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 هفتنه  بنا  ن و انجمنن هینوروکیا اینرانم همنمنانایراعمومی  نامه همکاری مشترک بین انجمن روابط  در راستای انعقاد تفاهم

همراهی رئیس  باایران  عمومی روابط انجمن آب کمیته مهرآبم اکمللیرویواد بین در دومین روز از و  آب  مصرف  در  جوییصرفه

 آب  شنرک   اینرانم  آب  منناب   منویری   شنرک   مشنارک بنا  من هیوروکیا ایران و  ینی انجآب زیرزم  تخصصی  و دبیر کمیته

 بعنوان جنوبی خراسان و رضوی خراسان قنوینم  یندم  ایمنطقه  آب  هایشرک   نماینوگان  از  جمعی  حضور  با  و  تهران  ایمنطقه

 زیرزمیننیم  آب  منویری   در  فعنا   و  بنیناندانش  تخصصی  هایشرک   از  تعوادی  حضور  در حضور  موفق  تجاربگان  کننو  ارائه

ای از آنها الصهطلب خارائه گردیو که در این م  تهران  ایمنطقه  آب  در شرک   زیرزمینی آب برداری از منابعبهره  تجربیات

 .گرداوری شوه اس 

 شنرک   نیمرکن  فنال   آبرینن  حوضنه  اجتمناعی  امور  و  برداریبهره  و  حفاظ   معاون  "فارسانی  فاضلی  عبواهلل"  همایش  این  در

 بتوریج  هاچاه  تعواد  افنایش  با  دهومی  نشان  آمارها  و  ایمنکرده  کشور  به  خومتی  چاه  با  ما  داش   اظهار  ایرانم  آب  مناب   مویری 

 سا  چنو طی اینکه به اشاره با وی. ایمبرده بین از  را  ایرانی  کهن  میراث  و  سرمایه  این  و  یافته  کاهش  قنوا   تخلیهدبی    و  تعواد

 طنر   اجنرای  درخصنو   خنوبی  دستاوردهای  و  اقواما   مربوطهم  اجرایی  هایدستگاه  صحیح  هایرینیبرنامه  و  شالت  با  اخیرم

 کننوم  ارزشنمنو اسن  کنه بنا توجنه بنه  و  مهنم  سنیارب  هنایطر   از  یکی  و این طر   رسیوه  انجامسر  به  تعاد  بخشی  و  احیاء

 بنا شنو. وی  تصویب  زیرزمینی  هایآب  مناب   از  صیان   ستایار  در  آبم  عاکی  شورای  توسط  آبیم  مناب   از  حفاظ   و  جوییصرفه

 طنر  راسنتای در کنه بنوده آب حوزه متخصصین از خوبی بسیار همگرایی و تشکل آبیمکم با سازگاری کارگروه اینکه به  اشاره

 جهن   در  مؤثر  هایروش  ایجاد  کارگروه  این  کار  اساس:  داش   اظهار  اس م  گرفته  شکل  زیرزمینی  هایآب  بخشیتعاد   و  احیاء

 طنر م  اینن  اجرای  اصلی  هوف  اس  و  زیرزمینی  هایآب  مناب   از  برداریبهره  و  برداش   سرانه  کاهش  و  آب  مصرف  سازیبهینه

 مترمکعب اس . میلیارد 27  به سا  در  مترمکعب میلیارد 41 از کشاورزی  بخش در هاچاه از برداریبهره مینان  کاهش

 مطنر   در  هاآن  حضور  و  بنیان  دانش  هایشرک   رشو  مزیرزمینی  آب  خوما   شونایسامانه  مرینیبرنامه  قابل  آب  ابالغ  فاضلیم

 را آبخنوان پاینواری فننی برنامنه تنووین و زیرزمیننی آب اجتمناعی سنرمایه رشنو و توسنعه  مزیرزمیننی  آب  اقتصناد  به  توجه

 اجنرای بنه کشنور حیا  و باقیمانوه آبی مناب   حفظ  اینکه  به  توجه  با:  گف   و  برشمرد  بخشی  تعاد   طر   بنیادی  هایدستاورد

 بنا و گرفتنه جنوی بازگشن  بنوون راه عنوانبه پروژه را این اجرای بایو همگی اس م وابسته بخشیتعاد  طر   دقیق  و  صحیح

 سنهم وبینان نمودنن چننینهنم. بنننیم رقم کشور برای را پایواری بتوانیم تا  رسانیم  ثمر  به  را  طر   این  فراوانم  می ها  و  تالش

تسنری    مهم  این  انجام  در  بردارانبهره  همکاری  و  اعتماد  جلب  با  بایو  هااستان  و  شوه  تعیین  استان  هر  برای  آب  برداش   کاهش

 ورزنو.

 تهران    یا در شرکت آب منطقه  ینیرزم یاز منابع آب ز یبرداربهره  اتیتجرب 

   دانشجوی دکتری مهندسی و مدیریت منابع آب، عضوء کمیته آب زیرزمینی انجمن ، آشتیانی منا مسعودی

 و مسئول کمیته آب انجمن روابط عمومی ایران هیدرولیک 

مطلب 
 نخست
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 از اسنتفاده اهمین  بینانبنا  تهرانم ای منطقه آب شرک  برداریبهره و حفاظ  معاون  سرپرس  "رپو  کیایی  رضا"  ادامهم  در 

 ایجناد  و  بیشنتر  شنناخ   ضنرور   و  اهمین   به  باتوجه  رویواد  این:  کرد  تصریح  زیرزمینیم  هایآب  مناب   زا  برداریبهره  تجارب

  آب" عننوانم تحن   2022 سنا  در آب  جهنانی  روز  شنعار  راسنتای  در  کشورم  زیرزمینی  ایهآب  مناب   حفظ  جه   افناییهم

 و مهنم زیرزمیننیم هنایآب منناب  از حفاظن   اهمین بنه توجنه بنا و اس  شوه  برگنار  "هانامرئی کردن مرئی زیرزمینی، 

 شنوه یناد "خناموش زکنکنه"  عننوان  به  آن  از  که  فرونشس   پویوه  با  مقابله  و  شناخ   اهمی   به  اشاره  ایشان با  .اس   ارزشمنو

 ومنماین منی وارد زیس  محیط و آب  چرخه  به  پویوه  این  که  ناپذیریجبران  خسارا   و  عواقب  بروز  از  جلوگیری  هایراه  و  اس 

 و اسن  داده جنای خود در را کشور کل جمعی  از درصو 17 معاد  و دارد جمعی  نفر  میلیون  13  تهرانم  استان:  کرد  تصریح

 آبنی  کشناورزی  اراضنی  زیناد  وسنع   پراکننوهم  صننعتی  واحنو  زینادی  تعنواد  و  بنرگ  صنعتی  شهرک  یازده  تقراراس  به  باتوجه

 مصنارف باالی نیاز و جمعی  تراکم و مصرف بازار به نندیکی دکیل  به(  اونومد  و  تهران  جنوب  شهریارم  کرجم  ورامینم  هایدش )

 اسن  و بنوده روبنرو زیرزمیننی هایآب مناب  از برداریبهره یباال حجم با تهرانم استان سبن فضای  و  صنع   کشاورزیم  شربم

 1383  سنا   در  تهران  استان  در   فرونشس  اوکین:  گفتنو  تهرانم  استان  هایدش   در  فرونشس   وضعی   از  گنارشی  ارائه  ضمن

 شستگیمآب  از  ناشی  حفرا   یا  زیرزمینی  معادن  متروم  قنا م تونل  کوره  غیرمجازم  هایچاه  حفر  و  شو  مشاهوه  ورامین  دش   در

 زیرزمیننی  هنایآب  سطح  اف   گازم  و  نف   زیرزمینیم  آب  مناب   از  رویهبی  برداش   و  کغنش  زمین  مزکنکه)  تکتونیکی  هایفعاکی 

 جملنه  از  حیناتی  هنایشریان  به  شویو  هایآسیب  اس  و  بوده  فرونشس م  وقوع  در  مؤثر  عوامل  جمله  از  رویهبی  برداش   رثا  در

 شنیب تغیینر دکینل بنه هناآبراهنه شنکل تغییر فاضالبم مجاری و گاز و آب م  نیرو  انتقا   خطوط  آهنم  راه  خطوط  هامراه  هامپل

 از سنیالبم از ناشنی مخناطرا   خطنر  افننایش  و  زمنین  طبیعنی  نفوذپنذیری  کاهش  دکیل  به  سیالبی  شرایط  بروز  و  هارودخانه

 کوکنه آمنوگی بینرون هنامساختمان  و  ابنیه  در  خفیف  هایدرز  و  شکاف  ایجاد  و  آبخوانم  در  آب  طبیعی  ذخیره  امکان  رفتندس 

 ایجاد و چاهی درون منصوبا  و جوار  کوکه  شونبریوه  و  هاچاه  آبوهی  شویو  کاهش  م"جوار  کوکه  شور  پویوه"یا همان    چاه  جوار

 و برشنمرد فرونشس  پویوه از ناشی محیطی مخاطرا  جمله  از  را  طبیعی  هایبوته  و  گیاهان  تخریب  دکیل  به  زاییبیابان  پویوه

 هچنا حلقنه 500 و هننار 9 بنر افننون انسنواد جملنه از اقنواماتی  کننون تا 94 سا  از پویوهم این با مقابله  برای:  داش   اظهار

 کنتنور  دسنتگاه  500  و  هنار  سه  از  بیش  نصب  برداریمبهره  پروانه  دارای  هایچاه  غیرمجاز  منصوبا   تقلیل  درمو  382  غیرمجازم

 فعاکی  کشاورزیم آب هایچاه برداریبهره پروانه تعویل و اصال   و  برداریبهره  پروانه  دارای  هایچاه  روی  بر  شمنوهو  و  حجمی

 و برداش  بر نظار  و غیرمجاز برداریبهره از جلوگیری منظور به تهران استان  هایدش   در  یبازرس  و  گش   اکیپ  45  از  بیش

 .اس  گرفته صور  غیرمجاز حفاری ادوا  توقیف ملیا ع  مورد هنار از بیش  و آب  مناب  از صیان 

 هوشنمنو کنتنور بنه شسن ونفر دارای مناطق در واق  کشاورزی هایچاه تجهین جه  اعتبار تأمین  ایشان در پایان به ضرور 

 قطن  شربم و هام باالخص کشاورزیبخش همه در مصرف اکگوی اصال  دوکتیم  اعتبارا   محل  از  برداش   مینان  مویری   جه 

 خسنار  درخصو  صریح و قاط  احکام صوور جه   قضایی  مراج   بیشتر  چه  هر  همکاری  مجوزم  فاقو  کشاورزی  هایچاه  برق 

 خصنو  در...  و  مجلنس  نمایننوگان  فرماننوارانم  همکاری  ایممنطقه  آب  شرک   انکارشناس  رشگنا  اساس  بر  آبخوان  به  وارده

پسناب   از  اسنتفاده  موضنوع  بنه  توجنه  و  مجنازغینر  هنایچناه  انسنواد  ملهج  از  زیرزمینی  هایآب  بخشیتعاد   طر   هایپروژه

 جمله از توانومیمرد که برش شهرداری سبن فضای و  کشاورزی  بخش  در  ویژهبه  جایگنین  منب   یا  عنوانبه  را  )بازچرخانی آب(

 .باشو فرونشس   پویوه  با  مقابله و زیرزمینی  هایآب مناب  از حفاظ  درخصو  راهگشا  و مؤثر  اقواما 

 اینن برگنناری بنرای تهنران ایمنطقنه  آب  شرک   از  تشکر  ضمن  ایرانم  عمومی  روابط  انجمن  رییس  "رفیعی  خسرو"  مادامه  در

 جامعه سازیآگاه با جن که اس  مهم بسیار امری کنونی شرایط در ویژه به  آب  مصرف  در  جوییصرفه  بحث:  کرد  تصریح  رویوادم

 تشنریا  جلسنا م  قبینل  اینن  مسنتمر  برگنناری  نیس  و با  پذیر  امکان  مهمم  امر  این  در  مشارک   برای  مردم  عموم  از  دعو   و
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 جلسنا م از شنوه اسنتخراج نظریا  نمودناجرایی و آبی  ابمن از برداریبهره  حوزه  در  متخصصان  تجربیا   از  واستفاده  مساعی

  نیم.ک  پیوا دس  اس م  آبی مناب  از حفاظ  که خود ارزشمنو و مشترک  هوف به  توانیممی

 و  هنادسنتاورد  متجنارب  بینان  بنه  حاضرم  تخصصی  هایشرک   سایر  و  کشور  سراسر  ایمنطقه  آب  هایشرک   نماینوگان  سپس

 و طراحنی ینندم در آب برداشن  منویری  و سننجش ابنارهنای بنه هناچاه تجهینن چنون عاتیضومو در خود شاخص اقواما 

 خراسنان در آب هنایچناه دیسپچینگ انویشهم سپهر رهروان شرک  توسط  خواف  دش   در  آب  حقوق   بازار  و  بانا  سازیپیاده

 توکینوم جنوبیم خراسان  استان  هایچاه  از  برداش   اضافه  حذف  قنوینم  دش   در  آن  پایواری  و  غیرمجاز  هایچاه  انسواد  رضویم

 در  کشناورزی  بنردارانبهنره  نقنش  مشنهوم  دشن   کشناورزی  مجناز  هنایچاه  آب  زیرزمینیم  هایآب  از  برداریبهره  و  نگهواری

 .نیشابور پرداختنو دش   بخشیتعاد 

 اینران  هینوروکیا  انجمنن  زیرزمیننی  آب  کمیتنه  رئیس  و  تهران  دانشگاهحان  پردیس ابوری  آب  گروه  مویر  جوادیسامان    کترد

 عضنو مقنوم کناردانو  حمین  دکتر  ارائه مجملی داشتنو و  "زیرزمینی  آب  مناب   خطرپذیری  و  ریسا  پذیریآسیب"درخصو   

 منو  رویکنرد از اسنتفاده "درخصنو  ایران هیوروکیا انجمن زیرزمینی آب کمیته دبیر و آب  تحقیقا   موسسه  علمی  هیا 

 پایان  در  اس   ذکر  شایان  سخنرانی کردنو.  "زیرزمینی  آب  مناب   از  برداریبهره  ذیموخالن  و  ذینفعان  بین  اختالف  حل  در  بازی

 .آمو عمل به تشکر و تقویر کشور زیرزمینی  هایآب مناب  از حفاظ  عرصه تالشگران از نشس م این

 

 

 

 

 اناهلل و انا الیه راجعون

جنناب  میناخالق و چهره مانوگار هینوروکیا آب اینران زمن انجمن هیوروکیا ایران درگش  ناگهانی دانشمنو فرهیختهم اسوه

را بنه خنانواده محتنرم چمران اهنواز ضو هیا  علمی بازنشسته دانشگاه شهیو ع  محمد محمودیان شوشتری پروفسورآقای  

ه نماینو و از درگناایشانم کلیه اساتیوم دانشجویانم جامعه معظم دانشگاهی و متخصصان صننع  آب اینران تسنلی  عنر  می

 .نمایوا میآرزوی آمرزش رو  آن عنین سفر کرده رخواونو متعا   

 

  درگذشت پروفسور محبوب هیدرولیک ایران 

 مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی ،  احمد فردوسی 

اخبار  
 انجمن 



 

 2  شماره  /28  سال     4
 

 

  

     رولیک ایرانبه قلم جواد احدیان، نائب رئیس انجمن هید؛  استاد قفرادر 

  ش یها معلم نمونه بود. سر کالس ا یکه واقعا   ی. مردمیهست رانیا ایوروکیاز مفاخر ه ی کیروزها در غم از دس  دادن  نیا در

ب هچنان  سرحاک  جانیا  م  یو  ادا  رو  ه  کردیمطلب  به  امکان    چیکه  نم  ادیوجه  وجود  درسینگرفتن  مکان  یداش .    ا یمثل 

پا  اال یس که امکان فرانگرفتن مطلب    نمودیم   س یتور  ی و عاک  یآب اس م چنان حالج  ی مهنوس  یهاو اساس رشته  ه یرا که 

خوش آهنگش مجذوب ادامه مطلب    ی رسا  یبا صوا  و آن هم پرشور    یهاخو* گفتن  یلیها با *خوخوجود نواش . همه بچه

دستش    ریاز ز  ی گاف  نیو کوچکتر  کرد یمطاکعه م   مطاکب را  اریها با دق  بسنامه  انی پا  یکه در جلسا  داور  ی. مردشونویم

  یو به طوالن در حا  دفاع عالقه من  یخود دانشجو  یکه همه و حت  بود  یو علم   یو منطق  نیمت   ار یبس  ی. در داورکردیعبور نم

 .شونویشون جلسه پرسش و پاسخ م 

. آن زمان  شودیخارج نم  امیهایااز ذهن من و هم دوره  چگاهیدانشکوه بود ه  سیکه پروفسور رئ  ییو خاطره زمان دانشجو  ادی

ش بچه  یبرخ  یهاطن یکه  ف  یها از  پخش  )اکبته    ا یتانیتا  لم یدانشکوه  سانسور  و    ایبوون  بود  دانشکوه  در  باعث  مرتبه( 

 .کرد ریرا ختم به خ هیقضشو و پروفسور با متان   اریاعترا  بس

مورد    نیوق  در چنو  یمعاون  آموزش  ستمیرود. سیها نمو خاطره  ادیبود از    یلیمتک  ال یتحص  ریکه پروفسور مو  نین  یزمان

از    یمسئوک  نیا  ینگام تصوداش . در ه  انیدر رف  مشکال  دانشجو  یپروفسور سع  یکرده بود وک  جادیا  یآموزش  یهاتناقض

  ی هاکالس  . بوون اغراق و انصافا کردیم  ینیربرنامه   یو خوش ن  وه یخوش ا  صافا  و ان  نمودیدق  عمل م     یبا نها  یسر دکسوز

ها  دانشکوه ر یسا ی هابچه   ا ی و  ییترم باال ی هااز بچه  یاریدرسم بس انینشستن نواش م عالوه بر خود دانشجو یجا شانیدرس ا

دار وارد کالس  تهدس  یصنوک  ایهمراه با    کهالزم بود    یویرسیم   رید  قهیدرک بهتر موضوع سر کالس بودنو. اگر دو دق  یبرا

 .شویم  وایپ  یگذاشتن صنوک یبرا  ییاکبته اگر جا وی شویم

کنفرانس  و ثاب   عضو  پروفسور  ب  یهااما  کنفرانس  خصو   به  دانشگاه  ا  یاکمللنیمفاخر  بود.  اکنفر  نیرودخانه  سا   انس  ز 

اس .    وهیدوازده دوره برگنار گرد  کبارم یسه سا     ا یهر دو    یابه صور  دوره  1400در دانشگاه برگنار شوه و تا سا     13۶9

رسا و    ی. آن صوااس   نقش کرده  یفایا  ی علم  تهیکم  ای و    ریبه صور  دب  ای بوده و     ها پروفسور عضو فعادر همه دوره  با یتقر
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ا  م یتنظ  یکنفرانس برا  ریدب  شهی هم  شو یجذاب پروفسور باعث م از پروفسور خواهش کنو که در  و    یاریبخش    ن یقطعنامه 

سا   و یفرما  یهمکار بهمن  بحبوحه  ی ادوره  نیاوک  1400.  که  ه  یکنفرانس  ا یکرونا    بود  مجاز  م آن  صور    ی حضور -یبه 

  جادیدر کشور و در استان ا  یآب   د اعتراضا که در مور  یی ها یاستان و حساس  یآب   طیشرا  ی. از طرف شو یکنتر  شوه برگنار م

  م یحو  یهالیس  میخشکساک  می اقل  رییتغ  میستیز  طیمح  ریبانگ ی. مسائل گرکردیکنفرانس را دو چنوان م   ن یا   یشوه بود اهم

ده  و چنوان کرکنفرانس را د  یهمه و همه اهم  میآب کشاورز یها و مصارف وکنگارو نابود شون رودخانه هیور ی ب ی هابرداش  

ب  نیبود. هم و سخنرانان کل  نیشتریبس که  و کارگاه  ا  یاکمللنیب  یوینشس   ا  نیدر  با  افتاد.  اتفاق  در   طیشرا  نیکنفرانس 

برگنار  هیاوک  یروزها از  انویفرما  یاریمختلف    یهابخش  دراز دکتر خواهش کردم که    یقبل   ی جسم  طیشرا  رغمیعل  شانی. 

آن بود و    ی هابخش  نیاز مهمتر  ی کی  بخش قط  نامه کنفرانس که انصافا   شهینو همکه همان  رفتنوینامساعو با اصرار بنوه پذ 

تصم  به  تصم  یریگمیمنجر  م  رانیمو  یبرا  یسازم یو  عموما   شو ی کشور  متاسفانه  مو  )اکبته  بونه  گوش    یتیریدر  کشور  آب 

از شب    ی سه روز کنفرانس تا پاستها کار در  . بعواز ساع نویو قرائ  فرما  میرا تنظ  ( !موارد وجود نوارد  نیا  یباالخص برا  ییشنوا

و   اریبس  جانیباالخره آماده و در موعو مقرر با شور و ه  مونویکشیقطعنامه زحم  م  میتنظ  ی که با نظر پروفسور برا  یمیدر ت

م  یشگیهم فکر  شو.  قرائ   عنوان    رهبری   یفعاک   نیآخر  وادی رو  نیا  کنم یپروفسور  به  و  بود  هم  ایپروفسور   شه یشاگرد 

 .خودم را انجام دهم یشاگرد فهیکردم وظ  یسع شانیا یهاگرانب  ا یکحظه ح نیرا خواهم داش  که تا آخر نیافتخار ا

 فهیبا حسن اخالق و وظ  از ذهنم نخواهو رف . مطمئنا   چگاهیا  هو خاطره  ادی.  رانیا  ایوروکیپروفسور محبوب ه  خواحافظ

 .در انتظار شماس  یابو یها  گاهیجا نیبهتر ویکه داشت یماننو و مردم دار ی ب یشناس

 بورود         

 

 ۱4۰۰نشریه هیدرولیک در ارزیابی سال  اخذ مجدد رتبه الف توسط

با توجه بنه گننارش معاونن  پنژوهش و فنناوری وزار  علنومم 

بنوی نشنریا  تحقیقا  و فناوریم براساس نتایج ارزیابی و رتبه

های هماننو سنا  انشریه هیوروکی م رتبه1400علمی در سا   

 ارزیننابی شننوه اسنن . همچنننین الههف  رتبههه 1399و  1398

جمنن هینوروکیا اتی که بصور  مشنترک توسنط اننشری سایر

موفق بنه شودم  ی مختلف منتشر میهادانشگاهایران با همکاری  

ه علنوم و اسم نشنریهای اکف و ب شونو. بنر اینن اسناخذ رتبه

 Journal of Hydraulic مجلننه و مهنوسننی آبینناری

Structures    که بصور  مشترک با دانشنگاه شنهیو چمنران

م 1400اهواز منتشر می شونوم در ارزیابی بعمل آمنوه در سنا   

شننوه انننو. عننالوه بننر  الههف و بهای  رتبههه بننه ترتیننب حننائن

حاصل همکاری مشترک انجمنن  یوارنشریه آب و توسعه پا اینم

رتبههه   ن و دانشگاه فردوسنی مشنهو نینن حنائنهیوروکیا ایرا

حاصنل  نشنریه مهنوسنی منناب  آب شوه اس . همچننین الف

 -انتشار مشترک انجمن هیوروکیا ایران و دانشگاه آزاد اسالمی

 .شوه اس  رتبه ب واحو مرودش  در ارزیابی بعمل آموه حائن

نجمنن هینوروکیا منامی اعضنای محتنرم ااین موفقی  را به ت

های نشریه هیوروکیام نشریه آب و توسعه پایوارم علوم و مهنوسی آبیاریم هایران و علی اکخصو  اعضای محترم هیئ  تحریری

عضنای نمناییم. امینوواریم اتبرینا عنر  می  Journal of Hydraulic Structures نشریه مهنوسی منناب  آب و مجلنه
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م در راسنتای تحقنق پژوهشنی انجمنن  -کیان قبل با ارسا  مقاال  خود به نشریا  علمنیمحترم و فرهیخته انجمن هماننو سا

 .رساک  های علمی انجمن همراهی و تشریا مساعی نماینو

 

 

 انجمن هیدرولیک ایران  ۱4۰۰سال  ابی عملکردزیدر ار ۱3۱۷و امتیاز  A کسب رتبه

های انجمنن هینوروکیا با توجه به ارزیابی فعاکی 

های توسط کمیسیون انجمن  1400ایران در سا   

و فناوریم بنا به اعالم علمی وزار  علومم تحقیقا   

این انجمن در این ارزیابی از سنقف   مآن کمیسیون

 A را کسب کرده و حائن رتبه 1317م امتیاز 1500

 .شوه اس 

عضنای محتنرم انجمنن این موفقی  را به تمنامی ا

نمنناییم. هیننوروکیا ایننران تبریننا عننر  می

امیننوواریم اعضننای محتننرم و فرهیختننه انجمننن 

مشنارک  و همکناری بنا هماننو سناکیان قبنل در  

انجمن در راستای تحقق رسناک  هنای علمنی آن 

  .مساعی نماینوهمراهی و تشریا 

 

   رانیا  کی درولیمجالت منتشره انجمن ه ۱4۰۰مقاالت برتر سال 

برای معرفی مقاال  برتر مجال  منتشنره توسنط نشنریا  منرتبط بنا  نهیا  مویره انجمن هیوروکیا ایرا با عنای  به مصوبه

م بوین وسیله ضمن تبریا بنه نگارننوگانم مقناال  برگنینوه را بنه شنر  زینر معرفنی 1400من هیوروکیا ایران در سا   انج

 :نمایومی

 انتشار  نویسنده عنوان نشریه

و   یحکمران  یهاهیبر نظر  یلیتحل واریآب و توسعه پا

 رانیمناب  آب در ا   یریمو
های دانشنجوی دکتنری سنازه  :مائوه اسکوهی •

وه علننوم و مهنوسننی آبم دانشننگاه آبننیم گننر

 8دوره 

 1شماره 

 1400خرداد 
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 فردوسی مشهو

 و علننوم دانشننیار گننروه :کنناظم اسننماعیلی •

 مشهو  فردوسی  دانشگاه آبم  مهنوسی

 10-1صص 
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 رازیدارابم دانشگاه ش یعیو مناب  طب

 یدانشنکوه مهنوسن  اریدانشن  :کوین  محمورضا •

 رازیعمرانم دانشگاه ش

 میاستاد دانشکوه کشناورز  :ورپوریح  منوچهر •

 اصفهان یدانشگاه صنعت

 14دوره 

  50شماره 

 1400 نییپا

 1۶-1صص 

 یعلننوم و مهنوسنن

 یاریآب
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 یفراموک

استادیار گروه مهنوسنی :  مهوی ماجوی اصل •

دانشنکوه فننی و مهنوسنی دانشنگاه   -عمران

 مراغه
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 دانشگاه ارومیهم ایران

دانشننجوی کارشناسننی : ینناور محمننوتقی زاده •

های آب و سننازه-عمننران ارشننوم مهنوسننی 

 دانشگاه مراغه-هیوروکیکی

 
 ران یا  کیدرول یانتشارات انجمن ه جدید توسط کتاب دوانتشار 

  اراتشسانیم انم مفتخریم که به اطالع بر1400در اواخر سا     رانیا  ایکورویکتاب انتشارا  انجمن ه  نیاوکبه دنبا  انتشار  

کتاب را    نیا  تواننویمنوان معالقهنسب  به انتشار دو جلو کتاب جویو به شر  زیر اقوام نموده اس .    1401جمن در سا   ان

 ی اژهیو  فیخود تخف  یاعضا  یبرا  رانیا  ایوروکی. انجمن هنوینما  اف ی سفارش داده و در  انجمن  وبگاه  قیاز طر  نیبصور  آنال

 در نظر گرفته اس . نین
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ینی نادیان و دبیری سرکار خانم مهنوس صبا  عنین  حسکمیته تخصصی مهنوسی رودخانه با ریاس  آقای مهنوس  جویو فعاکی     دوره

ماه   آبان  اواسط  در  را    1400سوری  خود  نمودفعاکی   هیوآغاز  انجمن  اعضای  بیشتر  مشارک   و  فعاکی   جه   کمیته  این  و  .  روکیا 

رتبط با مهنوسی  و ترجمه کتب م  تاکیفهایی از جمله کارگروه طر  تحقیقاتیم  تشکیل کارگروهعالقمنوان به مهنوسی رودخانه اقوام به  

تخصصیمنشس برگناری  رودخانهم   نرم  هایدوره   های  کارگاهآموزش  و  تخصصی  و  افنارهای  رودخانه  مهنوسی  مباحث  با  مرتبط  های 

فعاکی  پیشبرد  جه   سپس  نمود.  مقاال   پیگیریانتشارا   کمیتهم  سرپرس   های  کارگروه  هر  برای  اعضاءم  با  بیشتر  ارتباط  با  و  هایی 

انتخا اعضای کمیته  خود  کارگروهانتخاب  در  عالقمنوی خود  به  توجه  با  اعضای کمیته  و  عضو شونو که همب شو  مربوطه  اکنون  های 

رجمهم تیم ترجمه تشکیل شوه اس  و  و ت  تاکیفشود. در کارگروه  های هر کارگروه تشکیل میجلسا  ماهانه با حضور اعضاء و سرپرس 

عناوین   با  کتاب  دو   Watershedو    rology and environmental scienceDeep Learning for Hydrometeoتاکنون 

Management and Applications of AI  کارگروه طر  تحقیقاتی  در دس  ترجمه قرار دارد.  مرکن نشر دانشگاهی    با اخذ مجوز از

های تحقیقاتی در علوم آب با تعریف و تهیه پروژه  های علمی و عملی در بنیان و تحقق پیشرف   های پژوهشی و دانشکه جه  فعاکی 

انجمن هیوروکیا تشکیل شوه اس م تاکنون با علوم و مهنوسی آب در  اساتیو دانشگاه  جه  رف  معضال  و مشکال  مرتبط  و  با  ها 

های آبی و  فاضالبم سازههای تغییر اقلیمم طراحی سیستم سطحی و  م داده اس  و زیرگروههای خوبی انجا ادارا  و بخش خصوصی رایننی

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

و    "طراحی و خصوصیا  هیورودینامیکی سازه راه ماهی   هایهام ضرور مروری بر اهمی م چاکش"ترتیب با عناوین  ه  اکمللی و ملی ببین

برگنار گردیوه اس . همچنین در کارگروه آموزش نین تاکنون دو کارگاه با    "ها برداری در رودخانهنیم اجرایی و حقوقی نقشههای فچاکش"

برگنار گردیوه اس . در    "جی( در کشورسنآموزش آشنایی با عملیا  هیورومتری )آب  "و    "برداری صحیح از رودخانهاصو  نقشه" عنوان  

آورد که جه  همکاری و فعاکی  در  فعاکی  در حوزه مهنوسی رودخانه دعو  بعمل می   از کلیه عالقمنوان بهبا کما  افتخار مجودا   آخر  

 ارسا  نماینو. river@iha.ir به نشانی  کمیتهکمیته مهنوسی رودخانه رزومه علمی و پژوهشی خود را از طریق آدرس پس  اککترونیکی  

  

 

  تخصصی مهندسی رودخانه کمیته  معرفی 
  ،مهندسی آب و  –دانشجوی دکتری مهندسی عمران   رودخانه ودبیر کمیته مهندسی  صبا سوری

 یکی  لهای هیدروسازه 

 دانشگاه سمنان 

 

معرفی 
 کمیته
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 مجله علوم و مهندسی آبیاری 

 یدانشکوه کشناورز یپژوهش -یعلم یهنشر ینم اوکیکشاورز یمجله علم

 یچمران )جننو  یوشهدر دانشگاه    1354باشو که از خرداد ماه  یاهواز م

و  یقنا وزار  علنومم تحق یاسن س یشاپور( منتشر شوه اس . در راستا

 یسیوندفتر کم  یبو با تصو  یکردن مجال  علم  یصصجه  تخ  یفناور

علنوم و   یپژوهشن  -یمنعل  یهکشنورم مجنوز انتشنار نشنر  یعلم  یا نشر

 یمجلنه علنوم و مهنوسن  .ینوصادر گرد  1388در سا     یاریآب  یمهنوس

 یاسنتناد یگناهاف  مجنوز از پایموفق به در  12/12/88  یختار  در  یاریمآب

 یهنای حاصنل فعاک یهنشنر ینا اس . یوه( گردISCعلوم جهان اسالم )

 یودانشنگاه شنه  یسن ز  یطآب و محن  یمشترک دانشکوه مهنوس  یعلم

  اس . یرانا یوروکیاان اهواز و انجمن هچمر

باشو که یم  پژوهشی  –یفصلنامه علم  یا  یاریآب  یمجله علوم و مهنوس

آب را   یموضوعا  مربوط به مهنوسن  یدر تمام  یقا حاصل از تحق  یجنتا

 ینوترینو انتشنار جو یمجلنه معرفن یننا ی. هنوف اصنلیونمایمنتشر م

 یانمدانشننجو ید  علمننو تبننا رتقننابننه منظننور ا ینمحققنن یدسننتاوردها

آب  یدانشگاه در خصو  مسائل مربوط به مهنوسن  یوو اسات  ینمتخصص

 یهام شنبکههیناخناک و گم  آب  : رابطنهاز جملنه  یو زهکشن  یاریدر مورد علوم آب و آب  یو کاربرد  ییبنایرز  یقا تحق  باشو.یم

 معرفی مجالت تخصصی 

   ،طراحی تصفیه خانه فاضالب کارشناسبشیر فالحی 

معرفی 
 مجالت 



 

 ۱۱    رانیا  کیدرولیه  انجمن   خبرنامه     

 

 ینوروکیاه  مینوروکوژیه  رسنوبم  ینوروکیاه  میآبن  یهارودخانهم سنازه  یآب در منرعهم مهنوس  یری م انتقا  آب و مویاریآب

شور و نامتعارف در   یهااز آب  یبهره بردار  اقتصاد آبم  میس ز  یطمح  مینیزم  یرز  یهاآب  بازم  یمجار  یوروکیابستهم ه  یمجار

مواد پوشناننوه  یاریمدر آب RSو  GISکاربرد  مم کنتر  شوه و ...(ینیزم  یرم زی)سطح  یکشزه  محفاظ  آب و خاک  زیمکشاور

 .و علوم آب یاریدر آب ینمباحث نو ی ومصرف آب کشاورز یساز ینهبه  مو ...( یاماست یا)ژئو سنتت یاریآب  یهاانا ک

گوننه   یچاصل مقاال  ه  یاف د هستنو و درآزا  یبه صور  دسترس  یاریآب  یمقاال  منتشر شوه در مجله علوم و مهنوس  یتمام

ریا  و هنینه چاپ مقاکنه بنه   000م000م1بررسی اوکیه مقاال  در این مجله  هنینه    در برنخواهو داش .  محققان  یبرا  یاینههن

 یبننومجلنهم بنر اسناس رتبه ینناشود. باشو که توسط نویسنوه مقاکه پرداخ  میمی  000م000م2صور  چاپی و اککترونیکی  

 شوه اس . "فاک"م موفق به کسب رتبه 1400در سا    یو فناور یقا وزار  علومم تحق یا نشر یبررس یسیونمک

 Jise.scu.ac.ir:  ی سا وب             Jise.water@yahoo.com: ایمیل

 

 

 

 

 

 انتشارا  ارشوان :ناشر      موسوی فرهاد سیو دکترو   فردوسی احمو مهنوس :گردآوری و تالیف

 195  :صفحات عدادت            )چاپ او ( 1401 :چاپ سال

ه  پیشین بررسی  به هایی از این کتاب  بخش سوهام جمله    از آبی های سازه پیشینه و تاریخی به دکیل اهمی  مباحث

این کتاب    .اس  یافته  اختصا   ایران  و  جهان در  سوها  این زمینه وجود داردم  از آن جایی که مناب  محوودی در 

کمبود را تا حوی جبران نمایو. در فصل نخس  کتاب که مربوط به پیشینه سوسازی در جهان اس م  توانو این  می

تا   1800میالدیم از سا   1800تا  300میالدیم از سا   300سا  قبل از میالد تا سا   3000از تاریخچه سوسازی 

از سا   1940سا    و  ا  1940م  به  که  دوم  فصل  اس . در  بررسی شوه  بیستم  قرن  پیشینهتا  داردم  اختصا     یران 

از  در  سوسازی  مختلف  ساسانیانم   دوران  هخامنشیانم   دیلمیان(م(بویه  آ  دوران  اسالمیم اوکیه هایدوره در جمله 
  

 

  هاه آنآشنایی با سدها و پیشین 

   ،مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردیاحمد فردوسی 

 

 معرفی 

 کتاب 

 



 

 2  شماره  /28  سال      ۱2
 

اسالمی بررسی   انقالب پیروزی  از پهلویم و در زمان پس قاجارم دوران و زنویه غننویانم ایلخانیانم صفویهم افشاریهم

هام نظار  و ایمنی  های وابسته به آنر ادامه در مورد برچیون سوهام معرفی انواع سوها و سازهشوه اس . همچنینم د

 زیر موارد شامل مختصر به طور توانمی را کتاب حاضر شاخص هایویژگی اس . به طورکلیمسوها پرداخته شوه  

 .دانس 

 و ایران  جهان در سوسازی توسعه و پیوایش  پیرامون تاریخی رویوادهای  مهمترین مرور -1

 معاد  و  خصصی ت و اصطالحا  کغا  ارائه با  همراه مآنها به  وابسته سازه های  و  سوها انواع از  جامعی  بررسی   -2

 ها آن انگلیسی

سوها تخریب و  ساخ  پیرامون مسائل و دالیل به بیطرفانه نگاهی   -3

 
 هوش محاسباتی برای علوم آب و محیط زیست 

Computational Intelligence for 
Water and Environmental 

Sciences 

 القدر اصلید بزرگ حداد و بابک ذوامی  :ویرایشگران

 540  :صفحات عدادت  2022 :چاپ سال   پرینگراش  :ناشر

توسننط یکننی از برتننرین ناشننران  در ایننن کتنناب کننه اخیننرا 

هنای در منورد کناربرد روش  ماکمللی به چاپ رسیوه اس بین

سنازی ینا هنای بهینهاکگوریتم  هوش محاسنباتی کنه شنامل

ارائه شنوه   کاربردی  یشودم مطاکبهای فرابتکاری میاکگوریتم

هنای رچه مطاکب این کتاب فراتر از موضوع اکگوریتماس . اگ

هنای هوشنمنو نینن سازی اس  و در منورد سنایر روشبهینه

صحب  شوه اس . نویسنوگان مختلفی از کشورهای بسیاری 

انو که باعث ارائه مجموعنه کنم اشتهدر این کتاب همکاری د

نظیری در رابطه با هوش مصنوعی و مسایل منرتبط بنا آب و 

تواننو بنرای طینف س  شوه اس . اینن کتناب میمحیط زی

ای از محققان و طراحان اینن حنوزه کناربرد داشنته گسترده

توان به این موارد باشو. از موضوعا  موجود در این کتاب می

 اشاره نمود:  

های ازدحنام ریتمسازی چنوهوفه در مسائل آب و محیط زیس م استفاده اکگوهای فراکاوشیم کاربرد بهینهسازیم اکگوریتمبهینه

کناویم ماشنین بنردار پشنتیبانم کاکیبراسنیون منو  کلونی مورچگنان در مسنایل منرتبط بنا آبم داده  ذرا م کرم شب تابم و

 عی و موارد دیگر اشاره نمود.های عصبی مصنوهیوروکوژیام یادگیری عمیقم شبکه

 

 

دانشجویبدین  و  انجمن  اعضای  متخصصین،  اساتید،  کلیه  از  می وسیله  عمل  به  دعوت  مطالب  ان  تهیه  در  مشارکت  با  آید 

خبرنامه هیدرولیک، اعضای هیئت تحریریه را در ارائه مطالب بهتر یاری فرمایند. لطفاً مطالب خود را به ایمیل کمیته اعضای  

 من هیدرولیک ایران ارسال فرمایید:جوان انج
youngmembers@iha.ir 
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