استسامانه های آبی بر 



احیای رودخانه-2

تخریبازممانعتمنظوربهکهاستاقدامیهرازعبارتسترودخانهاحیای

.گیردمیصورترودخانهبهسالمتیبازگشتورودخانهاکوسیستم
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عبازگردانی سری
بازگردانی تاخیری دبازگردانی محدو



اهمیت اکو هیدرولیک در چارچوب هرمی کارکرد رودخانه-3

بیولوژی

یائیشیم/فیزیکی

ژئومورفولوژی

هیدرولیک

هیدرولوژی

هرمپایه(: جریان آب در آبراهه، سیالبدشت و از درون رسوبات) هیدرولیک 
اکوهیدرولیکراس هرم(: تنوع و تاریخچه حیات آبزیان و زیست ساحلی ) بیولوژی  

عمق، سرعت )با پارامترهای هیدرولیکی...( بقا ، رشد، جمعیت ، بیوانرژی)یافتن رابطه بین شاخصهای بیولوژیکی : اکوهیدرولیک
.....(  وپوشش بستر 
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یاء اکوسیستم رودخانه و برنامه های اح-4
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زیستیرودخانهمهندسیواکوهیدرولیک
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گانه6یکپارچکی  حیات  منابع آبی و مکانیزمهای موثر 
در اکوسیستم آبی
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رابطه تئوری و کاربرد در برنامه های احیای رودخانه
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دانش اکولوژی احیا: تئوری طراحی احیای اکوسیستم: کاربرد

و بازگشت پذیری اکوسیستمپایداری 
پیوستگی اجزاء اکوسیستم

کنترل از پایین به باال و باال به پایین 
محدوده تغییرات طبیعی 

کنترل رابطه محلی و منطقه ای اکوسیستم

دینامیک فرا جمعیتی

تصمیم گیری درمورد  سطح دخالت

یستم تعیین گونه هدف یا فرآیند اکوس

ارزیابی پاسخ اکولوژیکی

تعیین اثرات بعدی دخالتها

اولویت بندی سایتها براساس ظرفیت آنها

انتخاب رفرنس مناسب



/  دخانهسامانه رو)عرضه بر ایجاد موازنه نقش مدیریت استراتژیک منابع آب 
(سامانه های انسان ساخت/ نیازانسانی) و تقاضا (  عملکرد و پاسخ 

سالمت رودخانه

یارائه خدمات اکوسیستم

عرضه تقاضا تم سامانه اکوسیستسامانه های انسان ساخ
رودخانه

فرآیند نیاز

تاثیر سامانه های انسان ساخت
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رودخانه انسان 



انیسامانه انس،اکوسیستم رودخانه-رودخانهاحیایروابط

13/20

ارائه خدمات رودخانه به انسان

هاثرات اقدامات انسانی بر سالمت رودخان

اکوسیستم رودخانهسامانه انسانی
رودخانهاحیای

اقدامات سازه ای  اقدامات غیرسازه ای

نهارزیابی شرایط و عملکرد رودخا

وشهاتعیین فشارها ،  اولویتها و ر

یتوسعه، حفاظت و اهداف امنیت آب



نهرودخااحیایوبازتوانیدرمانی،اقداماتتفاوت
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لیهاکوسیستم او

ساختار

عملکرد

داکوسیستم جدی

تخریب اکوسیستم 

اکوسیستم تخریب شده
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مدل مفهومی اقدامات احیای رودخانه و اقدامات مهندسی رودخانه  

کنترل جریان

گذرگاه ماهی

دبرداشتن یا تخریب س

رتثبیت بست

مدیریت کیفیت آب

بهبود زیستگاه های  رودخانه

تملک اراضی

مدیریت تنوع گونه ها در رودخانه

اصالح پیچ و خم کنترل سیل وتغذیه مسیلها در 

سیالبدشت

مدیریت پوشش گیاهی سواحل

آموزشی/ تفریحی /طرحهای زیباشناسی

مدیریت طغیانهای دریائی
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اقدامات مهندسی رودخانهاءاقدامات اکوسیستمی و احی



نکاتی از-3
پژوهش های اکوهیدرودینامیکی

دهه های اخیر
(هیدرودینامیک گیاه و آبزی)
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هیدرودینامیک گیاه
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لنس اثر گیاه بر الگوی جریان و توربو

پالن

پروفیل

در مقیاس توربولنس ساقه
خوشه ای از گیاهان

اقه توربولنس حاصل از دنباله س
در دسته ای از گیاهان در 

جریان جتی



نیروی )ایجاد نیروی پیش رانش: شنای هوشمند ماهی نمونه ای از
و جریان جتی(رانشی

18/20

هیدرودینامیک آبزی



جمع بندی و پیشنهادات
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ی آبی در اکوسیستم ها( گیاه و آبزی) ضرورت توجه در طرحهای مهندسی رودخانه به المان حیات آبی -2
بویژه در رودخانه

درولیک ضرورت توجه متخصصین آب به دانش اکوهیدرولیک در مدیریت منابع آبی بجای توجه به هی-1
صرف در برنامه های آموزشی و پژوهشی صنعت آب 



ابا تشکر از توجه شم
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پیوستها
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مقیاس شنای ماهی نمونه ای از
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اثر شکل بالواره بر ضریب درگ
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الیه مرزی، جدائی جریان، دنباله ، نیروهای درگ و لیفت
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ابهمسیر عبور و کنترل گرد
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جسم پهنگردابه ها ودنباله های کارمن  و ایجاد نیروی درگ حاصله از جریان عبوری از یک-الف

کنترل گردابه ها و ایجاد نیروی پیش رانش در حرکت ماهی و ایجاد جریانات جتی-ب



منابع
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منابع
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منابع
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منابع
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