
 

 

 1 1 هاها و رسالهنامهدر پایان« سیل»

 

 درآمد

در  های شمالی، غربی، و جنوبی ایراندر استان آن جانی و مالی هایزیانویژه به ،های آنو آسیب «سیل»پدیدۀ 

موضوعی نیز  از دیربازپدیده . این داردرا در پی بسیاری های نگرانیپیامدها و همواره ، 8931روزهای آغازین 

 کاهش اثر و راهکارهای های انسانی،ها، مداخلهویژگیبوده است تا به بررسی  ران کشوربرای پژوهشگکلیدی 

بینی به شناسایی ابعاد و راهکارهای پیش نیز شماریکه در این باره انجام شده بسیاری های آن بپردازند. پژوهش

(، فارس )پورمختار 8931زی ؛ نورو8911زاده های گلستان )خلیلیمانند استانجا برای یک  و رویارویی با آن

(، خوزستان 8931؛ میرانی 8931ایالم )دوستی (، 8938؛ کاکولوند 8919(، لرستان )کرمپور 8931؛ دمیری 8911

هایی از تهران ، و حتی بخش(8939امیدی ؛ 8911کریمی (، کرمانشاه )8931؛ دهقانی سامانی 8919)فروزانی 

 . اندپرداخته کشور ها و شهرهایر استانو دیگ (8939؛ دوانی مطلق 8918راد )جاللی

 یاطالعات علم یگاهپا». این گزارش از اندسیل آمدهدرپیوند با  ی )پارساهای(هاها و رسالهنامهپایان گزارش،در 

در  «تندآب»، و «رواناب» ،«بسیال»، «سیل» هایی مانندوجوی کلیدواژهو بر پایۀ جست نیرو گرفته «)گنج( یرانا

-39در بازۀ زمانی دانشگاه و مؤسسۀ آموزش عالی کشور  891از نزدیک به را  مدرک 9181است که ه این پایگا

 گیرد.ر بر مید 8915

 

 

 به نام خدا

 
 (3) هاها و رسالهنامهپژوهش در پایان

 

 سیــــل
 

 «)گنج( یرانا یاطالعات علم یگاهپا»نیرو گرفته از 

ganj.irandoc.ac.ir 

 9318شهریور یکم 

 



 
 2 2 هارساله ها ونامهدر پایان« سیل»

 واژگان همراه

، و «سیل»، «رواناب»وجو شدۀ های جستهپس از واژ. اندبیشتر آمده« سیل»های درپیوند با در پارسا هاهبرخی از واژ

، «حوزۀ آبخیز»، «حوضۀ آبخیز»، «حوضۀ آبریز»مانند  و گسترۀ جغرافیاییجا گر نشان یهاه، و همچنین واژ«سیالب»

، «سازیشبیه»، «روانابمدل بارش» ،«سامانۀ اطالعات جغرافیایی» ،«تغییرات اقلیمی»مانند  هاییهواژ ؛«حوضه» و

-HEC»، «بارش» ،«فرسایش»، «شبکۀ عصبی مصنوعی»، «HEC-HMS»، «کاربری اراضی»، «SWAT» ،«رسوب»

RAS» ،«سازیمدل» ،«بندیپهنه»، «سازیبهینه»، «AHP» ،«سیل»موضوع  «سنجش از دور»، و «شکست سد»، «دبی» 

 اند.کرده یهمراهبیشتر پارساها های کلیدواژهرا در 

 

 

  



 

 

 3 3 هاها و رسالهنامهدر پایان« سیل»

 

 هاشناسه

سال آغازین مدارک . ( را دربرداشت181بیشترین شمار ) 8935، سال «گنج»مدرک شناسایی شده در  9181از 

میانگین نزدیک به  8915تا  8999های این شمار از سال گردد.میازب با یک مدرک 8915 بهثبت شده در سامانه 

 151از این شمار، . دهدنشان میرشد باالیی را در هر سال  8919را در هر سال داشت، ولی از سال مدرک  11

 و دکتری (8) ایی حرفه، دکتر(1918مقطع کارشناسی ارشد ) سهدر نامه و رساله )پارسا( پایان 1911پیشنهاده و 

علوم و مهندسی آب ، (911منابع طبیعی )، (919مهندسی عمران )های رشتهگروه ند. ( نوشته شد151) تخصصی

ها در این رکارترینپُ (83(، و شهرسازی )99علوم زمین ) (،818شناسی )خاک، (151علوم جغرافیایی ) ،(519)

 هستند. زمینه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 4 4 هارساله ها ونامهدر پایان« سیل»

 

 پراکندگی کشوری

ها و اند. در این میان، سهم دانشگاهدر سرتاسر کشور گسترده شده« سیل»های انجام شده در زمینۀ پژوهش

اصفهان، خراسان رضوی، سیستان و مازندران،  آذربایجان شرقی، های تهران،های آموزش عالی استانمؤسسه

دانشگاه تربیت مدرس، ، دانشگاه تبریزدانشگاه ز دیگران بیشتر است. همچنین ن، و خوزستان ابلوچستان، گلستا

 یفردوس دانشگاه، اصفهان یصنعت دانشگاه، چمران اهواز یددانشگاه شه، گرگان یعیو منابع طب یعلوم کشاورز

پُرکارترین  یهاروم دانشگاه ، وزابل دانشگاه، یزد دانشگاه، یسار یعیو منابع طب یعلوم کشاورز دانشگاه، مشهد

 های آموزش عالی کشور در این زمینه هستند.ها و مؤسسهدانشگاه

 

 

 



 

 

 5 5 هاها و رسالهنامهدر پایان« سیل»

 

 استادان پُرکار

مشاورۀ هفت کار،  و 11با راهنمایی « کریم سلیمانی»، «یلس»در زمینۀ « گنج»پیشنهاده و پارسای سامانۀ  9181از 

مشاورۀ و  18راهنمایی با « نژاد روشنمحمود حبیب» کار، 89مشاورۀ  و 15راهنمایی  با «سیدحمیدرضا صادقی»

استادان  ، و سومدوم های نخست،در رده کار هشتو مشاورۀ  91با راهنمایی « مندعبدالرضا بهره»، و کار دو

 پُرکار جای دارند.

 بندی موضوعیدسته

محیط » (،8111) «علم، فناوری، و نوآوری» ۀدست نُهدر  یموضوع یداز د توانیرا م« سیل» یهاو پارسا هایشنهادهپ

و  یمسکن و عمران شهر»(، 891« )فناوری اطالعات و ارتباطات» ،(935) «اقتصادی» (،551« )زیست/ طبیعی

 (، و81) «یاجتماع» ،(81) «یفرهنگ، هنر، رسانه، و گردشگر»(، 11) «یخدمات عموم»(، 851« )ییروستا

 داد.  یجا (9) «یتیو امن یدفاع»

د کههه بههه نههدهینشههان مهه یبنههددسههته یهههافتهههیا

مهدیریت بحهران و  ۀدربهار یشهتریههای بپژوهش

و همچنهین پهس از رخهداد  یخدمات عموم ۀارائ

 یههازاجتمههاعی و کنتههرل بحههران ن ۀدر زمینهه ،سههیل

 یونددرپ یتخصص یهاپژوهش یخال یهست. جا

های موضهوع یل،پهس از رخهداد سه یتیبا ابعاد امن

زده، و یلآمده در مناطق سیشپ ییقضا یا یحقوق

بحهران  یریتدر مهد جههانی یههاینقش همکهار

 شود.یم دیده نیز یلس

 

 

 

 

 

 


