
 

   1     رانیا  کیدرولیه  انجمن   خبرنامه     

 

 

 

 

 

 

 

 

 ک یبه    ایدر سطح دن  یبحران آب  ،یبا اثرات مشهود جهان  یم یاقل  راتییجهان و وقوع تغ  یو اقتصاد  یتوسعه اجتماع   طیدر شرا

  ی نیبشیمطالعه و پ   ندهیآ  طیشرا  ن، ینو  ی های و تکنولوژ  یاز توان علم   یریگبه بهره  یستیشده است و با   ل یملموس تبد  ده ی پد

از جمله کشور   ایاز دن  یا. در حال حاضر بحران آب در بخش عمدهدیبرآ  دی جد  طیرابا ش  قیتطب  یگردد و بشر در تالش برا

 ران یمنابع آب ا  ی عموم  تی بر آن شده است که وضع  ینوشتار سع  ن یلذا در ا  .است  شده   لی اول تبد  تیبه مسئله و اولو  رانیا

 .گردد میترس

اقل  رانیا  کشور ن  میبا  و  کشور  مهیخشک  بارش  متوسط  و  با    یخشک  آمار  )  متریلیم  250برابر  اساس  شبکه    53بر  ساله 

ن  یمبنا  یبارانسنج  یهاستگاهیا توز   باشد،یم  یسوم متوسط جهان  کیکه حدود    (رویوزارت  نظر  پهنه    ی مکان  عیاز  بارش در 

شرا  زین  یکشور پهنه  یطیدر  اساس  بر  که  دارد  ا  یبندقرار  بلندمدت  ن  یمبنا  یهاستگاهیبارش  در    زانیم  رو،یوزارت  بارش 

  یهارقم در استان  نیا  کهیبوده در حال  متریلیم  46و بلوچستان حدود    ستانیکرمان و س  یهااز استان   یو نواح  یریمناطق کو

  ی روند عموم  ز، ین  یزمان   ی. از نظر سرابدییم  شیافزا  متریلیم  1400از    شیبه ب  ،یاریکشور و استان چهارمحال و بخت  یشمال

بوده در   متریلیم  250ساله کشور حدود    53بارش    نیانگیم  کهیاست بطور  دهمتوسط بارش کشور در گذر زمان رو به کاهش بو

  یسال آمار  53متوسط بارش در کشور در طول    ،یاست. از طرف  افتهیکاهش    متریلیم  232به    ریساله اخ  13  نیانگیم  کهیحال

با فراز و فرودها  ر،یاخ ن  یهمواره  بوده است بطور  زیساالنه  آب  کهیهمراه    358بارش کشور حدود    توسطم  71-72  یدر سال 

 بوده است. متریلیم  143حدود  86-87 ی و در سال آب متریلیم

  متر، یلیم  157با متوسط بارش کشور    کهیبارش کشور محسوب شده بطورکم  یها( جزو سال1399-1400گذشته )  یآب  سال

را دارا بود. بر اساس   51رتبه    ،یسال آمار  53  نیروبرو بود و در ب  یدرصد  37با کاهش    ینسبت به متوسط بلندمدت کشور 

مبنا  یترسال -یخشکسال  تیوضع  لیتحل آب  ز، ین SPI شاخص  یبر  شاخص    1399-1400  ی سال  طبقه  -1.94با    ی بنددر 

هم  د یشد  یهواشناس  یخشکسال کاهش شد  نیقرار گرفت.  باعث  رواناب  دیامر   زان یم  کهیبطور  دیکشور گرد  یسطح  ی هادر 

کاهش    زبایمخازن سدها ن  رهیمواجه بوده و ذخ  یدرصد  47قبل با کاهش حدود    ی کشور نسبت به سال آب  یبه سدها  یورود

 .رساند انی را به پا ینسبت به سال قبل، سال آب یدرصد 30حدود 

از سو  ی هاینیبشی، انجام پ 1400-1401  ی ارتباط با سال آب   در آب   قاتیکشور و موسسه تحق  یسازمان هواشناس  یمختلف 

با کاهش    1400  زییو پا   افت یتحقق    زییدر فصل پا  هاینیب شیپ   ن یکمتر از نرمال بود که متأسفانه ا  زیینشانگر پا   رو،یوزارت ن

تار  افت، یخاتمه    مدتبارش نسبت به متوسط بلند  ی درصد  25حدود   ها در  بارش  تی، با تقو1400  ی د  27  خ یدر ادامه و تا 

که نسبت به بلندمدت با    دیرس  لمتریم  104و به عدد    افتیبهبود    یبطور مطلوب  یرمتوسط کشو  زانیشروع فصل زمستان، م

 که یداشته است بطور  یوازننامت  عیبارش در سطح کشور توز  عیتوز  ،یجار  یهمراه بوده است. اما در سال آب  یدرصد  12رشد  

 منابع آب کشور یعموم یمایس 

  های آب کشورمدیرکل دفتر اطالعات و داده ،زادهقاسمفیروز دکتر 

 

مطلب 
 نخست
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 تاکنون   درصد  147و    94،  56  بیترته  درصد بوده و ب  50از    شیرشد ب  یکرمان و هرمزگان دارا  ،یخراسان جنوب  یهااستان 

  یاند. ورودبوده یدرصد 48و  46، 35، 32کاهش  یسمنان و کرمانشاه، دارا الم،یا ،یخراسان شمال یهااند و استانرشد داشته 

است و مخازن    ودههمراه ب  یدرصد  21مترمکعب بوده که نسبت به سال قبل با کاهش    اردی لیم  8ز حدود  یبه مخازن سدها ن

 . باشندیدرصد نسبت به سال قبل مواجه م 24مترمکعب آب هستند که با کاهش  اردیلیم  20.4 یسدها در حال حاضر دارا

رخ داده،    یهابارش   زانیاست که از مبر علت شده  دیدما مز  یشیبارش کشور، متأسفانه روند افزا  تیوضع  یکنار روند کاهش  در

بارش ا  ابد یمؤثر کاهش    ی هاسهم  از  بررس  قیطر  نیو  آب در دسترس محدود گردد.  توسط سازمان    یمنابع  ارائه شده  آمار 

ساله دارد.    13  نیانگی ساله تا م  53از متوسط    یادرجه   1.1  شیکشور افزا  طمتوس  یکه دما  نستیکشور نشانگر ا  یهواشناس

اساس گزارشات منتشر شده  نیا بر  تا سال  انسان  میاقل  راتییدر خصوص تغ IPCC روند  تأ   زین  2007ساز  بوده و    د ییمورد 

 .است دیشد راتییکه نشان از تغ ردی گیقرار م  -40تا  -20 طیدر شرا رانینشان از آن دارد که ا هالیتحل

افزا  یعموم  روند و  کشور  بارش  افزا  شیکاهش  آن  تبع  به  و  ن  ریتبخ  شی دما  و  تعرق  و    ی اجتماع   یفاکتورها  راتییتغ  ز یو 

سال  یاقتصاد طول  همچن  انیدر  و  تصم  نیگذشته  اتخاذ  شرا  ماتیعدم  با  سازگار  و  تغذ  ، یآبکم  طیمتناسب  عدم    هیباعث 

آبخوان تعادل  عدم  و  ز  یهامناسب  آخر  کهیبطور  است  ده یگرد  ینیرزمیآب  اساس  محدوده  نیبر  تعداد  موجود،    ی هاآمار 

بحرا  یمطالعات  ممنوعه  و  به    ینممنوعه  رس  421کشور  نزولاست  دهی محدوده  روند  کسرآبخوان  ی.  وقوع  باعث  مخزن   یها 

مقدار کسر  است  دهیدر سطح کشور گرد  یمترمکعب  اردیلیم  130حدود    یتجمع اساس متوسط ساالنه،  بر    4.7مخزن    یکه 

 .باشدیمتر مکعب م اردیلیم

مترمکعب آب در سطح کشور   ارد یلیم  98بطور ساالنه    م،یبا توجه به آنچه در بخش مصارف آب کشور شاهد هست  متأسفانه

  ی قانون  یهات یاز ظرف  یریگعدم بهره  لیاست که بدل  یدرصد در بخش کشاورز  90که بخش عمده آن حدود    گرددیمصرف م

 یآب کشاورز  یوربهره  شی و افزا  یآب کشاورز  نهیمصرف به  تیریکشور در حوزه مد  یبه اصول اسناد باالدست  یبندیو عدم پا 

که    یبه نوع  گرددیبخش مصرف م  نیدر ا  نییپا  اریبس  یروآب(، آب با بهره  یحجم  لیو تحو  یمشارکت  تیریاصول مد  ژهی)بو

مصارف در سطح کشور   زانیم  سهی. مقا نموده استعبور    یوقوع تنش آب   طیسرانه مصرف آب در سطح کشور باال رفته و از شرا

در    رانیسازمان ملل، ا  داریتوسعه پا  ونیسیاز آن است که بر اساس استاندارد شاخص کم  یکشور، حاک  ریدپذیبا حجم آب تجد

آب  دیبحران شد  طیشرا منابع  نظر  از طرف  یاز  دارد.  اقل  یهاینیبشیپ   یقرار  ا  یحاک   یمیبلندمدت  ا  نستیاز  نظر   رانیکه  از 

از جامعه را بطور   ییهابخش  ینه تنها تنش آب  طیشرا  نیو در ا  کندیحرکت م   یآب  یهاتنش  دیشدبه سمت ت  یمیاقل  راتییتغ

درگ آب  ریگسترده  منابع  بلکه  نمود  تجد  زین  یخواهد  و  رفته  کاهش  به  رو  مرور  نم  یریدپذ ی به  منظور    .ردیپذ یصورت  به  لذا 

با   یاستردهاقدامات گ  ر،یدپذ یاز منابع آب تجد  انتیبحران و ص  دیاز تشد  یریجلوگ برنامه   ک یدر قالب    یستی الزم است که 

 محور دنبال گردد. آب شیآما

  . دردیبرگزار گرد  (نیآنال)به صورت برخَط    یسال جار  ماهمهر  29  خیدر تار  رانیا  کیدرولیه  ادیدوره المپ  دهمینمرحله اول  

تعداد سواالت    نیا پاسخگو  20آزمون  زمان  و  بود.    نییتع  قهیدق  30به سواالت    ییعدد   ی برا  ز ین  ی منف  نمره  نیهمچنشده 

به مرحله دوم  تهران    نفر از دانشگاه  2تعداد    نینفر بودند که از ا 13  مرحله  نیکنندگان اشرکت  .بود  شده  گرفته  نظر  در  آزمون

  ماهآبان  1  شنبه  خیدانشگاه تهران در تار  محل گروه مهندسی آبیاری و آبادانی در    یدوم به صورت حضور  مرحلهاما    .افتندیراه  

 رانیا کیدرولیه ادیالمپ دوره نیدهم نهایی جینتا 

 و دبیر کمیته جوان انجمن هیدرولیک ایرانهیدرولیک  نشریه کارشناس، مهشید میرزایی 

اخبار 
  انجمن
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  دوره   نیدهم  دوم  و  اول  مراحل   یبرگزار  از  پس  تیبه رقابت پرداختند. در نها  گریکدی  مرحله اول با  دگانیو برگز  دیبرگزار گرد

، (یحضور)  یحیتشر  و(  ن یآنال)  یتست  آزمون  جینتا  براساس  ،(یصدق  نیحس  دکتر  ادوارهی  ن ی سوم)  رانیا  کیدرولیه  ادیالمپ

فارغ صبورکازران  حسین  دکتر  منطقهآقای  آب  شرکت  کارشناس  و  تهران  دانشگاه  از  عمران  مهندسی  دکتری  ای التحصیل 

رضوی المپیاد    خراسان  برگزیده  شدند.    1400بعنوان   کنفرانس  نیستمیب  هیاختتام  مراسم  در  ادیالمپ  ده یبرگزاز  انتخاب 

، هدایای  کرونا  یها  تیمحدود  به  باتوجهو    آمد  بعمل  لیتجل  گرگان  یعیطب  منابع  و  یکشاورز  علوم  دانشگاه  در  رانیا  کیدرولیه

   ایشان نیز به صورت جداگانه به ایشان تقدیم گردید. 

 
 نفر اول و برگزیده المپیاد

 صبورکازران  نیحس

 

 
 ادیمرحله دوم المپ یاز روز برگزار یریتصو

 

 ۱۴۰۰ برتر  نامه انیپا مسابقه  نهایی   جینتا

  افراد  و  دی گرد  یبررس  ارشد  ی کارشناس  و  یدکتر  مقطع  دو  در  1400  سال  برتر  نامهانی پا  مسابقه  کنندگانشرکت  یهانامهانی پا

   . شدند انتخاب اول مرحله دگانیبرگز عنوان به ریز

 ی مهربان یوجود فاطمه خانم، فر  یناقد دمحمدرضایس یآقا، یفرود ی عل  یآقا ی:دکتر  مقطع

 آباد فیشر یماندگار نینگ  خانم، یکاغذچ افسانه خانم ، یصولت سامان یآقا :ارشد  یکارشناس  مقطع

اول   مرحله  شرکتنامهپایاندر  ارسالی  موضوع،های  نظری  جذابیت  جمله  از  معیارهایی  گرفتن  نظر  در  با  کاربردی    کنندگان 

نامه و ...  نامه، مقاالت پژوهشی چاپ شده از پایانمستخرج از پایان  گزارشات پژوهشی یا کتاب  بودن، ارتباط با علم هیدرولیک،

نامه دعوت بعمل آمد و بعد از برگزاری جلسه مزبور، نفرات زیر  برای ارائه مجازی پایان  برگزیدگاناز    بررسی شدند. در نهایت

 برگزیده شدند: 
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 ارشد  یکارشناس  مقطع

 دانشگاه  اساتید  نامه عنوان پایان یخانوادگ  نام  و   نام

 

 ی کاغذچ افسانه

ی تدوین مدل شبکه

سازی و بیزین برای شبیه 

ارزیابی فرآیند تحویل و  

توزیع آب در کانال اصلی  

 آبیاری

 راهنما

 شاهدانی دکتر سیدمهدی هاشمی

 دکتر عباس روزبهانی 

 مشاور 

 ابراهیم بنی حبیبدکتر محمد 

 دکتر صالح تقواییان

دانشگاه  

 تهران 

 ی دکتر  مقطع

 دانشگاه  اساتید نامه عنوان پایان یخانوادگ  نام  و   نام

 

 فر  یناقد دمحمدرضایس

توسعه یک سامانه  

مدیریت آب در مزرعه  

سازی  به وسیله مدل

جریان سطحی و  

 زیرسطحی 

 راهنما

 دکتر علی نقی ضیائی 

 انصاری دکتر حسین 

  دانشگاه

  یفردوس

 مشهد

 

  ی هاتیمحدود  به  توجه  با و    آمد  عمل  به  لیتجل  رانیا  کیدرولیه  کنفرانس  نیستمیب  هیاختتام  مراسم  در  دگانیبرگز  هیکل  از

   گردید.   میتقد شانیا به صورت حضوری در تهران به دگانیبرگز یای هدا کنفرانس، یمجاز یبرگزار و  کرونا

 
 رانیا  کیدرولیه  و   آب اختراعات  و   هادهیا  یمل  جشنواره  ن یدوم   نتایج نهایی 

 جهت  الزم   اعتبار  فاقد   هیاول  یغربالگر  در  اثر  سه  رخانه،یدب  توسط  شده  افتیدر  اثر  17  مجموع  از

  آنها   ی ابیارز  و   شده   واصل   ده یا  6  و  اختراع  8  نیب  از  تینها  در.  شد  شناخته  ی اصل  بخش   در  شرکت

 بعنوان  ده یا  کی  و  اختراع  کی   کشور،  آب  صنعت  و   نخبگان  اد یبن  د ییتا  مورد  داوران  توسط

  در   رانیا  کیدرولیه  کنفرانس  نی ستمیب  هیاختتام  مراسم  در  و   شدند  انتخاب  جشنواره  دگانیبرگز

  شان یا  از  جشنواره  سیتند  و  ریتقد   لوح  یاهدا  با   گرگان  یعیطب  منابع  و  یکشاورز  علوم  دانشگاه

انجمن،    و  آمد  بعمل  لیتجل دبیرخانه  توسط  مکاتباتی   جهت  صنعت  بخش  به  طرح  دو  نیاطی 

 . معرفی شدند  یساز یتجار

 

 اختراع   بخش

  محمد  ،ینادر  نیافش  انیآقا  توسط  "یسنگبر  صنعت  پساب  از  جامد  معلق  ذرات  یجداساز  یبرا  کلونیدروسیه"  اختراع

 .انیمسعود محسن و انیبیحب

 

  دهیا  بخش

 ی دهقان احمد ریام و یموریت رضا انی آقا توسط "DotNet  هیپا   بر ها رودخانه در یرسوب بار هوشمند برآوردگر افزار نرم" دهیا
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 تهران  دانشگاه  در  ”یآب  ی ها  ستمیاکوس و  رودخانه“  شیگرا  ارشد  یکارشناس  یدانشجو   رشیپذ

 

 ی برا  تهران،  دانشگاه  ی آبادان  و  یاریآب  یمهندس  گروه

 سازمان  قیطر  از  ،(1401  مهر)  ندهیآ  یلیتحص  سال

  شیگرا-رشته  در  ارشد  یکارشناس  یدانشجو  سنجش،

  “ یآب  یهاستم یاکوس  و  رودخانه  -آب  یمهندس  و  علوم“

 .ردیپذ  یم

 در  ن یکارآفر  ، یداشتن  دوست  و   جذاب  رشته  ن یا

 ی هارشته  یدکتر  دوره  ساز   نهیزم   و   جهان،  و  ران یا

 .است جهان  و  رانیا یهادانشگاه  در  یچندبخش

 

 

 

 

 

از   کار آراستهدکتر پیمان دانشبا کمال تاسف با خبر شدیم  

المللیی بینمهندسیی آب دانشیگاه  علوم و  اساتید بنام گروه  

 یاوارسیته و مهربیان و چهیره  یدانشمند،  امام خمینی)ره(

در  لیبید  یبه حق ب  یو استاد  نیبرجسته در علوم آب و زم

جیان بیه جیان  یکشور بر اثر سکته قبل  یعرصه آموزش عال

 یالمللی  نیاستاد دانشگاه ب  نیدرگذشت ا  کرد.  میتسل  نیآفر

دانشگاه جیامع   یمعاون پژوهش و فناور  و  )ره(  ینیامام خم

و بهیت آور بیود.  زییتیاثر انگ اریکشور بسی  یکاربرد  -  یعلم

 آب  یمهندسیعلیوم و  در گیروه    تفعالیی  هاسال  یط  شانیا

دانشگاه قزوین و پژوهشیکده حفاظیت خیا  و آبخییزداری 

 یو آثار مانیدگار  هاینینقش آفر  یعلم  أتهی  عنوانبه  کشور

علیم قلمیداد   نییگذاشیتند و از سیرآمدان ا  یاز خود برجیا

 یدر طیراز  شیانیا  تییو محبوب  ینخبگی  .همواره مورد احترام همگان بود  سته،یدارا بودن اخالق و منش شا  لدلیو به  شدندیم

 .آب بود  یدر عرصه علوم و مهندس تیبه موفق  یابیتالش و دست یبرا ییممتاز و الگو

انجمن هیدرولیک ایران درگذشت این دانشمند بااخالق را به خانواده ایشان و به جامعه  

 گوید.زیست ایران تسلیت می پژوهشگران و فعالین آب و محیط علمی و 

 

 کار آراستهدکتر پیمان دانش 

  دبیر انجمن هیدرولیک ایران امیر صمدی،دکتر 

 

یاد 
  استاد
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 Water and Soil Science  -مجله دانش آب و خاک

 ی پژوهش-یرتبه علم یدارا یفصلنامه فارس 

تخصص  نینخست  هینشر  نیا کشاورز"مجله    یشاخه  سابق    "  یدانش 

وابسته است که مجوز    هایآب و خا  و رشته   نهیدر زم  زیدانشگاه تبر

 یشده و به دانشکده کشاورز  یینها  1388انتشار آن در خرداد ماه سال  

انتشار آن   ه،ینشر  هتهی  اندرکارانابالغ شد. با تالش دست  زیدانشگاه تبر

  د.باشیم کباریهر سه ماه   یعنیت فصلنامه به صور 1389از سال 

در  هینشر  نیا پاIF)   ریتأث  بیضر  افتیضمن  از  علوم   یاستناد  گاه ی ( 

جهاد    ی اطالعات علم  ی هاگاهیو پا   گاه ی پا   نی( در همISCجهان اسالم ) 

نشرSID)  ی دانشگاه )  اتی(،  و  MAGIRANکشور   )CAB-Int  

 . گرددیم  هی( نمایسیانگل دهی)چک

و در   Q2 در چار  دوم ISC   گاه یدر پا  یمجله بر اساس رتبه بند  نیا

تحق  اتینشر  ونیسیکم  یابیارز علوم،  فناور  قاتیوزارت   99سال    یو 

 .شده استرتبه ب حائز 

هنگام    الیپانصد هزار ر  ونیلیبه مبلغ دو م  این نشریه  چاپ مقاله  نهیهز

 .باشدیمقاله م   یینها  رشیپذ

آب  ن یا  یموضوع   یهامحور از:  است  عبارت  زهکش  یاری مجله  آب  کیدرولیه  ک،یدرولیه  ،یو    ،ینیرزمیز  یهارسوب، 

 ، ی زداریحفاظت خا  و آبخ  ،یکشاورز  یمتخلخل، هواشناس  یهاطیمح  ،یآب   یهامنابع آب، سازه  یمهندس  ک،یدروانفورماتیه

خا ،   یوتکنولوژیو ب  یولوژیخا ، ب  یو آلودگ   یمیش  اه،یخا  و روابط آب خا  و گ   کیزی ف  ،یتناسب اراض  خا  و  یابیارز

 .خا  یبندو رده شیدایپ اه،یگ  هیخا  و تغذ یزیخحاصل

 توان موارد زیر را نام برد:می هینشر نیا ی جمله اهداف و چشم اندازها از

علوم    یحوزه مهندس  انیو دانشجو  دیپژوهشگران، اسات  یو علم  یپژوهش  هایافتهی  نیو به روزتر  نیدتریو انتشار جد  یمعرف  -

 خا  و آب 

 مقاالت یو داور یمتخصصان و پژوهشگران در بررس  د،یاسات هیاز دانش و تخصص کل نهیو استفاده به مندی بهره -

 ه یو مرتبط با موضوعات مصوب نشر یتخصص هایمقاالت در حوزه یو علم  یفیسطح ک یارتقا -

 فناوریو  قاتیبر اساس مجوز مصوب وزارت علوم، تحق هیانتشار منظم و به موقع نشر -

استادان، محققان محترم  ی پژوهش ی و چاپ مقاالت علم رشیپذ عیتسر یمساعد برا نهیاقدامات زم ن یاست ا دواریام این نشریه

 .  د یرا فراهم نما زیعز انیو دانشجو

 http://www.water-soil.tabrizu.ac.ir   :یاختصاص تیسا

 asci.tabrizu@gmail.com :کیالکترون ینشان

 معرفی مجالت تخصصی 

 زیآب دانشگاه تبر یعلوم و مهندس یکارشناس یدانشجو، یفاطمه وثوق 

معرفی 
 مجالت
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رودخانه، سد و محاسبات    ستمیس  یسازهیشب  یاهداف کل   یبرا   کا یارتش آمر  نیتوسط انجمن مهندس   HEC-RAS  نرم افزار

پروف به  پا   انیجر  لیمربوط  ناپا  داریدر حالت  ن  داریو  انتقال رسوب توسعه داده شده است.    زیو  به  -HECمحاسبات مربوط 

RAS  نیشده است. ا  یطراح  یافهیچند وظ  طیمح  کیدر    ی تعامل  تفادهاس  یاست که برا  کپارچهی   ینرم افزار  ستمیس  کی  

کاربر  کیاز    ستمیس اجزاGUI)  یکیگراف   یرابط  تحل  هیتجز  ی(،  قابل  لیو  مد  یسازرهیذخ  ی هاتیجداگانه،  ها،  داده  ت یریو 

 .شده است لیتشک ی دهو گزارش  یکیامکانات گراف

 
 

اجزا HEC-RAS ستمیس تحل   هیتجز  یشامل  برا  لیو  )ی رودخانه  جر1:  آب  محاسبات سطح  شب2)  دار،ی پا  ان ی(   ی سازه ی( 

 لیو تحل  هی( تجز4و )  داریکامالً ناپا  ای   داریشبه ناپا  انی( محاسبات انتقال رسوب با جر3)  ،یو دو بعد   ی بعد  ک ی  داریناپا  انیجر

است که    یکیدرولیه  یطراح  یژگیو  نیچند  یدارا  ستمیرودخانه، س  لیو تحل  هی . عالوه بر چهار مؤلفه تجزباشدیآب م  تیفیک

 .ها استفاده کردسطح آب از آن  یها لیپس از محاسبه پروف توانیم

 : برنامه  یهاتیبر قابل یمرور

مناطق    ، یو مصنوع   یعیطب  ی هاشبکه کامل از کانال  کی  یبرا   یو دو بعد  یبعد  کی  یکیدرولیانجام محاسبات ه  یبراافزار  نرم

  یهاتیاز قابل  یشده است. در ادامه شرح  یطراح  رهیو غ   زیمناطق حفاظت شده توسط خاکر  ، یالبیدشت س  ایسواحل    یباال

 .ارائه شده است HEC-RAS یاصل

 : یکاربر   رابط

آسان کردن    یرابط کاربر  یدر طراح  یتعامل دارد. تمرکز اصل HEC-RAS با (GUI) یکیگراف  یرابط کاربر  قیاز طر  کاربر

  ل، یفا   ت یریمد  هایاتیرابط عمل  نی. اکندیکاربر ارائه م  یرا برا  ییاز کارا  ییحال سطح باال  نیاستفاده از نرم افزار بوده و در ع 

و    ی ورود  ی هاداده  یکیگراف  ش یو نما  یبندرودخانه، جدول  ل یو تحل  هیتجز،  GIS  ی هاداده  یاه ها و رابطداده  شیرایورود و و 

 .کندیرا فراهم م ن یآنال یو راهنما ی انتشار آب، امکانات گزارش ده ی هاشن یمیو ان البیس بندیپهنه ،یخروج

 :رودخانه  لیتحل  یهامؤلفه

از س  نی: اداری پا  انیسطح آب جر  یهالیپروف  ر ی متغ  انیجر  یسطح آب برا  یهال یمحاسبه پروف  یبرا  یسازمدل  ستمی بخش 

رودخانه    کی  ای  انشعابی  ستمیس  کیها،  شبکه کامل از کانال  کی  تواندیم  ستمیس  نیدر نظر گرفته شده است. ا  داریپا  یجیتدر

و مختلط    یفوق بحران  ،یربحران یز  انیجر  میسطح آب رژ  یها لیپروف  یسازبه مدل  درثابت قا  انیمنفرد را اداره کند. بخش جر

 .است

 افزار نرم هایقابلیت معرفی آخرینHEC-RAS 
 زیآب دانشگاه تبر یعلوم و مهندس یکارشناس یدانشجو ،یفاطمه وثوق  

معرفی 
 افزارنرم
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انرژ  یاساس  یمحاسبات  روش معادله  اساس حل  بعد  یبر  انرژ  یتک  تلفات  مان  یاست.  )رابطه  اصطکا   تنگ نگیتوسط  و   )

 ر یی که مشخصات سطح آب به سرعت تغ  شودیاستفاده م  یطیدر شرا  زی. معادله مومنتوم نشودیم  یابیارز  یبازشدگ  ای   یشدگ

پروف  ی )زمان  کند یم جر  لیکه  متغ  انیسطح  ا  عیسر  ریدر حالت  دارد(.  رژ  طیشرا  نیقرار  محاسبات  مختلط    انیجر  میشامل 

ها است. در محاسبات امکان در نظر  رودخانه  ی در محل تالق  ها لیپروف  ی اب یها و ارزپل  کیدرولی(، هیکیدرولیه  یها)مثل پرش

 ان یجر  ستمیوجود دارد. س  یالبیها در دشت سسازه  ریو سا  زهاسرری  سدها،  ها،ها، کالورتگرفتن اثرات موانع مختلف مانند پل

  یابیارز  یبرا  ییهاتیقابل  ن،یشده است. همچن  یطراح  البیتجاوزات س  یابیو ارز  البیدشت س  تیریکاربرد در مد  یبرا  داری پا

عبارتند    داریپا  انیبخش جر  ژهیو  اتیدر دسترس است. خصوص  هاالبیکانال و س  راتییتغ  لی سطح آب به دل  یهالیپروف  رییتغ

و    هیمتعدد، تجز  هایکالورت   ا ی ها و  دهانه پل  لیو تحل  هیتجز  ل،یپروف  ن یچندگانه پالن، محاسبات چند  یهالیه و تحلیاز: تجز

 .داریکانال پا  لیو تحل یو طراح انیجر میتقس یسازنه یپل، به یآبشستگ لیتحل

از  ی بیو ترک یدو بعد ،یبعد کی یسازهیقادر به شب HEC-RAS یسازمدل ستمیبخش از س نی: اداریناپا انیجر یسازه یشب

از کانال  کی  قیاز طر  یو دو بعد  ی بعد  ک ی  داری ناپا  انیجر .  است  هاو مخروط افکنه  ی الب یس  یهاباز، دشت  ی هاشبکه کامل 

م  داریناپا   انجری  مؤلفه ز  امانج  یبرا  توانیرا  بحران  ،یربحرانیمحاسبات  جر  یفوق  جر  انیو  محاسبات  ماژول  در    ان یمختلط 

  ان یبخش جر  یکه برا  یکیدرولیه  یهاسازه  ریها و سا ها، کالورت مقاطع، پل  یبرا  یکیدرولیاستفاده کرد. محاسبات ه   داریناپا

شده داده  توسعه  جرثابت  مدول  در  شده  زین  داری ناپا  انیاند  وگنجانده  جر  یهایژگیاند.  بخش  از    داریناپا   انیخاص  عبارتند 

تحل  هیتجز  تیقابل خاکر  یکیدرولیه  لیو  از  عبور  سرر  زیشکست سد،  ا  زیو  آن،  س  یهااهستگیاز  تحت   یهاستم یپمپاژ،  لوله 

و دو    یبعد  کی  داریناپا  انیجر  یسازمدل  بیشده توسط کاربر و ترک  فیتعر  نیخودکار؛ قوان  ونیبراسیکال  یهایژگ یفشار؛ و

 .یبعد

ا  محاسبات متحر :  بستر  و  رسوب  س  نیانتقال  از  بستر    یسازه ی شب  یبرا  یسازمدل  ستمیبخش  و  رسوب  انتقال  محاسبات 

انتقال   لیدر نظر گرفته شده است. پتانس  یمتوسط تا طوالن  یزمان   یهاو رسوب در دوره  یاز آبشستگ  یناش  یبعد  کیمتحر   

م محاسبه  دانه  اندازه  کسر  با  نت  شودیرسوب  در  شبیو  امکان  م   ی کیدرولیه  یسازه یجه  فراهم  اکندیرا  برا  ن ی.   ی مدل 

از تغ  یطراح  انیکانال جر  کیو رسوب در    یبلندمدت آبشستگ  یروندها  یسازه یشب تناوب و   رییشده است که ممکن است 

  ریتأث  ی نیبشیپ رسوب در مخازن،    یابیارز  یبرا  توانیرا م  ستمیس  نیشود. ا  ی هندسه کانال ناش  رییتغ  ا ی  البیمدت زمان س

ارز  یهال یممکن در طول حوادث س  یحداکثر آبشستگ  نیبر سرعت رسوب، تخم  یروبیال   ی هارسوب در کانال  یابیبزرگ و 

 .ثابت استفاده کرد

آب رودخانه را   تیفیک  لیو تحل  هیتا تجز  دهدیبه کاربر اجازه م  یسازمدل  ستمیبخش از س  نیآب: ا  تیفیک  لیو تحل  هیتجز

آب را انجام   تیفیک  یاز اجزا  یدما و انتقال تعداد محدود  قیدق  لیو تحل  هیتجز  تواندیم HEC-RAS انجام دهد. نرم افزار

محلول،   ومی آمون  تراتیمحلول، ن  یکربن، اورتوفسفات محلول، فسفر آل  یکیولوژیب  ژنیاکس  ازیمحلول، ن  ژنیدهد )جلبک، اکس

 .محلول( یآل تروژنیمحلول و ن تروژنی ن تراتینمحلول،  تروژنین تیترین

 : هاداده  تیریو مد  یسازرهیذخ

  ان یجر  دار،ی ناپا  انیجر  دار،ی پا  انیجداگانه پروژه، پالن، هندسه، جر  یهامسطح تحت دسته  یها لیکاربر در فا  یورود  یهاداده

پا ک  یهاداده  دار،یشبه  اطالعات  و  ذخ  تیفیرسوب  فا   یخروج  یهاداده.  شوندیم  رهیآب  در    جداگانه   ینریبا  یهالیعمدتاً 

ها  داده  تیریمنتقل کرد. مد HEC-DSS ها با استفاده ازبرنامه  ریو سا HEC-RAS نیب  توانیرا م  ها. دادهشوندیم  رهیذخ

پروژه در حال توسعه وارد کند.    یرا برا  ل ینام فا  کیکه    شود یساز درخواست م. از مدلشودیانجام م  ی رابط کاربر  قیاز طر
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  ی گذارتوسط رابط نام  ازیو در صورت ن  شوندیم   جاد یطور خودکار ا  هب  گری د  یهالیپروژه، تمام فا  لیپس از وارد کردن نام فا 

 .شوندیم

 : یکیگراف  هاییخروج

نمودارها  هاکیگراف س  X-Y  یشامل  عرض  ستمیاز  مقاطع  ه-یدب   یهایمنحن  ها، لیپروف  ،یرودخانه،  و    هادروگرافیاشل، 

  RAS Mapperدر بخش    البیس  یبند. پهنه شودیارائه م  زیاز چند مقطع ن  ینمودار سه بعد  کیهستند.    البیس  یبندپهنه

منرم انجام  نقشهشودیافزار  حاو  توانند یم  نیهمچن  لیس  ی ها.  و  باشند  )زم  نهی زمپس  ی هاهیال  ی متحر   عکس    ن، یمتعدد 

  فیتعر  ش یجداول از پ   توانندیدر دسترس است که کاربران م  زیبه صورت جدول ن  ینرم افزار خروج  نیو ...( باشند. در ا  ییهوا

را امکان   یو خروج  یورود  یهاچاپ داده  ،یخود را توسعه دهند. امکانات گزارش ده  یجداول سفارش  ایشده را انتخاب کنند  

 کرد.  یو نوع اطالعات مورد نظر سفارش زانیبر اساس م توانیها را م . گزارشکند یم  ریپذ

 

 

 

 

 

 .میرا بشناس انیپروفسور سروش سروش  کا،یآمر یبرنده مدال علوم آب جامعه هواشناس یی کایآمر-یرانیدانشمند ا

  در   .در کرمان متولد شد  یزرتشت  یادر خانواده  یالدیم  1948در سال    انیسروش  سروش

  ایفرنیکال  کیتکنیدر دانشگاه پل  کیمکان  یدر رشته مهندس  ی درجه کارشناس  1971سال  

در  التیا سال    افتیمتحده  در  سپس  کال  1973کرد.  دانشگاه   آنجلسلس-ایفرنیدر 

(UCLA) کارشناس تحق  ی مقطع  عمل  قیارشد  سال    ات یدر  در  آن  از  پس  گذراند.  را 

را اخذ نمود.    هاستم یس  یدر رشته مهندس  اخود ر  یدر همان دانشگاه درجه مهندس  1977

به در  1978در سال   ت  یدرجه دکتر  افتیموفق    ی هاستم یس  لیحلدر رشته منابع آب و 

 انیسروش سروش پروفسور  

 الملل انجمن هیدرولیک ایران، عضو کمیته روابط بینیکلهر هیمهد 

معرفی 
های چهره

 برجسته
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 .رواناب« شد-بارش یکیدرولوژی ه یهاپارامتر مدل نیدر تخم  یتصادف ی هایژگیو ی»بررس نامهانی با عنوان پا یکیدرولوژیه

کاربرد سنجش از دور در    ،ی آب  م یاقل  یسازمدل  ،یسطح  یها آب  یدرولوژیعبارتند از: ه  شانی ا  یمورد عالقه پژوهش  موضوعات

پ -بارش  یسازمدل  ،یدرولوژیه و  کنترل  تخم  ییشناسا  الب، یس  ی نیبشیرواناب،  حوضه   تیریمد   ، ی تصادف  ی پارامترها  نیو 

  ... و  اتیلدر عم قیتحق ستم،یس یسازه یو شب لیتحل ر،یآبخ

 الت یا  ولندیوسترن رزرو کل  سیدانشگاه ک  ستمیس  یدانشکده عمران و مهندس  اریدر سمت استاد  1982تا    1978از سال    شانیا

 ط یعمران و مح  یتاکنون استاد برجسته   2003و از سال    زونا؛ یو استاد تمام دانشگاه آر  اریتاکنون استاد  1983از سال    و؛ یاوها

 ن یدانشگاه است. همچن  نی نجش از دور در او س  یدرومتئورولوژیمرکز ه  ر یو هم اکنون مد  نی اروا  ا،یفرنیدر دانشگاه کال  ستیز

آزما  سیرئ انرژ  یجهان   شیبخش  و  آب  و هوا  قاتیتحق  یبرنامه جهان  یچرخه  و در سال    ییآب  در   تیبه عضو  2009است 

 .منصوب شد  ایفرنیکال یعلوم و فناور یشورا 

انجمن   تیعضو  انیسروش  پروفسور و  مؤسسه  یجهان  یمانند مؤسسه   یمهم  یهادر مؤسسات    ؛یفضانورد  یالمللن یب  یعلوم؛ 

 IWRA (؛کای)انجمن منابع آب آمر AWRA (؛کای)انجمن مهندسان عمران آمر ASCE و  کایآمر  یمهندس  یمؤسسه مل

 .( و ... را در کارنامه خود داردیدرولوژیعلوم ه یالمللن ی)انجمن ب IAHS منابع آب(؛ یالمللنی)انجمن ب

مدال خدمات    2005کرده است؛ در سال    افت یدر  نیگوناگون علوم زم  یهانه یرا در زم  یاریارزشمند بس  زیجوا  ان،یسروش  دکتر

 Robert E. Horton Memorial زهیجا 2006هواشناسان در سال  ییکایناسا به او داده شد. جامعه آمر یعموم یبرجسته 

Lectureship award  زهیجا  ونسکویسال بعد    کی  نها اهدا کرد. ت  انیرا به سروش  Great Man-made River Water 

Prize   به عنوان برنده    اً نیزر یکرد. اخ  کش شیپ   یبه و  زونا یو دانشگاه آر  نیاروا  ایفرنیدر دانشگاه کال  شیهاتیرا به پاس فعال

  یهاآب   یدرولوژیحوزه ه  رمبتکرانه د  قاتیتحق  لیبه دل  زهیجا  نیشد؛ ا  یمعرف  کایآمر  یجامعه هواشناس  یشناسمدال علوم آب

 . شداعطا  انی( دارد به سروشیدرومتئورولوژی)ه یهواشناس-بر آب ی ادیبن یریو سنجش از راه دور بارش که تأث یسطح

 
 یصنعت  دانشگاه  عمران  یمهندس  دانشکده  ینوآور  مرکز  همت  به  ست،یز  طیمح  و  عمران  یمهندس  بازار  دهی ا  یمل  دادیرو

  حوزه  نیا  مطرح  ی ها  شرکت  و  ها   انجمن  از  یجمع  تیحما  با   نیهمچن  و  ریرکبیام  بازاردهیا  یفناور  تبادل  مرکز  ر،یرکبیام

 .شود یم برگزار

 کشور   عمران  ی مهندس  صنعت  ازین  نیهمچن  و   یآپ استارت  ستم یاکوس  توسعه  و  ی نیکارآفر  مفهوم  افزون  روز  گسترش  به  توجه  با

  و  ها میت نیهمچن  و  ها ی نوآور  و  هایفناور  ییشناسا صنعت،  نیا به  نینو  مصالح و  ها ی تکنولوژ  ورود  لحاظ  از بزرگ تحول  کی به

  و   انیدانشجو  یشناسائ   مناسب   کار  بازار  به  توجه  با  یطرف  از.  است  ی کنون  اتیضرور  از  حوزه  نیا  در  فناورمحور  یهاشرکت

  از   یکی  نیهمچن.  است  عمران  یمهندس  یهاشاخه  یتمام  در  انیبن  دانش  یهاشرکت   رشد  الزمه  نوآور  و  خالق   النیالتحصفارغ

 .باشدیم  نو یهادهیا یسازیتجار و یبردار بهره توسعه، جهت  تیحما بازار، ده ی ا نیا اهدف

-3  ساخت،  تیریمد  و  یمهندس  -2  ،یترابر   و  راه  و  کیژئوتکن  خا ،  -1  :بخش  چهار  در  بازار  دهیا  نیا  در  شده  مطرح  یمحورها

 .باشدیم ستیز طیمح و  آب-4 و زلزله و سازه

  و  فناوران  یتوانمندساز  به  کمک  و   یمعنو  و   یماد  یهاتی حما  به  توانیم  داد، ی رو  نیا  در  منتخب  فناوران  ازاتیامت  جمله  از

 .نمود اشاره محصول توسعه



 

 ۱۱    رانیا  کیدرولیه  انجمن   خبرنامه     

 

  ییآشنا  شتر،یب  اطالعات  کسب  جهت  کشور،  سراسر  محور  فناور  و   انیبن  دانش  یها  شرکت  ان،یدانشجو  د،یاسات  محترم،  فناوران

 زیر مراجعه نمایند: ینشان  به دادی رو یتارنما به توانندیم طرح ارسال و محورها اتیجزئ نیهمچن و  دادیرو ندیفرآ  با

https://ideasbazaar.ir/civileng-event/    
 

 . کنند اقدام  دادیرو یها  حوزه در را خود فناورانه  یها طرح ارسال جهت توانندیم 1400  بهمن 30 تا  حداکثر مندانعالقه
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  موارد  بر  کامل  اشراف  ازمندین  مشتر   یآب  یمرزها  وجود  یطرف  از  و  متنوع  و  مهم   یهارودخانه  داشتن  لیدل  به  رانیا  کشور

  رودخانه  ژهیو  به  و   یآب  لی مسا  یبررس  نهیزم  در  هاسال  که  اهواز   چمران  د یشه  دانشگاه  رو  نی ا  از.  است  هاداشته  نیا  با  مرتبط

  1369  سال  از  رو  نیا  از.  برپاکند  مباحث  نیا  رامونیپ   یناریسم  که  شد   آن  بر  بود  داده  انجامی گوناگونی  هایبررس  و  هاپژوهش

  با  را  دوره  11  تاکنون  و  کرده   آغاز  را  خود  کار  رودخانه  یمهندس  یالمللنیب  کنفرانس  اهواز،  چمران  د یشه  دانشگاه  همت  به

  .است گذارنده تیموفق

با همکاری مشتر  دانشگاه شهید    رودخانه  یمهندس  یالملل  نیب  کنفرانس  دوره  نیدوازدهم  1400  ما  بهمن  6  الی  4  خیتار  در

 :  از عبارتند  کنفرانس از دوره  نیا ارکان شد. خواهد برگزار و انجمن هیدرولیک ایران خوزستان برق  آب سازمان چمران اهواز،

 )نائب رئیس انجمن هیدرولیک ایران(  انیاحد جواد دکتر :کنفرانس  ریدب

 ( )رئیس هیئت مدیره انجمن هیدرولیک ایران یحکم  مسعودمهندس  : یعلم  ریدب

  ییبهارلو وشیدار دکتر ی: یاجرا  ریدب

 

 از: عبارتند  که  شده لی تشک محور 11 از امسال کنفرانس

  انتقال   و(  یخشکسال  و  لی س)میاقل  رییتغ  اثرات  -2  ها،رودخانه  بوم  زیست  بر  یانسان  یهافعالیت  و  هاسازه  ها، آالینده  اثرات  -1

  در  فرسایش   و  رسوب  مورفولوژی،  جریان،   هیدرولیک  -3  ها، رودخانه  انیجر  یفیوک  یکم  یرهایمتغ  بر  یاحوضه   نیب  آب

  ت یریمد  و  یمهندس  های  طرح  در  دور  از  سنجش  کاربرد-5  ها، رودخانه  در  یهیدرولیک  یهاسازه  -4  ها،تاالب  و  رودخانه

  ،ی اجتماع   ،یاقتصاد  اثرات  -7  ها، رودخانه  در  رسوب  و  جریان  مانیتورینگ  و   سنجش   پایش،  نوین   های  یفناور-6  رودخانه،

  ،یمد  و  جزر  هایرودخانه  در   یکیدرولیاکوه  ، یهیدرولیک  مسائل  -8  رودخانه،  ی مهندس  یهافعالیت  ی فرهنگ  و   یسیاس  ،یحقوق

  ویژه   مباحث  -11  آب،  منابع  و   ها  تاالب  رودخانه،  بر  یآب  یگردشگر  های   طرح  ی ارزیاب  -10  ها، رودخانه  در  بحران  مدیریت  -9

 .رودخانه یمهندس در

 نشست   ،یدیکل یسخنران  مقاله،  یپوستر و  ی شفاه ارائه بخش سه کنفرانس  یمحورها از کدام هر  ی وجه چند یبررس منظور به

  .شد خواهد برگزار  یتخصص یهاکارگاه و

  ن یآلمان و کانادا در ا  کا،یآمر  ن،یپیلیسنگاپور، ف  ا، یتالیهند، کانادا، اایران،    یکشورهااین کنفرانس که از    یدیکل  یهای سخنران

 :از عبارتند پردازند، آخرین دستاوردهای خود می هیبه ارا ش یهما

Subhasish Dey ، Ram Balachandar  ، Anna Rita Scorzini ، Zulfequar Ahmad ، Chiew Yee Meng  ،   

Katey Plymesser  ، Carlo Gualtieri ، Christos Katopodis ، Akbar Safarzadeh. 

 

برگزار  یهانشست  و  هاکارگاه  نیهمچن این رویداد    داد ی رو  یدستاوردها  :از  عبارتند  هاآن  از  برخی  که  شد  خواهد  متعددی در 

  کیدرولیه  یسازمدل  و  ی تقاطع   یهاسازه  و  رودخانه  یمهندس  در  یکیدرولیاکوه  یهاکردی رو  نقش  و  تیاهم  ،1398  لیس

   .CCHE2D یدوبعد افزار نرم از استفاده با رسوب و آب انیجر

 رودخانه یمهندس یالملل نیب سمینار نیدوازدهم  

 رئیس کمیته مهندسی رودخانه انجمن هیدرولیک ایران وانیناد یزیعز نیحس ، 

  رودخانه یمهندس یالملل نیب کنفرانس نیدوازدهم الملل نیب تهیکم مسئول

 معرفی 

 رویداد 
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 های کنفرانس نشست

           

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ۱5    رانیا  کیدرولیه  انجمن   خبرنامه     

 

 های کنفرانسکارگاه 
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آید با مشارکت در تهیه مطالب خبرنامه  وسیله از کلیه اساتید، متخصصین، اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عمل می بدین 
در   را  تحریریه  هیئت  اعضای  جوان هیدرولیک،  اعضای  کمیته  ایمیل  به  را  خود  مطالب  لطفًا  فرمایند.  ی  یار بهتر  مطالب  ارائه 

 انجمن هیدرولیک ایران ارسال فرمایید: 
youngmembers@iha.ir 

 بیست و یکمین کنفرانس هیدرولیک ایران 

 دبیر انجمن هیدرولیک ایرانامیر صمدی ،  

 معرفی 

 رویداد 
 

mailto:youngmembers@iha.ir

