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 ران یا  کیدرولیه  کنفرانس  نینوزدهم  ،۱۳۷۳  سال  در  رانیا  کیدرولیه  انجمن  یرسم  ثبت  از  قرن  ربع  از  ش یب  شدن  یسپر  با

  مشهد   ی فردوس  دانشگاه   آب  یمهندس   و   علوم  گروه   و   رانیا  کیدرولیه  انجمن  یهمکار  با   ۱۳۹۹  ماه   بهمن   ۲۸  و   ۲۷  خ یتار  در

 .شد برگزار ۱۳۹۹ مشهد آب ی مل دادی رو یهاشیهما از یکی  قالب در

 : دادند قرار د یتاک  مورد را ریز یبندها ،یمجاز یفضا بستر در مقاالت ارائه و یتخصص  یهانشست ی ط کنندگان شرکت

 انجمن   هیاتحاد  یشنهادیپ   طرح  اساس  بر  یاسالم  یشورا  مجلس  توسط  "آب  یمهندس  نظام  سازمان"  لیتشک  طرح  بیتصو  -۱

 .کشور ی ها دانشگاه   دیاسات و پژوهشگران آب، صنعت کارشناسان  مشارکت منظور به آب علوم  یها

  کالن  و   ی مل  یهاطرح  بر  ی ستیز  طیمح  –  ی فن  نظارت  و   یاب یارز  در  رانیا  کیدرولیه  انجمن  یتخصص  یتوانمند  یریبکارگ  -۲

 .یبردار بهره و اجرا ،یطراح مطالعات، مراحل در کشور آب

  آب  انتقال   یهاطرح   یاجرا  و   مطالعات   طرح،   انجام  ضرورت  مختلف   مراحل  در  ی معل  نهاد   مردم  ی هاسازمان  نظارت  بر   د یتاک  -۳

 .یاحوضه  نیب

 .یفصل  یهارودخانه و خشک یهارودخانه کیتفک به یفصل خشک یهارودخانه شناسنامه هیته ضرورت -4

  پهنه  میحر  و  بستر  حد  نییتع  یهاالعمل   دستور  و  ضوابط  ین یبازب  جهت  یفصل   و  خشک  یهارودخانه  ژهیو  کارگروه   لیتشک  -5

 .هارودخانه نوع نیا یکاربر و  یشناسختیر به توجه با البیس

  انیجر  و  رسوب  انتقال  آب  سطح  تراز  وستهیپ   یبردارداده  ژه یو  به)   یدرومتریه  د یجد  یها یفناور  یریبکارگ  ضرورت  -6

 .آن یزاتیتجه  و ی مال  منابع نی تام  و ، یفصل  و خشک یهارودخانه یالب یس یهارخداد  در( یازهیوار

  مانند   ی مسائل  در  وابسته  ی آب  ی هاسازه  و   ی فصل  یهارودخانه  و   خشک  یهارودخانه  ژه یو  کیدرولیه  به  توجه  ضرورت  -۷

 ی زیخ  لیس  با   یهاحوضه   در(  البیس  حجم  و  اوج  بده  کاهش )  خشک  یهارودخانه  در  یالبیس  انیجر  تلفات   و   البیس  یاب یروند

 .حوضه یآب النیب در آن اثرات و باال، 

  با   ،یگذرلیس  تیظرف  و  یشناسختیر  حفظ  هدف  با  یفصل  و  خشک  یهارودخانه  یبرا  خاص  ضوابط  و  العملدستور   نیتدو   -۸

  مخاطره   اریبس(  رسوب  انتقال  ندیفرا  در  رسوب  نیگزیجا  آورد  با   تناسب  بدون)  ها رودخانه  نیا  از  مصالح  برداشت  نکهیا  به  توجه

 .است ی دائم یهارودخانه  از زتریآم

  دو   از  البیس  تیریمد  کردیرو  لیتکم  در  بحران  تیریمد  قانون  ماده  پ  بند  از  ۱  جزء  یاجرا  دستورالعمل  اصالح  ضرورت  -۹

الب یس  کنترل  در(  یاستان  چند)  یاحوضه   کارگروه  لیتشک  و  "یاستان  و  یا  حوضه  ،یمل"  سطح  سه  به  ، یاستان  و  یمل  سطح

  نامه نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایرانقطع 

    انرای رولیکمن هید دبیر انج،  صمدیامیر   

 

مطلب 
 خستن
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 .(۱۳۹۸ سال در رگبز کارون البیس ای  کرخه حوضه البیس: مثال بطور)

  در  ژهیبو) کشور البیس تی ریمد  نظام د یجد ی هاالعمل  دستور و نیقوان  یساز اده یپ  یبرا یراهبرد تهیکم لیتشک ضرورت -۱0

  البیس  ش یپا   و   هشدار  سامانه   الب، یس  خطر  یبندپهنه  سدها،   در   لیس  کنترل  فرمان  یمنحن  برنامه   شدن  ی اتیعمل  نهیزم

 .یمال  منابع  و برنامه نیتدو  و ...(  و  یتفرجگاه و  یمسکون مناطق در یارودخانه

 .آن  ی مال منابع نیتام با همراه البیس  مهیب ابالغ و  نیتدو ضرورت -۱۱

 .البیس بحران تیریمد بهبود در یمردم  مشارکت تیریمد  جلب و ی رسان اطالع در  هارسانه تیظرف از استفاده رورتض -۱۲

  در   آن  شدن  یات یعمل  و  زیآبر  یهاحوضه  مختلف  یهااسیمق  حسب  بر  کشور  البیس  کالن  نامه   استیس  نیتدو  ضرورت  -۱۳

 .هفتم ساله پنج برنامه قالب

  یب  برداشت  از  ی ناش  خسارت  از  یریجلوگ  منظور  به  مانکارانیپ   عملکرد   کنترل  و   نظارت  در  منسجم   یزیربرنامه  ضرورت  -۱4

 .(رودخانه البیس کنترل  و ی سامانده یها طرح ی مال نیتام بهانه به) یارودخانه مصالح هیرو

  از  مصالح  برداشت  اضافه  و  تخلفات  از  یریجلوگ  یبرا  تر  رانه یسختگ  ی هادستورالعمل   و  ضوابط  اعمال  و   نیتدو  رورتض  -۱5

 . هارودخانه

 

 

 

دوره    ره یمد  أتی)ه  رانیا  یعلم   یهاانجمن   یبه همت شورا

مجموعه  شورا(  پ   یاششم  عنوان    ی هاانجمن  شگامانیبا 

فصل    یگرداور  رانیا  یعلم سه  در  آن  در  که  است  شده 

تار اطالعات  انجمن  یارزشمند  یخیمختلف،  سوابق    ی هااز 

ارائه شده    یعلم  یهاانجمن   ونیسیمختلف، شورا و کم  یعلم

فصل    ران،یا  ی علم  یهاانجمن  یدرباره شورا  اول، است. فصل  

کم سوم،   ران،یا  یعلم  یهاانجمن   ونیسیدوم،  فصل 

پ  پ   ران،یا  یعلم   ی هاجمنان  شگامانیمشخصات  ها  وستیو 

 است. منتشر شده  ۱۳۹۹کتاب در سال  نیاست. ا

کتاب  این  اعضا  ۳0از    ش یب  در  از    ی هارهیمد   ئت یه  ی نفر 

از ابتدای تاسیس   رانیا  کیدرولیانجمن ه  نیشیپ   یدوره ها

 اند. شده ی عرفم ۱۳۹۹تا سال 

 

 

 ران ی ا یعلم یانجمن ها  شگامانیانتشار کتاب پ ... 

  دفتر انجمن هیدرولیک ایران  کارشناس، دوستآیسن یوسف 

اخبار  
   انجمن
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 دهیبه عنوان مقاله برگز  رانیا  کیدرولیعضو انجمن ه  ان یثاقب  یمهد دیدکتر س  یانتخاب مقاله آقا 

 International journal of sediment research  هینشر  ریتوسط سردب

(https://doi.org/10.1016/j.ijsrc.2020.06.003 ) 

  "Influence of surface roughness of dune bedforms on flow and turbulence characteristics" :مقاله تحت عنوان

 Veysel Sadan Ozgur Kirca, Seyed Mahdi Saghebian, Kiyoumars Roushangar, Oral Yagci    :اندگسنینو

برگزبه International journal of sediment research هینشر  ریسردب  توسط مقاله  سال    هینشر  نیا  ده یعنوان  در 

  یمشترک آقا  یقاتیله که حاصل کار تحققام  ن. ایشده است  لیتجل Elsevier ی مجالت علم  ریانتخاب و توسط مد   ۲0۲0

فرم   یآشفته را بر رو  انیجر  یهایژگ یباشد، ویم  هیترک  Istanbul Teknikدانشگاه    نیبا محقق  انیثاقب  یمهد  دیدکتر س

تر  بس  رمسطح ف  یزبر  ریتأث   یابیمقاله ارز  یکرده است. تمرکز و نوآور  یبررس  یشگاه یآزما  یها بستر تلماسه با استفاده از داده

بوده و توز  ک ینزد  انیتلماسه در جر با سطح    یها مختلف شکل  یبر رو  یآشفتگ  یپارامترهاسرعت و    عیبستر  تلماسه  بستر 

اندازه  را  زبر  نتا  یریگبستر صاف و  افزا  قیتحق  جیکرده است.   ک ی نزد  انیسطح فرم بستر، سرعت جر  یزبر  شینشان داد که 

سرعت در سطوح صاف و زبر در    یهالی. پروفا دهدیم   شیافزا   ییاطق باال من  در  را  انیاما سرعت جر  دهد، یبستر را کاهش م

بستر در سطح صاف   کیتلماسه، سرعت نزد دستنییوجه پا ی تاج تلماسه تا انتها یبه بستر متفاوت بوده و بر رو کینزد هیناح

  کیتلماسه تا تاج آن، سرعت نزد  الدستوجه با  یبزرگتر است. در سطح زبر از ابتدا  ینسبت به سطح زبر به طور قابل توجه

بر    یفیو ک  یاز نظر کم  یقابل توجه  ریتأث  تواندی م  بستر  سطح شکل  یاز سطح صاف است. مشخص شد که زبر  شتریبستر ب

و    شیفرسا  زانیرسوب )م  یهایژگیبر و  یمیمستق  یامدهایپ   تواندیبستر و مشخصات تالطم داشته باشد که م  کینزد  انیجر

 .  ندیمتن کامل مقاله را مطالعه نما ریتوانند، از آدرس زیقمندان به موضوع م. عال باشد ( داشتهبیترس

 

 یانعقاد تفاهم نامه همکاری فنی، تخصصی و پژوهشی با شرکت آب منطقه ای خراسان رضو

شرکت آب   در حاشیه مراسم افتتاحیه نوزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، تفاهم نامه همکاری فنی، تخصصی و پژوهشی با

 .ای خراسان رضوی امضا و مبادله شدمنطقه 
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 انجمن هیدرولیک ایران )نوبت دوم(    العادهبطور فوق   ی عاد یمجمع عموم   ی زاربرگ

عموم مجمع  اول  نوبت  فوق   یعاد  یجلسه  ساعت    العاده بطور  از  انجمن 

جناب آقای دکتر وزارت علوم )  ندهیبا حضور نماماه  دی   4شنبه  روز پنج ۱0

مهاجریسیدح رسم سین  رعابعلت  اما    .افتی  تی(  حدنصاب    تیعدم 

برگزار  میتنظ  یاصورتجلسه   ن،یحاضر روز   یو  به  دوم  نوبت  مجمع 

 شد. وکولمفضای مجازی  در  ماهدی ۲5چهارشنبه 

عموم  دوم نوبت   ایران    انجمن  یعاد  ی مجمع  روز   ۱0عت  ساهیدرولیک 

 .  شدبرگزار  نفر از اعضا ۳0بیش از با حضور  ماهدی ۲5 شنبهپنج

    :بودجمع به شرح زیر دستور جلسه م

 ارائه گزارش هیئت مدیره  •

 ارائه گزارش بازرس  •

انجمن و تصویب صورت  • و     های مالیارائه گزارش عملکرد مالی 

 ۱۳۹۸تراز مالی 

 ساالنه تصویب برنامه  •

 سایر موارد •
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و    یصانع  یدکتر مجتب  انیجلسه، آقا  سهیرئ  ئتیه  سیرا به عنوان رئ  نی نم  یدکتر مسعود منتظر  یحاضر در جلسه آقا  یاعضا

انتخاب    سهیرئ  ئتیه  یو خانم مهندس معصومه هاشم پور را به عنوان منش  سهیرئ  ئتیرا به عنوان ناظر ه  یزرات  ررضایدکتر ام

به ارائه و بازرس انجمن نسبت    ره یمد  ئتیه  سیاز رئ  ی ندگیانجمن( به نما  ری)دب  یصمد  ریدکتر ام  یجلسه آقا  ن یا  در  .نمودند

اقدام از مجمع سال  گزارش  انجام شده بعد  ا  ۹۸ات  نمودند و  تاگزارش   نیاقدام  به  دکتر    یآقا  نی. همچندیمجمع رس  دیی ها 

 .مجمع قرار گرفت بیمورد تصو  تاًیاقدام کردند که نها  ی)خزانه دار انجمن( نسبت به ارائه گزارش مال یمیمحسن براه

 بیآنرا تصو  یمجمع اعالم نمودند که اعضا با انجام اصالحات   ینجمن را براا  ۱400ال  برنامه س  ، یصمد  ریدکتر ام  ی آقا  سپس

 حاضر در جلسه نقطه نظرات خود را مطرح کردند.   یاز اعضا ینمودند. در ادامه برخ

 

 1399برتر سال    نامه انی و مسابقه پا  رانیا  کیدرولیه  ادیالمپ نهمین  ی برگزار

  . درد یبرگزار گرد  (نیآنال)به صورت برخَط    یسال جار  ماه دی  ۱۸  خیدر تار  رانیا  کیولردیه   ادیدوره المپ  نهمینمرحله اول  

 له مرح  نیکنندگان اشده بود. شرکت  نییتع  قهیدق  ۳0به سواالت    ییعدد بوده و زمان پاسخگو  ۲0آزمون تعداد سواالت    نیا

 .افتندیه دوم راه مختلف کشور به مرحل ی هانفر از دانشگاه  ۷تعداد  نینفر بودند که از ا ۳۱

مرحله   دگان ی و برگز  دیبرگزار گرد  ماه بهمن  ۲  شنبهپنج  خیدانشگاه تهران در تار  موسسه آبدر    یدوم به صورت حضور  مرحله

 دوره انتخاب شدند:  نیا نیفرات برتر ابه عنوان ن ریافراد ز تیبه رقابت پرداختند. در نها  گریکدی اول با

            
   نفر پنجم()   (                    )نفر چهارم(                نفر سوم(                   )دوم نفر )                   (نفر اول)         

 خانم مهدیه کلهری      آقای امیرمحمد کیانی        یحسام فتحعلآقای       اشکان کرد امیر ی آقا       انیاقبال دیحم ی آقا  

 

 
 ادیمرحله دوم المپ یزاربرگ از روز یریتصو

،  لمپیاددر هر دو مرحله ا گزیدگان نهمین دوره المپیاد هیدرولیک ایرانبا توجه به عدم احراز حداقل شرایط الزم بعنوان بر

 .دی گردای انتخاب و معرفی نمتاسفانه در این دوره برگزیده
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کنندگان با در نظر گرفتن معیارهایی از های ارسالی شرکتمهناپایانبرگزار گردید.    ۱۳۹۹نامه برتر سال  همچنین مسابقه پایان

موضوع، نظری  جذابیت  هیدرول  جمله  علم  با  ارتباط  بودن،  کتاب  یک،کاربردی  یا  پژوهشی  پایان  گزارشات  از  نامه،  مستخرج 

شد  نفر در مقطع ار  ۳نفر در مقطع دکتری و    6از تعداد    نامه و ... بررسی شدند. در نهایتمقاالت پژوهشی چاپ شده از پایان

 : نامه دعوت بعمل آمد و بعد از برگزاری جلسه مزبور، نفرات زیر برگزیده شدندبرای ارائه مجازی پایان

 

 مقطع دکتری 

  شهید بهشتی از دانشگاه یاعظم مسعودخانم 

علی نورزاد دکتر استاد راهنما:   

فرسایش   یاهگ آزمایش یبررس  :نامهانی پا عنوان

  ایب رودخانه در حضور و  کردر سواحل م  ینشت

 ه عدم حضور لول

 فردوسی مشهد از دانشگاه   یآرش احمد یآقا

غربی دکتر محمود فغفور مراهنما:  دستاا  

هم  یها بر کنتور یروش مبتن: نامهانی پا عنوان

در   -اشل    یدب  ین منحنیسرعت جهت تخم

 ز بارو  یهاکانال

 رازی کرمانشاه از دانشگاه  یآزاده غالمخانم 

حسین بنکداری دکتر راهنما:  تاداس  

 لیفابعاد و شکل پرو یینب پیش: نامهانی پا عنوان

  یاعدهر با استفاده از قدا ی اپ ی هاسواحل کانال

ه با  افتیدبهبو یپم اطالعات آنترومی ماکز

 ی غیرخطی هاروش

 مقطع کارشناسی ارشد

 از دانشگاه جلفان  ینیمحسن حس آقای

 تهران 

ی شاهدان  یهاشم ی مهدسیداستاد راهنما: دکتر   

  کارر دو راهیثتأ یبررس:  نامهانی پا عنوان

  یآب سطح یقیتلف یبردارو بهره یزخودکارسا 

کانال   ی ربردات بهرهی رید مهبود در ب ینیرزمیو ز

 ی ژانر  -رابطه آب  ه دگا ی د از یاریشبکه آب   یاصل

لمللی امام  ا بین  از دانشگاه ینرگس مهرخانم 

 خمینی)ره( 

خان جنبیمحمد استاد راهنما: دکتر   

  یر کنترل دب یمطالعه کاربرد ش: نامهانی پا عنوان

 ر فشامک  یهاهآب در شبک یل حجمیوتح یابر

 تبریز  از دانشگاه زاده اصل نیرضا حسآقای 

دکتر   -عاطفه پرورش ریزی راهنما: دکتر   اساتید
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 ISH Journal of Hydraulic Engineering   -  یک هندوستانیدرولجمن همهندسی هیدرولیک ان هینشر

 ISI-Scopusی دارای رتبه سیلانگ فصلنامه

در  (Indian Society for Hydraulics-IHS) هند  کیدرولیانجمن ه 

توسعه   نهیهند در زم  ی مل  یگذارهی ان مجمع سرماعنوبه  ۱۹۹۲سال  

وابسته و با توجه به   ی هانهیحمل و نقل و زم  ،یمربوط به آب، انرژ

 ن ی ا  یدر به حداکثر رساندن خروج  یکیدرولیه  قاتیهم تحقنقش م

مل   کی ISH .شد  سیتاس   هندوستان  یهایگذارهیسرما   یسازمان 

تفاهم در   تیو تقو  قیتشو  یبرا  یرانتفاع یو غ   یآموزش  ،یداوطلبانه فن

سا  نیب و  دانشمندان  فن  ریمهندسان،  به   یپرسنل  که  است 

 .ستندول همشغ کیدرولیمربوط به ه تلفمخ ی هاتیفعال

پژوهشISH  کیدرولیه  یمهندس  مجله مقاالت  در   یاصل  ی،  را 

ه  ک، یدرولیه  ی مهندس  یهانه یزم آب،    یمهندس   ،یدرولوژیمنابع 

اق  ی مهندس  ست،یز  طیمح و  علوم   یشناسانوسیاق  انوس، یساحل  و 

م  نیزم نظرکندی منتشر  مطالعات    ی دان ی م  ای  یمحاسبات  ،یتجرب  ،ی . 

پ  به  منجر  د  شرفتیکه  ادانش  در  شویم  هانه یزم  نیر  زمره ند 

هست نشریه  این  ارسالندانتشارات  موارد   ی فناور  کیتوسعه    دیبا  ی. 

  کیدر درک موجود از    دیجد   ینشیب  ا یتواند کشف  یم   نیموجود را گزارش کند. ا  یفناور  کی از    یبرنامه ابتکار  کی  ای  دیجد

 .دشویشوند را هم شامل م ی م  یدی درک جد ا یدانش جر به که من یباشد. مطالعات مورد دهی پد

بند  مجله  نیا رتبه  اساس  بر  از ک (Q2) در چارک دوم SJR تیدر سا ISI مجالت  یدر  و  داشته    ییباال  یعلم  تیفیقرار 

 .باشدیم  ۱۳آن  (H index) یعلم یوربرخوردار است و شاخص بهره

به مقاالت آزاد   یدسترس  نیبنابرا  .کندرا پرداخت    یانهیامکان را دارد که هز  نی، امجله  نیله خود در ااچاپ مق  یبرا  سندهینو

هد بود تا همه بتوانند آن را بخوانند.  آزاد خوا  شهیهم  یو چاپ برا  رشیو مقاله بالفاصله بعد از پذ (Open Access) باشدیم

هز  تواند یم   سندهینو  نیهمچن پرداخت  ا  نهیبدون  در  را  خود  مقاالتنم  مجله  ن یمقاله  کند.   با  Open Select که  ی تشر 

Taylor & Francis   که   یبا موارد  سهیدر مقا  یریبرابر بارگ  6از    شیو ب شتریب  استناد  %۳۲معموالً    شودیمنتشر م Open 

Select  کنندیم افتیمنتشر نشده است، در. 

 گان یصورت رابه  نیآنال  در مقاله  یرنگ   یهاکلصفحه وجود ندارد. ش  نهیهز  ا یانتشار    نهیارسال، هز  نهیهز  چیمجله ه  نیا  یبرا

چاپ    نهیشود. هزیاعمال م  یانهی، هزشوند  ریتکث  یبه صورت رنگ  ی ها در نسخه چاپ . اگر الزم باشد که شکلشوندیم  ریتکث

جم به  کل پناز ش ،ی شکل رنگ 4از  ش یب ی(. براوروی ۳50 ا،یدالر استرال 500 کا،یدالر آمر 400پوند است ) ۳00هر شکل،  یبرا

  ن یا  سنده، ینو  ی مکان  تی. بسته به موقع باشدی( موروی  65  ا،یدالر استرال  ۱00  کا،یدالر آمر  ۷5پوند )  50هر شکل    یابعد به از

 باشد.   یمحل ات یممکن است شامل مال هانهیهز

 oc/tish20/currentww.tandfonline.com/thttps://w: ینترنتیا ه گایپا

 یفی مجالت تخصصمعر 

  ای اصفهان شرکت آب منطقه ارشناسک ، الحیبشیر ف 

معرفی 
 مجالت 

https://www.tandfonline.com/toc/tish20/current
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های موجود در این زمینه های جالب علمی است که تا چند دهة پیش برای مطالعة پدیدهسیاالت، یکی از زمینه   رفتار مطالعة  

روش از  روشفقط  یا  و  تجربی  میهای  استفاده  بسیار،  فرضیات  با  همراه  تحلیلی،  کامپیوترهای  پیدایش  با  توسعه   ا هشد.  و 

تری را مورد تحلیل قرار دهد.  های پیچیدهیافت و بشر توانست پدیدههای محاسباتی کاهش  ، هزینههای عددیلدمها و  روش

زمینه از  پیشرفتیکی  بشر  محاسباتی  قدرت  افزایش  با  که  علمی  سیاالت  های  دینامیک  گرفت،  صورت  آن  در  زیادی  های 

پیشرفت  با  علم  این  است.  زمینهامحاسباتی  در  گرفته  صورت  روش ی  رایاة  ساخت  همچنین  و  محاسباتی  با  نه های  های 

و در سدة جدیپردازنده بیستم  قرن  دوّم  نیمة  در  قوی  یافته های  بیشتری  رونق  عنوان  و    استد میالدی،  به  ابزار   کیامروزه، 

روش کنار  در  شودمناسب  گرفته  بکار  سیاالت  رفتار  مطالعة  تحلیلیِ  و  آزمایشگاهی  زمینه   های  در  گسترده  بصورت  های  و 

با سیاالت، مرتبط  م  مختلف صنعتی  استفاده  به کمک سیال  مواد  انتقال  و  . صنایع خودروسازی، صنایع  شودیانتقال حرارت 

توربوماشین هیدرولیک،  صناهوافضا،  هستهها،  علم  یع  کاربرد  موارد  از  غیره  و  انرژی  و  گاز  و  نفت  صنایع  نظامی،  صنایع  ای، 

 سیاالت محاسباتی هستند. دینامیک 

های اخیر در این شاخه از علم قابل  های ایران در سالت محاسباتی در دنیا، پیشرفت قدمت پایین علم دینامیک سیاال  علیرغم 

بوده  زتوجه  این  در  زیادی  و محققین  فعالیت میاست  مقاطع دکتری، کارشناسی  مینه  واحد درسی در  اختصاص چند  کنند. 

و حتی کارشن رشتهارشد،  پایان  انشگاهی،های مختلف داسی در  و  تحقیقات  توسعة هنامانجام  و همچنین  زمینه  این  در  هایی 

 کدهای کامپیوتری به خوبی بیانگر میزان توجه محققین به این مقوله است.

تجاریهامدل  امروزه سیاالت  ی  شده  دینامیک  عرضه  بازار  به  چزیادی  مواردی  حسب  بر  آنها  از  کدام  هر  و  قدرت اند  ون 

اند. یکی  پیدا کرده  خود  حبوبیت خاصی را در بین کاربران رابط گرافیکی و کاربردوست بودن م   توانسازی، دامنة کاربرد،  شبیه 

 Flowاین مدل توسط شرکت    است.  FLOW-3Dاخیر، مدل  های  بخصوص در سال  پرکاربرد،های بسیار قوی و  از مدل

Science  توسط دکتر    ۱۹۸0، که در سالC.W. (Tony) Hirt  های جدید  است و نسخه بنیانگذاری شد، توسعه داده شده

زمینة و در    زیادی را پیدا کرده  تاکنون، محبوبیشوند. این مدل، همهای کاربردی زیادی را شامل میآن، روز به روز، زمینه 

 تیمحبوب  ل یاز دال  ی کی  ، یکیگراف  هایرابط گرافیکی قوی و تنوع خروجی  دی گیرد. شاد استفاده قرار میتحقیق و صنعت مور

 مدل باشد.  نیا

باالیی در شبیه  FLOW-3D  مدل و سهدو  سازیتوانایی  و  سیاالت در حالتجریان    بعدیبعدی  آرام  پتانسیل،  های جریان 

بینی سطح سیال و ترکیب  در پیش  VOFهای هیدرولیکی است. استفاده از روش  سازی برای شبیه   دارد و مدل مناسبی آشفته  

های  ویژگی  ز، اایحل متعامد مکعبی و استوانه در تشخیص مرزهای صلب و همچنین استفاده از شبکة    FAVORن با روش  آ

 د. کنهای مشابه متمایز میاین مدل هستند که آن را با مدل

مدل    ۲۷گیری از  که قابلیت کوپل شدن و بهره  است  پیوستگیر این مدل، معادالت ناویر استوکس و معادلة  معادالت حاکم د

های دو سیاله، انتقال رسوب و آبشستگی، ها از جمله جریان سازی دامنه وسیعی از پدیدهامکان شبیه را دارد و  فیزیکی دیگر  

و برای حل   نماید اد، اختالط هوا و کاویتاسیون و غیره را فراهم میاثر بمقیاس،  بزرگ  های  جریان در محیط متخلخل، جریان

 گیرد.  ای بهره میای و دو معادلهای، یک معادلههای صفر معادلهدلمآشفتگی نیز از 

 افزار  نرمFLOW3D 
  ابیو برقتاسیسات آبی ز او نگهداری دیر دفتر بهره برداری م،  زادهفیروز قاسم   

 ای البرز شرکت آب منطقه 

فی  معر
 افزار نرم 
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های مرداد و  در ماه  Flow3Dافزار  نرم  آموزشتخصصی در زمینه    -دو کارگاه آموزشی  ۱400سال    انجمن هیدرولیک ایران در

 گزار خواهد نمود. دی بر

 
 

 

 

 

توان از کاربرد وسیع آن در علوم مختلف غافل شد. امروزه  چه نمیاگر ،مهندسی کامپیوتر است  شبکه عصبی عنوانی نام آشنا در

در تکمیل مطالعات و تحقیقات علمی و آزمایشگاهی خود بهره نگرفته باشد.    ین نام را نشنیده باشد و یا از آنکسی نیست که ا

بینی مقادیر  تخمین و پیش  در جهت  هادرتمندترین ابزارهای عصبی با داشتن مبنای هوش بیولوژیکی انسانی یکی از قشبکه

ها باتوجه به ت. دندریتاس  و سوما  آیند. یک سلول عصبی طبیعی دارای سه بخش مهم دندریت، آکسونعددی به حساب می

یکی هستند ها هستند. این عالئم در قالب سیگنال و به شکل ضربات الکترنوع ساختارشان مسئول دریافت عالئم از سایر نرون

توان گفت گردد. لذا میهای شیمیایی اصالح میدهنده شوند. سپس اطالعات توسط انتقالسلولی مبادله میکه در فضای بین  

های ورودی است. هنگام جمع شدن  آوری سیگنالهای عصبی هستند. سوما محل جمعهای ارتباطی میان سلولها پلدندریت

توان  ها نداشته باشد. در این گام مینشی نسبت به سیگنالبی برانگیخته شود و یا واکها، ممکن است سلول عصاین سیگنال

گیرد. اما فرکانس خروجی از سول عصبی متغیر  ای را در پیش می رایانههای  گفت سلول عصبی رفتار دو دویی و مشابه سیستم

این فرکانس  ندارد.  ثابتی  از طریق آکسون مبادله میاست و دامنه  رفت.  شوندها  نیز  شبکه   کار مشابه یدر یک شبکه عصبی 

ها دارد. گاهی  تعداد و ماهیت داده ها متغیر بوده و اندازه یک شبکه بستگی به  عصبی بیولوژیکی است. در این شبکه تعداد نرون

ای ورودی  ه ها در الیهیک شبکه عصبی ساده و گاهی پیچیده است. در حالت کلی ساز و کار شبکه بدین صورت است که داده

شوند. آنگاه به کمک مقادیری  هایی که مشابه دندریت هستند جابجا میپس اطالعات از طریق ارتباط دهندهگیرند، سقرار می

های شیمیایی در یک سلول عصبی طبیعی دهندهم وزن دچار تغییر شده که این امر مشابه اصالح اطالعات توسط انتقالبه نا

، یافتن نحوه ساز و  ۱۹ترین سواالت بشر از قرن  ی از قدیمیک کارهای عددی شکل گرفت؟ ی  اما چگونه شبکه عصبی دراست.  

 بی مصنوعی شبکه عص 

   ایران ولیکهیدر الملل انجمنکمیته روابط بین، دبیر پور هاشممعصومه 

فی  معر
 افزار نرم 
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و داکار مغز در دریافت، تجریه و تحلیل داده دن فرمان  ها 

است.   نوروفیزیولوژیستریاضیبوده  کنار  در  نیز  ها دانان 

برای مدلسازی های ریاضی  اقداماتی در ارائه مدلدست به  

والتردند.  زو کار    این ساز پیتز در سال   وارن مک کالک و 

گذاری را پایههای شبکه عصبی امروزی  اولین بلوک  ۱۹40

ای را در های شبکهنرونبار استفاده از  آنان نخستین.  کردند

خروجی   ارائه  و  پیشنهاد  در  دریافت  ریاضی  مسائل  حل 

سال.  کردند شبکهدر  یادگیری  سیستم  بعد  ای، های 

تحلیل    های عصبی وارد و سایر شبکههای پرسپترون  شبکه 

پیش شدند.و  مسائل  سال  گونهبه  بینی  که  تا    ۱۹۷0ای 

شبکهپیشرفت  ۱۹۸0 در  شگرفی  بههای  عصبی  وجود های 

شبکهآمد.   از  پیشامروزه  در  عصبی  مدیریت  های  و  بینی 

آب،  آب،پیش   منابع  وضعیت سالمت  وضعیت    بینی  تعیین 

پیشبلوک و  سدها  بتنی  تهای  آنبینی  خوردگی  ها،  رک 

-های رسوبی از انتقال و رسوبو مدلسازی پدیده شناسایی  

می استفاده  شستگی  آب  تا  گرفته  ساله  شود.گذاری    همه 

در    های عصبی بیش از هزاران مقاله مرتبط با کاربرد شبکه

منتش میجهان  کنفرانسر  برگزاری  بین  شود.  و  ملی  های 

در علوم مختلف های عصبی  المللی در زمینه کاربرد شبکه

کنار   مدلشار  انتدر  ارائه  به  منجر  کتب  و  های  مقاالت 

 است.   ها شدههای گوناگون این شبکهمتنوع با قابلیت

 

 

 

 

 

المللی است و هر ساله به جهت یافتن پاسخ مناسب در  یک دغدغه و مشکل ملی نیست بلکه بحران بین  امروزه بحران آب صرفاً

کشور با این مسئله به عنوان یک چالش جدی    ۱50  حدوداًگردد.  یای برگزار مهای فرامنطقهها و نشست جهت حل آن گفتمان

ترین دالیل کاهش منابع آب و رشد منابع  جمله مهم  د. افزایش جمعیت، تغییرات اقلیمی، گسترش صنایع و ... ازوبرو هستنر

المللی را  کت جمعی و بینشور وابسته نیست و یک مشاربه اقدامات یک ک  جا که حل این مشکل صرفاً از آنآالینده آن هستند. 

المللی  های بینشده و منجر به اهمیت دیپلماسی  منعقدپیمان میان کشورهای درگیر این امر    ۳00کنون بیش از  طلبد تامی

الملل بین  بطروا  هیئت رئیسه انجمن هیدرولیک، کمیته  هایگیریبا توجه به اهمیت این موضوع و بر اساس تصمیماست.  شده

 وظایف این کمیته عبارتند از:  حسین مهاجری آغاز به کار کرد. اهمسیدبه ریاست دکتر  ۱۳۹6سال  این انجمن از

 المللی فعال در زمینه هیدرولیک و محیط زیستقراری ارتباط با مراکز علمی بینبر •

 المللروابط بین  کمیته 

   ایران هیدرولیک الملل انجمنوابط بینکمیته ر، دبیر پور هاشممعصومه 

فی  معر
 کمیته 
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 مللیالر ارتباط با مسائل بینهای دیگر انجمن در جهت ارتقاء اهداف مصوب انجمن دهمکاری با سایرکمیته •

 ها با توجه به قوانین جاری کشور ت، تماس و ماموریتالملل اعم از مکاتباانجام کلیه امور مرتبط با روابط بین •

 المللی بین و ایمنطقه سطح در. …، نشست تخصصی، کنفرانس وبرگزاری کارگاه •

 مللیالهای انجمن در سطح بینمعرفی انجمن و انعکاس فعالیت •

 المللیهای بینکنگرهتید و اعضای توانمند انجمن برای سخنرانی در هماهنگی جهت حضور اسا •

 های علمی فرامرزی با ایرانیان مقیم خارج از کشورتالش در جهت بهبود و تسهیل ارتباط •

شناخته    ن هیدرولیک ایرانهای انجمکمیته بین الملل انجمن هیدرولیک، با بیشترین تعداد اعضا، درصدر سایر کمیته  امروزه،

 عبارتند از: های این کمیته ترین فعالیتشود. شاخصیم

   IAHR  با  ات ارتباطها و توسعه همکاری •

 انجمن وبگاهانگلیسی  نسخهاندازی راه •

 ویراستاری انگلیسی نشریه هیدرولیک  •

 ۱۳۹۷ز در سال اهوا مهندسی رودخانه المللیسمینار بینبه زبان انگلیسی در  ژهوی خبرنامهانتشار  •

 های زیر را در نظر دارد:برنامهالملل انجمن هیدرولیک برای سال آتی بینروابط های انجام شده کمیته ریزیامهبر اساس برن

 تهیه بانک اطالعاتی ایرانیان متخصص در حوزه آب و هیدرولیک در خارج از کشور  •

 ژئوساینس اروپا و آسیا  ،های خارجی از جملهبرقراری ارتباطات بیشتر با سایر انجمن •

 داث شعبه در خارج از کشور اح •

 ی  به زبان انگلیس یاندازی یک مجله معتبر هیدرولیکراه •

کمیته بین  ایمیل  گردد تا درخواست خود را به آدرس  در پایان، از عالقمندان به عضویت و همکاری با این کمیته دعوت می

 hashempour@iha.ir      و یا    iha.irinternational@     الملل یا به دبیر کمیته ارسال نمایند:

 

 

         
 

اند پ   یبرا  یشیجلسه هم  به مشکالت  توجه  با  آب  مبتالبه مجالت  و مشکالت  مسائل  ناش   شیطرح  کرونا،   یآمده  بحران  از 

تعد افت ککاهش  مقاالت،  و همچنمقاال  تی فیاد  روز   اتینشر  ونیسیکم  د ی نامه جد  نییآ  ی ط  ی ابالغ   د یجد  بطضوا  نیت  در 

  ی آقا  ییجلسه بعد از خوش آمدگو  نی. در ادیگردبرگزار    یمجاز  یدر بستر فضا  ۱۷  یال  ۱5ماه از ساعت    ید  ۲4چهارشنبه  

نمودند    اقدامموضوع    هیرح اولبجستان به ط  ی دکتر شفاع   یا آق  ران،یا  کیدرولیانجمن ه  رهیمد  ئتیه  س یرئ  یاس ی  ی دکتر مهد

 ی داخل  رانیمد   ایو  مسئول    رانیمد  ران،ینفر از سردب  ۲4جلسه    نیو سپس شرکت کنندگان نظرات خود را مطرح کردند. در ا

 . شرکت نمودندمجالت 

د در  های موجوکت کنندگان، چالشبندی و اخذ نظر کلیه شراهم موارد مورد بحث به شرح زیر بود و مقرر شد بعد از جمع

 .وزارت عتف منعکس شود نشریات ای به کمیسیون مهقالب نا

 چاپ مقاالت خارج از دامنه توسط برخی نشریات -۱

 ارسال مقاله به مجالت خارجی به خاطر امتیاز کم مجالت فارسی طبق آیین نامه ارتقا  -۲

 رسی مجالت جهت ارسال مقاالت برای بر ارسال نامه به نویسندگان مقاالت برتر کنفرانس ها  -۳

 مجالت آب کشور  رانیو مد  رانیسردب ی شی جلسه هم اند 

 ( رانته  ماه، دی  24)

 

اخبار 
 علمی
 

 

mailto:international@iha.ir
mailto:hashempour@iha.ir
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 بروز مشکالت ناشی از بحران کرونا و عدم حضور دانشجویان و افت تحقیقات میدانی  -4

 مشکالت هزینه باالی انجام مطالعات میدانی )آزمایشگاهی و صحرایی( -5

 ضرورت حمایت مالی وزارت عتف از نشریات -6

 .ورد بازبینی قرار گیردآیین نامه جدید جای نقد دارد و باید م -۷

 مقاالت مرتبط با صنعت و چاپ این نوع مقاالت لزوم چاپ   -۸

 پیشنهاد تشکیل کمیته ای زیرمجموعه اتحادیه آب برای پیگیری مشکالت مجالت آب -۹

 ارائه شده توسط سیناوب DOI وجود مشکل در کدهای -۱0

 .تخصصی ارسال شودایر مجالت بکاهند و این مقاالت به س  مجالت با همکاری یکدیگر از تعداد مقاالت غیرتخصصی خود -۱۱

 .متاسفانه هیچ مجله ای مشکالت مرتبط با صنعت آب را منتشر نمی کند  -۱۲

 انجام داوری تخصصی برخی مقاالت حوزه صنعت توسط اهالی صنعت بجای دانشگاهیان -۱۳

 .ی می شودارسال مقاله به مجالت فارسوجود مشکل ارائه چکیده مبسوط که باعث انصراف نویسندگان از  -۱4

 .درخواست از وزارت عتف به تغییر رویکرد و تشویق نویسندگان به ارسال مقاالت به مجالت فارسی زبان -۱5

 پیشنهاد اجباری شدن چاپ حداقل یک مقاله فارسی توسط کلیه اساتید دانشگاهی در سال -۱6

 .این خصوص است تجربیات در اجه هستند و نیازمند ارائهبرخی مجالت در حوزه نمایه سازی با مشکل مو -۱۷

 

 

 
 

 

 مهندسی رسوب  

 شگاه تهرانانتشارات دانناشر:                   ویتو ای. ونونی : تالیف

 دکتر محسن نصرآبادیو  امیددکتر محمدحسین  :هترجم

 ۱۳۹۲ :ارسال انتش            ۷۹0تعداد صفحات: 

مهندس قالب    ی کتاب  در  که  سامانده   ۷رسوب  شده    یفصل 

مج تجرب  یاموعهاست،  از  جامع  و  استادان،    اتیکامل  موفق 

انتقال رسوب )فصل    کیمکان  نة یمهندسان و پژوهشگران در زم

(، منشأ رسوبات و بار  ۳رسوب )فصل    یریگاندازه  یها(، روش۲

روش4)فصل    یرسوب )فصل    یها(،  رسوب  و  5کنترل   )

حقوق  یاقتصاد  یهاجنبه  (  ۷و    6  یها)فصل  یرگذارسوب   یو 

ونون  است که پروفسور  ا  یگردآور  یتوسط  از  است.  رو    نیشده 

بهره  نیا بر  افزون  نتا  ی مندکتاب  گوناگون،    یهاپژوهش  جیاز 

  ی مشاور مرتبط با مهندس  یمهندس  یهاطراحان و شرکت   یبرا

آب و    و   یکیدرولی ه  یهاسازه  ک،یدرولیه  ،یاریرودخانه،  مرتع 

 کشور استفاده شود.  یهامربوط به رودخانه یهادر طرح تواندیدارد و م یجنبة کاربرد یزداریآبخ

  

 رسوب   یمهندس-   . . . 
  ابیو برقتاسیسات آبی ز او نگهداری مدیر دفتر بهره برداری ،  زادهفیروز قاسم   

 ای البرز شرکت آب منطقه 

فی عرم
 تاب ک
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 آب )امور آب(   یرشته مهندس  هیقضائو قوه یدادگستر  یرسم  یکارشناس  های تشریح سواالت آزمون

 شگاه تهرانانتشارات دانناشر:      دکتر محسن نصرآبادی: تالیف

 ۱۳۹۹ : ارسال انتش               ۳4۲تعداد صفحات: 

آزمون ک   یهاگروه  ه،یقضائو قوه  یدادگستر  یمارشناسان رسدر 

دسته   یتخصص طبقه   یهادر  کدام  شده  یبندمختلف  هر  که  اند 

آب    ی. گروه مهندسرندیگیرا در بر م  یخاص  یلیتحص  یهارشته 

و پرتقاضا بوده و    یکاربرد  ،یتخصص  یهااز رشته  ی کی)امور آب(  

تخصص  ن یا  یحقوق  ی مبان قض   یاریبس  یبرا  ی گروه  بساز    اریات 

است و کمک گرفتن از کارشناسان خبره و مجرب   زیلش برانگچا

شرکت در    یاست. برا  ریناپذاجتناب  یامر  ییدر صدور احکام قضا

کارشناس قضائ  یدادگستر  یرسم  یآزمون  قوه  رشته   هیو  در 

  ی هادر رشته  یآب )امور آب( داشتن مدرک کارشناس  یمهندس

)گرا عمران  های  سازه  آب،  مهندسی  ی هاشیمهندسی 

برداری از سد و شبکه، آب و فاضالب(، علوم و  یدرولیکی، بهرهه

)گرایش آب  سازهمهندسی  زهکشی،  و  آبیاری  و  های  آبی  های 

 .است یشناسی ضرورمنابع آب( و زمین یمهندس

ب( آب )امور آ  یندسرشته مه  هیقضائو قوه  یدادگستر  یرسم  یکارشناس  یهاآزمون   کتاب  نی ترو جامع  نیترحاضر کامل  کتاب

ارائه شده است. در   یحیصورت تشرشده و به یتاکنون در آن گردآور  ۱۳۷0ها از سال  آزمون  هیسؤاالت کل  کهی طور. بهباشدیم

ها  پاسخ  حیدر تشر  نیدر نظر گرفته شود. همچن  یداوطلبان در هر سطح  یازهایکتاب تالش شده تا در حد توان، تمام ن  فیتأل

ارائه شود تا در صورت طرح سواالت مشابه    یبه نحو  یدیمه ارائه گردد و نکات مهم و کلصورت درسناب بهده تا مطالش  یسع

از منابع مهم آزمون   یکی   نکهیتوجه به ا  باگردد.    سریداوطلب م  یدر حداقل زمان ممکن برا  ییگودر آن موضوع، امکان پاسخ

 وستیعنوان پ به  ها نامهنیو آئ  نیقوان  نینسخه از ا  نیب است، آخرآ  ی رشته مهندس  مرتبط با   یهانامهنیو آئ  نیرشته، قوان  نیا

 .شده است هیکتاب ارا نیا یدر انتها

 
   رودخانه  یشناسختیر

 پارسیاانتشارات ناشر:      ار. جی. گاردپروفسور : تالیف

 ، دکتر مسعود سعیدی و دکتر ناصر رفیقی اسکوییمحسن نصرآبادیدکتر  :هترجم

 ۱۳۹۷ : ارسال انتش               5۱4تعداد صفحات: 

دهی شده است. پس از بیان مقدمه، در فصول دوم و سوم کتاب در خصوص  فصل سازمان  ۱5  درشناسی  ریختمطالب کتاب  

آبراهه  یزآبر  یهاه ضحو شبکة  فرسایش  هاو  رسوب  و  بار  و  بیانخاک  به  کتاب  این  چهارم  فصل  است.  شده  بحث  اصول    ی 

در فصول پنجم و ششم این کتاب    حثی موضوع بآبرفت  یها و شکل پالن رودخانه  ولیکیدره پردازد.  ی میآبرفت  شناسیریخت 

در فصل هفتم    دهد. وانندگان قرار میار خهای آبرفتی در اختیاین فصل اطالعات کاملی در خصوص انواع پالن رودخانه  است.

حث شده است. فصول نهم و دهم این  ب  آبرفت  هیدرولوژی  یرین دی و در فصل هشتم موضوع جالب  شن  با بستر  هایرودخانه
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  کنند. ها را تشریح میرودخانه  یمجراو  تراز بستر  کتاب تغییرات  

در این فصول در خصوص موضوع مهم فرسایش با جزئیات بحث  

است. وتحل  هایمدل  شده  برای یافته  توسعه  یعدد  یلی 

معرفی    رودخانه  سیناشیخت ر دوازدهم  و  یازدهم  فصول  در 

  هندوستان   یهااز رودخانه یبرخ شناسیریخت اند. همچنینشده

ها  رودخانهاند. دو مبحث در فصل سیزدهم این کتاب تشریح شده

مح اطالعات یطو  و    ی هامطالعه  یبرا  یازموردن  زیست 

اشناسی بهیخت ر پانزدهم  ن  یطور خالصه در فصول چهاردهم و 

شده بیان  جامع  اند. کتاب  از  یکی  کتاب  کاین  های  تابترین 

رودخانهمن شناسی  ریخت  زمینه  در  بعنوان تشر شده  که  هاست 

 های آموزشی نیز مورد استفاده قرار دارد. منبع معتبری در کالس

 

 

 
 

 

 

 
 

Essential Tools for Water Resources 

Analysis, Planning, and Management 

 نگر یاشپر : ناشر              حداد بزرگ دیام دکتر :ارویراست

 ۳5۹: صفحات عدادت                                 ۲0۲۱: پچا سال

  آب   منابع  تیریمد   یبرا  از ین  مورد  ی ابزارها  و  م یمفاه  کتاب،   نیا

  و   هیتجز  ،یسازنه یبه  ،یسازهیشب  ، یسازمدل  یهاروش  شامل

  ستم یس  دور،   از  سنجش  ،یکاو  داده   بزرگ،   ی هاداده  لیتحل

  ستم، یس  ییایپو  ارض، تع  حل  ، یباز  یتئور  ،یی ایفجغرا  اطالعات

  و   ارها یمع  چند  هدفه،  چند  یسازنهیبه  عامل،   بر  یمبتن  یهامدل

  را  تیقطع  عدم   و  سکیر  لیتحل   و   شاخصه  چند  یریگمیتصم

  تا   دهدیم  شرح  آب  مصرف  و  منابع   داری پا  و  بهتر  تیریمد  جهت

  ی هاکاربرد.  ابد ی   کاهش  ندهیآ  و   یفعل  آب  کمبود  یجهان  بحران

  ش ینما  و  یمورد  مطالعات  از  استفاده  اب  شده  اشاره  یابزارها

  رائه ا  آب  منابع   ی هاستمیس  مناسب  تیریمد   در   ها   آن  یایمزا

  د، یاسات  ان،یدانشجو  یبرا  یمرجع  عنوان  به  مجموعه  نیا.  اندشده

  قابل   یدرولوژیه  و  آب  منابع  نهیزم  در  نفعانیذ  و  متخصصان

 .است استفاده

  آب  منابع تیریمدو   ی زیرامهبرن  ل، ی تحل  یبرا   یضرور  یابزارها 

 ان ایر ولیککمیته اعضای جوان انجمن هیدر، دبیر احمد فردوسی 

 

  رفیمع

 ب  تاک
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  ایران   رانس هیدرولیککنف  بیستمین 

 جمن هیدرولیک ایراندبیر ان،  امیر صمدی  

  رفیمع

   رویداد
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شهر و   ۲5و جنوب غرب استان خوزستان که شامل  یمرکز  یشهرها از یجهت رفع ن یف آبرسانبا هد ۱۳۸۷از سال  ر یطرح غد

پ   یی، به کارفرماالیر  اردیلیم  ۱۳000  ة، با بودجشوندیوستا مر  ۱60۸ قرارگاه خاتم    یمانکاریسازمان آب و برق خوزستان و 

 44۹۳۳با شماره ثبت    ۱۳۹4در سال    زین  انخوزست  ریو انتقال آب غد  دیتول  ، یبردارشرکت بهره.  د یآغاز گرد  اءیاالنب

 ی روزشرکت با تالش شبانه نیا ی روهای. ندیطرح گرد نیاز ا یبردارار بهرهدعهده ، فاز  اول و دوم طرح ل یمو پس از تک  سیتاس

ده و موجب نش  قطع  یالحظه  یات یح  عیما   ن یا  تا ارسال آب،  باشندیم  ساتیتاس  نیا  راتیو تعم  ینگهدار  ،یبرداردار بهرهعهده

 استان نگردد.  وریمردم غ  یمشکل برا جادیا

 :تیفعال  امنهد

خانه دارخوین  هپمپاژ و تصفیگاه  ایستو    دای هویزهشه  و  المبینهای پمپاژ شهدای فتحایستگاه، شامل  این شرکت  تیفعال  دامنه

 شرکت نمایش داده شده است.  های این فعالیتیری از زیر تصاواشد که در بشادگان میو خطوط انتقال آب به اهواز و 
  
 

    
 

 
 

 

آید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه  ل می ه از کلیه اساتید، متخصصین، اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عملوسیبدین 
هی اعضای  در  هیدرولیک،  را  تحریریه  لطفارائئت  فرمایند.  ی  یار بهتر  مطالب  به  ه  را  خود  مطالب  اعضای  ًا  کمیته  ن وا جایمیل 

 یید: ماک ایران ارسال فر یدرولیانجمن ه
youngmembers@iha.ir 

  دیر خوزستان، تولید و انتقال آب غیبهره بردارشرکت 

 

عضو  
   یحقوق
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