مطلب
نخست

 تجربیات بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در شرکت آب منطقهای تهران
 منا مسعودی آشتیانی ،دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب ،عضوء کمیته آب زیرزمینی انجمن
هیدرولیک و مسئول کمیته آب انجمن روابط عمومی ایران

در راستای انعقاد تفاهمنامه همکاری مشترک بین انجمن روابط عمومی ایران و انجمنن هینوروکیا اینرانم همنمنان بنا هفتنه
صرفهجویی در مصرف آب و در دومین روز از رویواد بیناکمللی مهرآبم کمیته آب انجمن روابط عمومی ایران با همراهی رئیس
و دبیر کمیته تخصصی آب زیرزمینی انجمن هیوروکیا ایران و بنا مشنارک شنرک منویری منناب آب اینرانم شنرک آب
منطقهای تهران و با حضور جمعی از نماینوگان شرک های آب منطقهای یندم قنوینم خراسان رضوی و خراسان جنوبی بعنوان
ارائه کننوگان تجارب موفق در حضور حضور تعوادی از شرک های تخصصی دانشبنینان و فعنا در منویری آب زیرزمیننیم
تجربیات بهرهبرداری از منابع آب زیرزمینی در شرک آب منطقهای تهران ارائه گردیو که در این مطلب خالصهای از آنها
گرداوری شوه اس .
در این همایش "عبواهلل فاضلی فارسانی" معاون حفاظ و بهرهبرداری و امور اجتمناعی حوضنه آبرینن فنال مرکننی شنرک
مویری مناب آب ایرانم اظهار داش ما با چاه خومتی به کشور نکردهایم و آمارها نشان میدهو با افنایش تعواد چاهها بتوریج
تعواد و دبی تخلیه قنوا کاهش یافته و این سرمایه و میراث کهن ایرانی را از بین بردهایم .وی با اشاره به اینکه طی چنو سا
اخیرم با تالش و برنامهرینیهای صحیح دستگاههای اجرایی مربوطهم اقواما و دستاوردهای خنوبی درخصنو

اجنرای طنر

احیاء و تعاد بخشی به سرانجام رسیوه و این طر یکی از طر هنای بسنیار مهنم و ارزشنمنو اسن کنه بنا توجنه بنه کننوم
صرفهجویی و حفاظ از مناب آبیم توسط شورای عاکی آبم در راستای صیان از مناب آبهای زیرزمینی تصویب شنو .وی بنا
اشاره به اینکه کارگروه سازگاری با کمآبیم تشکل و همگرایی بسیار خوبی از متخصصین حوزه آب بنوده کنه در راسنتای طنر
احیاء و تعاد بخشی آبهای زیرزمینی شکل گرفته اس م اظهار داش  :اساس کار این کارگروه ایجاد روشهای مؤثر در جهن
بهینهسازی مصرف آب و کاهش سرانه برداش و بهرهبرداری از مناب آبهای زیرزمینی اس و هوف اصلی اجرای اینن طنر م
کاهش مینان بهرهبرداری از چاهها در بخش کشاورزی از  41میلیارد مترمکعب در سا به  27میلیارد مترمکعب اس .
فاضلیم ابالغ آب قابل برنامهرینیم سامانهایشون خوما آب زیرزمینیم رشو شرک های دانش بنیان و حضور آنها در طنر م
توجه به اقتصناد آب زیرزمیننیم توسنعه و رشنو سنرمایه اجتمناعی آب زیرزمیننی و تنووین برنامنه فننی پاینواری آبخنوان را
دستاوردهای بنیادی طر تعاد بخشی برشمرد و گف  :با توجه به اینکه حفظ مناب آبی باقیمانوه و حیا کشنور بنه اجنرای
صحیح و دقیق طر تعاد بخشی وابسته اس م همگی بایو اجرای این پروژه را بهعنوان راه بنوون بازگشن جنوی گرفتنه و بنا
تالش و اهمی فراوانم این طر را به ثمر رسانیم تا بتوانیم پایواری را برای کشور رقم بنننیم .هنمچننین بینان نمودننو سنهم
کاهش برداش آب برای هر استان تعیین شوه و استانها بایو با جلب اعتماد و همکاری بهرهبرداران در انجام این مهم تسنری
ورزنو.
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در ادامهم "رضا کیایی پور" سرپرس معاون حفاظ و بهرهبرداری شرک آب منطقه ای تهرانم بنا بینان اهمین اسنتفاده از
تجارب بهرهبرداری از مناب آبهای زیرزمینیم تصریح کرد :این رویواد باتوجه به اهمین و ضنرور شنناخ بیشنتر و ایجناد
همافنایی جه حفظ مناب آبهای زیرزمینی کشورم در راسنتای شنعار روز جهنانی آب در سنا  2022تحن عننوانم "آب
زیرزمینی ،مرئی کردن نامرئیها" برگنار شوه اس و بنا توجنه بنه اهمین حفاظن از منناب آبهنای زیرزمیننیم مهنم و
ارزشمنو اس  .ایشان با اشاره به اهمی شناخ و مقابله با پویوه فرونشس که از آن به عننوان "زکنکنه خناموش" یناد شنوه
اس و راههای جلوگیری از بروز عواقب و خسارا جبرانناپذیری که این پویوه به چرخه آب و محیط زیس وارد منی نماینوم
تصریح کرد :استان تهرانم  13میلیون نفر جمعی دارد و معاد  17درصو از جمعی کل کشور را در خود جنای داده اسن و
باتوجه به استقرار یازده شهرک صنعتی بنرگ و تعنواد زینادی واحنو صننعتی پراکننوهم وسنع زیناد اراضنی کشناورزی آبنی
(دش های ورامینم کرجم شهریارم جنوب تهران و دماونو) به دکیل نندیکی به بازار مصرف و تراکم جمعی و نیاز باالی مصنارف
شربم کشاورزیم صنع و فضای سبن استان تهرانم با حجم باالی بهرهبرداری از مناب آبهای زیرزمیننی روبنرو بنوده اسن و
ضمن ارائه گنارشی از وضعی فرونشس در دش های استان تهرانم گفتنو :اوکین فرونشس در استان تهران در سنا 1383
در دش

ورامین مشاهوه شو و حفر چاههای غیرمجازم کوره قنا م تونل متروم معادن زیرزمینی یا حفرا ناشی از آبشستگیم

فعاکی های تکتونیکی (زکنکهم زمین کغنش و برداش بیرویه از مناب آب زیرزمینیم نف و گازم اف سطح آبهنای زیرزمیننی
در اثر برداش بیرویه از جمله عوامل مؤثر در وقوع فرونشس م بوده اس و آسیبهای شویو به شریانهنای حیناتی از جملنه
پلهام راههام خطوط راه آهنم خطوط انتقا نیرو م آب و گاز و مجاری فاضالبم تغییر شنکل آبراهنههنا بنه دکینل تغیینر شنیب
رودخانهها و بروز شرایط سیالبی به دکیل کاهش نفوذپنذیری طبیعنی زمنین و افننایش خطنر مخناطرا ناشنی از سنیالبم از
دس رفتن امکان ذخیره طبیعی آب در آبخوانم و ایجاد شکاف و درزهای خفیف در ابنیه و ساختمانهنام بینرون آمنوگی کوکنه
جوار چاه یا همان "پویوه رشو کوکه جوار"م کاهش شویو آبوهی چاهها و بریوهشون کوکه جوار و منصوبا درون چاهی و ایجاد
پویوه بیابانزایی به دکیل تخریب گیاهان و بوتههای طبیعی را از جمله مخاطرا محیطی ناشی از پویوه فرونشس برشنمرد و
اظهار داش  :برای مقابله با این پویوهم از سا  94تا کننون اقنواماتی از جملنه انسنواد افننون بنر  9هننار و  500حلقنه چناه
غیرمجازم  382مورد تقلیل منصوبا غیرمجاز چاههای دارای پروانه بهرهبرداریم نصب بیش از سه هنار و  500دسنتگاه کنتنور
حجمی و هوشمنو بر روی چاههای دارای پروانه بهرهبرداری و اصال و تعویل پروانه بهرهبرداری چاههای آب کشاورزیم فعاکی
بیش از  45اکیپ گش و بازرسی در دش های استان تهران به منظور جلوگیری از بهرهبرداری غیرمجاز و نظار بر برداش و
صیان از مناب آب و بیش از هنار مورد عملیا توقیف ادوا حفاری غیرمجاز صور گرفته اس .
ایشان در پایان به ضرور تأمین اعتبار جه تجهین چاههای کشاورزی واق در مناطق دارای فرونشسن بنه کنتنور هوشنمنو
جه مویری مینان برداش از محل اعتبارا دوکتیم اصال اکگوی مصرف در همه بخشهام باالخص کشاورزی و شربم قطن
برق چاههای کشاورزی فاقو مجوزم همکاری هر چه بیشتر مراج قضایی جه صوور احکام قاط و صریح درخصو

خسنار

وارده به آبخوان بر اساس گنارش کارشناسان شرک آب منطقهایم همکاری فرماننوارانم نمایننوگان مجلنس و  ...در خصنو
پروژههای طر تعاد بخشی آبهای زیرزمینی از جمله انسنواد چناههنای غینرمجناز و توجنه بنه موضنوع اسنتفاده از پسناب
(بازچرخانی آب) را بهعنوان یا منب جایگنین بهویژه در بخش کشاورزی و فضای سبن شهرداری برشمرد که میتوانو از جمله
اقواما مؤثر و راهگشا درخصو

حفاظ از مناب آبهای زیرزمینی و مقابله با پویوه فرونشس باشو.

در ادامهم "خسرو رفیعی" رییس انجمن روابط عمومی ایرانم ضمن تشکر از شرک آب منطقنهای تهنران بنرای برگنناری اینن
رویوادم تصریح کرد :بحث صرفهجویی در مصرف آب به ویژه در شرایط کنونی امری بسیار مهم اس که جن با آگاهسازی جامعه
و دعو از عموم مردم برای مشارک در این امر مهمم امکان پذیر نیس و با برگنناری مسنتمر اینن قبینل جلسنا م تشنریا
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مساعی واستفاده از تجربیا متخصصان در حوزه بهرهبرداری از مناب آبی و اجرایینمودن نظریا اسنتخراج شنوه از جلسنا م
میتوانیم به هوف مشترک و ارزشمنو خود که حفاظ از مناب آبی اس م دس پیوا کنیم.
سپس نماینوگان شرک های آب منطقهای سراسر کشور و سایر شرک های تخصصی حاضرم بنه بینان تجناربم دسنتاوردهنا و
اقواما شاخص خود در موضوعاتی چنون تجهینن چاههنا بنه ابنارهنای سننجش و منویری برداشن آب در ینندم طراحنی و
پیادهسازی بانا و بازار حقوق آب در دش خواف توسط شرک رهروان سپهر انویشهم دیسپچینگ چناههنای آب در خراسنان
رضویم انسواد چاههای غیرمجاز و پایواری آن در دش قنوینم حذف اضافه برداش از چاههای استان خراسان جنوبیم توکینوم
نگهواری و بهرهبرداری از آبهای زیرزمینیم آب چاههنای مجناز کشناورزی دشن مشنهوم نقنش بهنرهبنرداران کشناورزی در
تعاد بخشی دش نیشابور پرداختنو.
دکتر سامان جوادی مویر گروه آب پردیس ابوریحان دانشگاه تهران و رئیس کمیتنه آب زیرزمیننی انجمنن هینوروکیا اینران
درخصو

"آسیبپذیری ریسا و خطرپذیری مناب آب زیرزمینی" ارائه مجملی داشتنو و دکتر حمینو کناردان مقنوم عضنو

هیا علمی موسسه تحقیقا آب و دبیر کمیته آب زیرزمینی انجمن هیوروکیا ایران درخصنو " اسنتفاده از رویکنرد منو
بازی در حل اختالف بین ذینفعان و ذیموخالن بهرهبرداری از مناب آب زیرزمینی" سخنرانی کردنو .شایان ذکر اس در پایان
این نشس م از تالشگران عرصه حفاظ از مناب آبهای زیرزمینی کشور تقویر و تشکر به عمل آمو.

اخبار
انجمن

 درگذشت پروفسور محبوب هیدرولیک ایران
 احمد فردوسی ،مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

اناهلل و انا الیه راجعون
انجمن هیوروکیا ایران درگش ناگهانی دانشمنو فرهیختهم اسوه اخالق و چهره مانوگار هینوروکیا آب اینران زمنینم جنناب
آقای پروفسور محمد محمودیان شوشتری عضو هیا علمی بازنشسته دانشگاه شهیو چمران اهنواز را بنه خنانواده محتنرم
ایشانم کلیه اساتیوم دانشجویانم جامعه معظم دانشگاهی و متخصصان صننع آب اینران تسنلی عنر
خواونو متعا آرزوی آمرزش رو آن عنین سفر کرده را مینمایو.

مینماینو و از درگناه
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 در فراق استاد؛ به قلم جواد احدیان ،نائب رئیس انجمن هیدرولیک ایران
در این روزها در غم از دس دادن یکی از مفاخر هیوروکیا ایران هستیم .مردی که واقعا یا معلم نمونه بود .سر کالسهایش
چنان با هیجان و سرحاکی مطلب رو ادا میکرد که به هیچ وجه امکان یاد نگرفتن وجود نمیداش  .درسی مثل مکانیا
سیاال را که پایه و اساس رشتههای مهنوسی آب اس م چنان حالجی و عاکی توریس مینمود که امکان فرانگرفتن مطلب
وجود نواش  .همه بچهها با *خوخیلی خو* گفتنهای پرشور و آن هم با صوای رسای خوش آهنگش مجذوب ادامه مطلب
میشونو .مردی که در جلسا داوری پایان نامهها با دق بسیار مطاکب را مطاکعه میکرد و کوچکترین گافی از زیر دستش
عبور نمیکرد .در داوری بسیار متین و منطقی و علمی بود که همه و حتی خود دانشجوی در حا دفاع عالقه منو به طوالنی
شون جلسه پرسش و پاسخ میشونو.
یاد و خاطره زمان دانشجویی که پروفسور رئیس دانشکوه بود هیچگاه از ذهن من و هم دورهایهایام خارج نمیشود .آن زمان
که شیطن های برخی از بچههای دانشکوه پخش فیلم تایتانیا بوون سانسور (اکبته یا مرتبه) در دانشکوه بود و باعث
اعترا بسیار شو و پروفسور با متان قضیه را ختم به خیر کرد.
زمانی نین که پروفسور مویر تحصیال تکمیلی بود از یاد و خاطرهها نمیرود .سیستم معاون آموزشی وق در چنوین مورد
تناقضهای آموزشی ایجاد کرده بود وکی پروفسور سعی در رف مشکال دانشجویان داش  .در هنگام تصوی این مسئوکی از
سر دکسوزی با نهای دق عمل مینمود و انصافا خوش ایوه و خوش نی برنامهرینی میکرد .بوون اغراق و انصافا کالسهای
درس ایشان جای نشستن نواش م عالوه بر خود دانشجویان درسم بسیاری از بچههای ترم باالیی و یا بچههای سایر دانشکوهها
برای درک بهتر موضوع سر کالس بودنو .اگر دو دقیقه دیر میرسیوی الزم بود که همراه با یا صنوکی دستهدار وارد کالس
میشویو اکبته اگر جایی برای گذاشتن صنوکی پیوا میشو.
و اما پروفسور عضو ثاب کنفرانسهای مفاخر دانشگاه به خصو کنفرانس بیناکمللی رودخانه بود .این کنفرانس از سا
 13۶9در دانشگاه برگنار شوه و تا سا  1400به صور دورهای هر دو یا سه سا یکبارم دوازده دوره برگنار گردیوه اس .
تقریبا در همه دورهها پروفسور عضو فعا بوده و یا به صور دبیر و یا کمیته علمی ایفای نقش کرده اس  .آن صوای رسا و
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جذاب پروفسور باعث میشو همیشه دبیر کنفرانس برای تنظیم قطعنامه از پروفسور خواهش کنو که در این بخش یاری و
همکاری فرمایو .بهمن سا  1400اوکین دورهای بود که بحبوحه کرونا یا کنفرانسی آن هم به صور مجازی-حضوری
کنتر شوه برگنار میشو .از طرفی شرایط آبی استان و حساسی هایی که در مورد اعتراضا آبی در کشور و در استان ایجاد
شوه بود اهمی این کنفرانس را دو چنوان میکرد .مسائل گریبانگیر محیط زیستیم تغییر اقلیم خشکساکیم سیلهای حویم
برداش های بی رویه و نابود شون رودخانهها و مصارف وکنگاری آب کشاورزیم همه و همه اهمی کنفرانس را دو چنوان کرده
بود .همین بس که بیشترین نشس و کارگاه و سخنرانان کلیوی بیناکمللی در این کنفرانس اتفاق افتاد .با این شرایط در
روزهای اوکیه قبل از برگناری از دکتر خواهش کردم که در بخشهای مختلف یاری فرماینو .ایشان علیرغم شرایط جسمی
نامساعو با اصرار بنوه پذیرفتنو که هماننو همیشه بخش قط نامه کنفرانس که انصافا یکی از مهمترین بخشهای آن بود و
منجر به تصمیمگیری و تصمیمسازی برای مویران کشور میشو (اکبته متاسفانه عموما در بونه مویریتی آب کشور گوش
شنوایی باالخص برای این موارد وجود نوارد!) را تنظیم و قرائ فرماینو .بعواز ساعتها کار در سه روز کنفرانس تا پاسی از شب
در تیمی که با نظر پروفسور برای تنظیم قطعنامه زحم میکشیونوم باالخره آماده و در موعو مقرر با شور و هیجان بسیار و
همیشگی پروفسور قرائ شو .فکر میکنم این رویواد آخرین فعاکی رهبری پروفسور بود و به عنوان یا شاگرد همیشه
افتخار این را خواهم داش که تا آخرین کحظه حیا گرانبهای ایشان سعی کردم وظیفه شاگردی خودم را انجام دهم.
خواحافظ پروفسور محبوب هیوروکیا ایران .یاد و خاطرها هیچگاه از ذهنم نخواهو رف  .مطمئنا با حسن اخالق و وظیفه
شناسی بی ماننو و مردم داری که داشتیو بهترین جایگاه های ابوی در انتظار شماس .
بورود 

اخذ مجدد رتبه الف توسط نشریه هیدرولیک در ارزیابی سال ۱4۰۰
با توجه بنه گننارش معاونن پنژوهش و فنناوری وزار علنومم
تحقیقا و فناوریم براساس نتایج ارزیابی و رتبهبنوی نشنریا
علمی در سا 1400م رتبه نشریه هیوروکیا هماننو سنا های
 1398و  1399رتبههه الههف ارزیننابی شننوه اس ن  .همچنننین
سایر نشریاتی که بصور مشنترک توسنط انجمنن هینوروکیا
ایران با همکاری دانشگاههای مختلف منتشر میشودم موفق بنه
اخذ رتبههای اکف و ب شونو .بنر اینن اسناسم نشنریه علنوم و
مهنوسننی آبینناری و مجلننه Journal of Hydraulic
 Structuresکه بصور مشترک با دانشنگاه شنهیو چمنران
اهواز منتشر می شونوم در ارزیابی بعمل آمنوه در سنا 1400م
بننه ترتیننب حننائن رتبههههای الههف و ب شننوه انننو .عننالوه بننر
اینم نشریه آب و توسعه پایوار حاصل همکاری مشترک انجمنن
هیوروکیا ایران و دانشگاه فردوسنی مشنهو نینن حنائن رتبههه
الف شوه اس  .همچننین نشنریه مهنوسنی منناب آب حاصنل
انتشار مشترک انجمن هیوروکیا ایران و دانشگاه آزاد اسالمی-
واحو مرودش در ارزیابی بعمل آموه حائن رتبه ب شوه اس .
این موفقی را به تمنامی اعضنای محتنرم انجمنن هینوروکیا
ایران و علی اکخصو اعضای محترم هیئ تحریریههای نشریه هیوروکیام نشریه آب و توسعه پایوارم علوم و مهنوسی آبیاریم
نشریه مهنوسی منناب آب و مجلنه  Journal of Hydraulic Structuresتبرینا عنر مینمناییم .امینوواریم اعضنای
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محترم و فرهیخته انجمن هماننو ساکیان قبل با ارسا مقاال خود به نشریا علمنی -پژوهشنی انجمننم در راسنتای تحقنق
رساک های علمی انجمن همراهی و تشریا مساعی نماینو.

کسب رتبه  Aو امتیاز  ۱3۱۷در ارزیابی عملکرد سال  ۱4۰۰انجمن هیدرولیک ایران
با توجه به ارزیابی فعاکی های انجمنن هینوروکیا
ایران در سا  1400توسط کمیسیون انجمنهای
علمی وزار علومم تحقیقا و فناوریم بنا به اعالم
آن کمیسیونم این انجمن در این ارزیابی از سنقف
1500م امتیاز  1317را کسب کرده و حائن رتبهA
شوه اس .
این موفقی را به تمنامی اعضنای محتنرم انجمنن
هیننوروکیا ایننران تبریننا عننر مینمنناییم.
امیننوواریم اعضننای محتننرم و فرهیختننه انجمننن
هماننو سناکیان قبنل در مشنارک و همکناری بنا
انجمن در راستای تحقق رسناک هنای علمنی آن
همراهی و تشریا مساعی نماینو .

مقاالت برتر سال  ۱4۰۰مجالت منتشره انجمن هیدرولیک ایران
با عنای به مصوبه هیا مویره انجمن هیوروکیا ایران برای معرفی مقاال برتر مجال منتشنره توسنط نشنریا منرتبط بنا
انجمن هیوروکیا ایران در سا 1400م بوین وسیله ضمن تبریا بنه نگارننوگانم مقناال برگنینوه را بنه شنر زینر معرفنی
مینمایو:
نشریه

عنوان

نویسنده

آب و توسعه پایوار

تحلیلی بر نظریههای حکمرانی و
مویری مناب آب در ایران

• مائوه اسکوهی :دانشنجوی دکتنری سنازههای
آبننیم گننروه علننوم و مهنوسننی آبم دانشننگاه
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انتشار
دوره 8
شماره 1
خرداد 1400

10-1 صص

فردوسی مشهو
 دانشننیار گننروه علننوم و:• کنناظم اسننماعیلی
مهنوسی آبم دانشگاه فردوسی مشهو

Volume 7
Issue 3
pp. 1-22

14 دوره
50 شماره
1400 پایین
1۶-1 صص

• Mehran Seifollahi:
Faculty of Civil Eng., University
of Tabriz
• Mohammad Ali Lotfollahi-Yaghin:
Faculty of Civil Eng., University
of Tabriz
• Farhoud Kalateh: Faculty of Civil
Eng., University of Tabriz
• Rasoul Daneshfaraz: Department
of Civil Eng., University of
Maragheh
• Salim Abbasi: Dept. of Civil Eng.,
University of Mohaghegh Ardabili
• John P. Abraham: School of Eng.,
University of St. Thomas, St Paul,
MN, USA
استادیار دانشکوه کشاورزی:• عباس صوق آمین

و مناب طبیعی دارابم دانشگاه شیراز
 دانشنیار دانشنکوه مهنوسنی:• محمورضا نیکو
عمرانم دانشگاه شیراز
 استاد دانشکوه کشناورزیم:• منوچهر حیورپور
دانشگاه صنعتی اصفهان

Vol. 44
No. 2
Summer
2021
pp. 53-66

1۶ دوره
4 شماره
زمستان
1400
35-21 صص

• Abbas Safaei: Water Science and
Environmental Research Center,
Shoushtar Branch, Islamic Azad
University
• Mohsen Solimani
Babarsad: Department of Water
Sciences, Water Science and
Environmental Research Center,
Shoushtar Branch, Islamic Azad
University
• R. Aghamajidi: Assistant Professor
Civil Department, Islamic Azad
University, Sepidan Branch
• P. Eftekhar: Department of Water
Engineering, Faculty of Civil and
Environment Engineering,
University of Amir Kabir (Poly
Technic)
 استادیار گروه مهنوسنی:• مهوی ماجوی اصل

 دانشنکوه فننی و مهنوسنی دانشنگاه-عمران
مراغه
 دانشجوی دکتنری تخصصنیم:• سعیوه وکیناده
مهنوسننی آب و سننازه هننای هیننوروکیکیم

۷ خبرنامه انجمن هیدرولیک ایران

Estimation of the Local
Scour from a
Cylindrical Bridge Pier
Using a Compilation
Wavelet Model and
Artificial Neural
Network

Journal of
Hydraulic
Structures

تووین ینا منو بهیننه سنازی
تخصننیص تلفیقننی مننناب آب و
سطح زیر کش با کاربرد تئوری
بازیهننام مطاکعننه مننوردی اراض نی
پایین دس سو مخننی نرماب

مهنوسی مناب آب

Experimental Study
Effect of the Flexible
Collar on Bridge Pier
Scouring Depth

علننوم و مهنوسننی
آبیاری

مطاکعننه اسننتهالک انننرژی سننازه
گابیونی در پایین دسن سنررین
اوجی با دو روش آزمایشنگاهی و
فراموکی

هیوروکیا

دانشگاه ارومیهم ایران
• ینناور محمننوتقی زاده :دانشننجوی کارشناسننی
ارشننوم مهنوسننی عمننران -آب و سننازههای
هیوروکیکی-دانشگاه مراغه

انتشار دو کتاب جدید توسط انتشارات انجمن هیدرولیک ایران
به دنبا انتشار اوکین کتاب انتشارا انجمن هیوروکیا ایران در اواخر سا 1400م مفتخریم که به اطالع برسانیم انتشارا
انجمن در سا  1401نسب به انتشار دو جلو کتاب جویو به شر زیر اقوام نموده اس  .عالقهمنوان میتواننو این کتاب را
بصور آنالین از طریق وبگاه انجمن سفارش داده و دریاف نماینو .انجمن هیوروکیا ایران برای اعضای خود تخفیف ویژهای
نین در نظر گرفته اس .
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 معرفی کمیته تخصصی مهندسی رودخانه

معرفی
کمیته

 صبا سوری ،دبیر کمیته مهندسی رودخانه و دانشجوی دکتری مهندسی عمران – مهندسی آب و
سازههای هیدرولیکی

دوره جویو فعاکی

دانشگاه سمنان
کمیته تخصصی مهنوسی رودخانه با ریاس آقای مهنوس حسین عنینی نادیان و دبیری سرکار خانم مهنوس صبا

سوری در اواسط آبان ماه  1400فعاکی

خود را آغاز نمود  .این کمیته جه

فعاکی

و مشارک

بیشتر اعضای انجمن هیوروکیا و

عالقمنوان به مهنوسی رودخانه اقوام به تشکیل کارگروههایی از جمله کارگروه طر تحقیقاتیم تاکیف و ترجمه کتب مرتبط با مهنوسی
رودخانهم برگناری نشس های تخصصیم دورههای آموزش نرمافنارهای تخصصی و کارگاههای مرتبط با مباحث مهنوسی رودخانه و
انتشارا

مقاال

نمود .سپس جه

پیشبرد فعاکی های کمیتهم پیگیری و ارتباط بیشتر با اعضاءم برای هر کارگروه سرپرس هایی با

انتخاب خود اعضای کمیته انتخا ب شو و اعضای کمیته با توجه به عالقمنوی خود در کارگروههای مربوطه عضو شونو که هماکنون
جلسا ماهانه با حضور اعضاء و سرپرس های هر کارگروه تشکیل میشود .در کارگروه تاکیف و ترجمهم تیم ترجمه تشکیل شوه اس

و

تاکنون دو کتاب با عناوین  Deep Learning for Hydrometeorology and environmental scienceو Watershed
 Management and Applications of AIبا اخذ مجوز از مرکن نشر دانشگاهی در دس ترجمه قرار دارد .کارگروه طر تحقیقاتی
که جه
جه

فعاکی های پژوهشی و دانش بنیان و تحقق پیشرف های علمی و عملی در علوم آب با تعریف و تهیه پروژههای تحقیقاتی در
رف معضال

و مشکال

مرتبط با علوم و مهنوسی آب در انجمن هیوروکیا تشکیل شوه اس م تاکنون با اساتیو دانشگاهها و

ادارا و بخش خصوصی رایننیهای خوبی انجام داده اس و زیرگروههای تغییر اقلیمم طراحی سیستم سطحی و فاضالبم سازههای آبی و
رودخانهم آب و فاضالب و مویری

مناب آب تشکیل و عضوگیری شوه اس  .در کارگروه نشس های تخصصی تاکنون دو نشس

بیناکمللی و ملی به ترتیب با عناوین "مروری بر اهمی م چاکشهام ضرور های طراحی و خصوصیا هیورودینامیکی سازه راه ماهی" و
"چاکشهای فنیم اجرایی و حقوقی نقشهبرداری در رودخانهها" برگنار گردیوه اس  .همچنین در کارگروه آموزش نین تاکنون دو کارگاه با
عنوان "اصو نقشهبرداری صحیح از رودخانه" و " آموزش آشنایی با عملیا هیورومتری (آبسنجی) در کشور" برگنار گردیوه اس  .در
آخر با کما افتخار مجودا از کلیه عالقمنوان به فعاکی

در حوزه مهنوسی رودخانه دعو بعمل میآورد که جه

همکاری و فعاکی

در

کمیته مهنوسی رودخانه رزومه علمی و پژوهشی خود را از طریق آدرس پس اککترونیکی کمیته به نشانی river@iha.irارسا نماینو.
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معرفی
مجالت

 معرفی مجالت تخصصی
 بشیر فالحی ،کارشناس طراحی تصفیه خانه فاضالب

مجله علوم و مهندسی آبیاری
مجله علمی کشاورزیم اوکین نشریه علمی -پژوهشی دانشکوه کشناورزی
اهواز میباشو که از خرداد ماه  1354در دانشگاه شهیو چمران (جننوی
شاپور) منتشر شوه اس  .در راستای سیاسن وزار علنومم تحقیقنا و
فناوری جه تخصصی کردن مجال علمی و با تصویب دفتر کمیسیون
نشریا علمی کشنورم مجنوز انتشنار نشنریه علمنی -پژوهشنی علنوم و
مهنوسی آبیاری در سا  1388صادر گردینو .مجلنه علنوم و مهنوسنی
آبیاریم در تاریخ  88/12/12موفق به دریاف مجنوز از پایگناه اسنتنادی
علوم جهان اسالم ( )ISCگردیوه اس  .این نشنریه حاصنل فعاکی هنای
علمی مشترک دانشکوه مهنوسی آب و محنیط زیسن دانشنگاه شنهیو
چمران اهواز و انجمن هیوروکیا ایران اس .
مجله علوم و مهنوسی آبیاری یا فصلنامه علمی– پژوهشی میباشو که
نتایج حاصل از تحقیقا در تمامی موضوعا مربوط به مهنوسنی آب را
منتشر مینمایو .هنوف اصنلی اینن مجلنه معرفنی و انتشنار جوینوترین
دسننتاوردهای محقق نین بننه منظننور ارتقننا و تبنناد علم نی دانشننجویانم
متخصصین و اساتیو دانشگاه در خصو مسائل مربوط به مهنوسنی آب
میباشو .تحقیقا زیربنایی و کاربردی در مورد علوم آب و آبیاری و زهکشنی از جملنه :رابطنه آبم خناک و گیناهم شنبکههای
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آبیاریم انتقا آب و مویری آب در منرعهم مهنوسی رودخانهم سنازههای آبنیم هینوروکیا رسنوبم هینوروکوژیم هینوروکیا
مجاری بستهم هیوروکیا مجاری بازم آبهای زیر زمینیم محیط زیس م اقتصاد آبم بهره برداری از آبهای شور و نامتعارف در
کشاورزیم حفاظ آب و خاکم زهکشی (سطحیم زیر زمینیم کنتر شوه و )...م کاربرد  GISو  RSدر آبیاریم مواد پوشناننوه
کانا های آبیاری (ژئو سنتتیا ماستیا و )...م بهینه سازی مصرف آب کشاورزی و مباحث نوین در آبیاری و علوم آب.
تمامی مقاال منتشر شوه در مجله علوم و مهنوسی آبیاری به صور دسترسی آزاد هستنو و دریاف اصل مقاال هیچ گوننه
هنینهای برای محققان در برنخواهو داش  .هنینه بررسی اوکیه مقاال در این مجله 000م000م 1ریا و هنینه چاپ مقاکنه بنه
صور چاپی و اککترونیکی 000م000م 2میباشو که توسط نویسنوه مقاکه پرداخ میشود .اینن مجلنهم بنر اسناس رتبهبننوی
کمیسیون بررسی نشریا وزار علومم تحقیقا و فناوری در سا 1400م موفق به کسب رتبه "اکف" شوه اس .
ایمیلJise.water@yahoo.com :

معرفی
کتاب

وب سای Jise.scu.ac.ir :
 آشنایی با سدها و پیشینه آنها
 احمد فردوسی ،مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

گردآوری و تالیف :مهنوس احمو فردوسی و دکتر سیو فرهاد موسوی

ناشر :انتشارا ارشوان

سال چاپ( 1401 :چاپ او )

تعداد صفحات195 :

به دکیل اهمی مباحث تاریخی و پیشینه سازههای آبی از جمله سوهام بخشهایی از این کتاب به بررسی پیشینه
سوها در جهان و ایران اختصا یافته اس  .از آن جایی که مناب محوودی در این زمینه وجود داردم این کتاب
میتوانو این کمبود را تا حوی جبران نمایو .در فصل نخس کتاب که مربوط به پیشینه سوسازی در جهان اس م
تاریخچه سوسازی از  3000سا قبل از میالد تا سا  300میالدیم از سا  300تا  1800میالدیم از سا  1800تا
سا 1940م و از سا  1940تا قرن بیستم بررسی شوه اس  .در فصل دوم که به ایران اختصا داردم پیشینه
سوسازی در دوران مختلف از جمله هخامنشیانم ساسانیانم در دورههای اوکیه اسالمیم دوران آ بویه )دیلمیان)م
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غننویانم ایلخانیانم صفویهم افشاریهم زنویه و قاجارم دوران پهلویم و در زمان پس از پیروزی انقالب اسالمی بررسی
شوه اس  .همچنینم در ادامه در مورد برچیون سوهام معرفی انواع سوها و سازههای وابسته به آنهام نظار و ایمنی
سوها پرداخته شوه اس  .به طورکلیم ویژگیهای شاخص کتاب حاضر را میتوان به طور مختصر شامل موارد زیر
دانس .
 -1مرور مهمترین رویوادهای تاریخی پیرامون پیوایش و توسعه سوسازی در جهان و ایران
 -2بررسی جامعی از انواع سوها و سازه های وابسته به آنهام همراه با ارائه کغا و اصطالحا تخصصی و معاد
انگلیسی آنها
 -3نگاهی بیطرفانه به دالیل و مسائل پیرامون ساخ و تخریب سوها
هوش محاسباتی برای علوم آب و محیط زیست

Computational Intelligence for
Water and Environmental
Sciences
ویرایشگران :امید بزرگ حداد و بابک ذوالقدر اصلی
ناشر :اشپرینگر سال چاپ 2022 :تعداد صفحات540 :
در ایننن کتنناب کننه اخیننرا توسننط یکننی از برتننرین ناشننران
بیناکمللی به چاپ رسیوه اس م در منورد کناربرد روشهنای
هوش محاسنباتی کنه شنامل اکگوریتمهنای بهینهسنازی ینا
اکگوریتمهای فرابتکاری میشودم مطاکبی کاربردی ارائه شنوه
اس  .اگرچه مطاکب این کتاب فراتر از موضوع اکگوریتمهنای
بهینهسازی اس و در منورد سنایر روشهنای هوشنمنو نینن
صحب شوه اس  .نویسنوگان مختلفی از کشورهای بسیاری
در این کتاب همکاری داشتهانو که باعث ارائه مجموعنه کنم
نظیری در رابطه با هوش مصنوعی و مسایل منرتبط بنا آب و
محیط زیس شوه اس  .اینن کتناب میتواننو بنرای طینف
گستردهای از محققان و طراحان اینن حنوزه کناربرد داشنته
باشو .از موضوعا موجود در این کتاب میتوان به این موارد
اشاره نمود:
بهینهسازیم اکگوریتمهای فراکاوشیم کاربرد بهینهسازی چنوهوفه در مسائل آب و محیط زیس م استفاده اکگوریتمهای ازدحنام
ذرا م کرم شب تابم و کلونی مورچگنان در مسنایل منرتبط بنا آبم دادهکناویم ماشنین بنردار پشنتیبانم کاکیبراسنیون منو
هیوروکوژیام یادگیری عمیقم شبکههای عصبی مصنوعی و موارد دیگر اشاره نمود.

بدینوسیله از کلیه اساتید ،متخصصین ،اعضای انجمن و دانشجویان دعوت به عمل میآید با مشارکت در تهیه مطالب
خبرنامه هیدرولیک ،اعضای هیئت تحریریه را در ارائه مطالب بهتر یاری فرمایند .لطفاً مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای
جوان انجمن هیدرولیک ایران ارسال فرمایید:
youngmembers@iha.ir
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