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خـبـرنامه داخـلـى شـركـت مـهنـدسى مـشاور طوس آب

(Buildex) حضور در نمايشگاه تخصصى ساختمان دمشق سوريه -
- احداث آب شيرين كن در منطقه آزاد چابهار

- شروع مجدد پروژه سد و قفل كشتيرانى مارد آبادان
- بازديد از طرح آبرسانى نوار مرزى استان گلستان

-  بازسازى شبكه هاى فاضالب

رويدادهاى مهم
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سخن نخست
آب و توسعه پايدار

آب به عنوان يكى از مهم ترين شـاخص هاى توسـعه پايدار، نقش مهم و اساسـى در توسـعه سـاير بخش هاى كشور داشـته و درهم تنيدگى مستقيم 
يـا غيرمسـتقيم مديريـت منابـع آب بـا فرآيندهاى توسـعه اجتماعـى - اقتصـادى و حتى پايدارى امنيتى و سياسـى كشـور، غير قابل انكار اسـت.
همزمـان بـا رشـد جمعيـت كشـور در 40 سـال اخيـر و افزايـش تقاضـاى آب بـراى بخش هـاى مختلـف نظيـر شـرب و بهداشـت، كشـاورزى و 
صنعـت و معـدن، در سـال هاى اخيـر، بحـران آب در كشـور بـه مسـئله اى حياتـى تبديـل شـده و در صـورت ادامـه رويكـرد جـارى در مديريـت 
منابـع آب، خطـر از هـم گسـيختگى و فروپاشـى، سـتون هاى اصلـى سياسـى، اجتماعـى، اقتصـادى و امنيتـى، كشـور را تهديـد خواهـد كـرد. 
بـا نگاهـى اجمالـى بـه رويكـرد مديريـت منابـع آب و نحـوه پاسـخ دهـى و برنامه ريـزى عرضـه و تقاضـاى آب توسـط نهادهـا و دسـتگاه هاى 

ذى ربـط، مهمتريـن علـل بـروز بحـران حاضـر را مى تـوان بـه شـرح ذيل برشـمرد:
عدم تطابق اسناد باالدستى بخش آب با نيازهاى روز و آتى كشور بر پايه توسعه پايدار  -

تعدد دستگاه هاى سياستگذار بخش آب و به تبع آن عدم هماهنگى و هم افزايى بين دستگاه ها و بخشى نگرى آنها  -
-  نبود برنامه مدون بلندمدت و نقشه راه 

بهره ورى نامناسب آب در بخش هاى مختلف  -
عدم توجه به آمايش سرزمين در مديريت منابع آب  -

تكيه بر خودكفايى غذايى بجاى امنيت غذايى  -
قراردادن كشاورزى به عنوان محور توسعه بدون در نظر گرفتن محدوديت منابع آب و خاك كشور  -

رشد جمعيت و افزايش تقاضاى آب  -
خشكسالى و تغيير اقليم  -

واضح است كه ادامه سياست ها و روندهاى فعلى، آينده بخش آب را با چالش ها و بحران هاى بيشترى مواجه خواهد ساخت، لذا تغيير رويكرد 
اساسى در سياست هاى اين بخش در سال هاى پيش رو الزمى است. جلوگيري از مواجهه با بحران آب و تشديد آن در كشور، مستلزم اقدامات 
گسـترده بـه منظـورحفظ و حراست از منابع آب شامل اصالح رويكرد برنامه ريـزان كـالن بـه مقولـه آب و اقـدامات اجرايي در دو بعد عرضه و 

تقاضا است كه خالصه آنها به شرح ذيل است:
تمركز تمامى نهادها و دستگاه هاى حاكميتى بر اهميت مقوله آب و تأثيرگذاري چالش كمبود آب بر حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي و امنيتـي   -

و به دنبال آن، ضرورت سرمايه گذاري كافي در بخش هاي مختلف حوزه آب به منظـور صـيانت از منابع آب كشور
ضرورت مديريت يكپارچه منابع آب كشور به جاي نگاه منطقه اي در هر دو بعد عرضه و تقاضا و پياده سازى رويكردهاى همه جانبه   -

ساماندهى آب مصرفى كشاورزى در جهت تعادل بخشى منابع آبهاى زيرزمينى  -
توجه به رويكرد امنيت غذايى در برابرخودكفايى غذايى  -

تضمين يكپارچگى و تركيب خط مشى هاى اقتصادى، اجتماعى و محيطى در تمام بخش هاى مرتبط با آب  -
تقدم مديريت ريسك با رويكردى پيشگيرانه بر مديريت بحران آب  -

اقتصادى كردن فعاليت هاى مربوط به آب  -
توجه كافي به موضوع آب در آمايش سرزمين و مسائل محيط زيست  -

تغيير رويكرد از كشاورزى به عنوان محور توسعه به صنعت، معدن و خدمات  -
الزم به توضيح است كه شركت مهندسى مشاور طوس آب با استفاده از تجربيات چندين ساله خود در صنعت آب و درك عميق از مشكالت مطرح 
شده، ضمن نقش آفرينى در تصميم سازى هاى كالن با رويكرد دستيابى به توسعه پايدار، تالش نموده است تا در تمامى صحنه هاى مربوطه با 

كمك گرفتن از مهندسان، انديشمندان و نخبگان كشور، گامى هرچند كوچك در جهت نيل به اهداف كالن ذكر شده در فوق بردارد.

                                                                                   عليرضا اتحادى نيا
معاونت مطالعات و طراحى                                                            

صاحب امتياز: مهندسـي مشاور طـوس آب
مدير مسئـول: سعيد ني ريــزي 

سردبير: علي اكبر مجــري سـازان طوسي  
هيأت اجرايي: پوپـك پاك نـهاد، محمدرضا قاسميان 

طراح و صفحه آرا: هادى وكيلى
تلفن: 37007000 و 37684091-6 (051)    

دورنگار: 37688868 (051)
مشهد صندوق پستى: 91775-1569

منتظر دريافت مطالب، مقاالت و نقطه نظرات سازنده شما هستيم

همكاران تحريريه: 
محمد اربابى على آبادى | جواد اصغرى | سعيد باغدار حسينى | مريم ثابتى 
| مينا حميدى | سارا خيابانى | عليرضا سرشار | ناصر سينائى مقدم | احمد 
شرف بايگى | على شوقى | عطيه عليزاده | على فرهمند | ليال كريمى | طاهره 

محمدى | محمد هاشمى | سعيد واحد احمديان | اشكان واقعى 
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براى  خود  كالن  سياست هاى  راستاى  در  طوس آب  مشاور  مهندسى  شركت 
فصل  در  اوراسيا  حوزه  كشورهاى  به  مهندسى  و  فنى  خدمات  صدور  و  ارايه 
مى شود.  پرداخته  آنها  به  ذيل  در  كه  يافت  حضور  مهم  رويداد  دو  در  تابستان 

به دعوت هيأت تجارى ايران، مورخ 30 مرداد 1400 شركت مهندسى مشاور طوس آب 
به عنوان تنها شركت مهندسى مشاور و پيمانكار پروژه هاى عمرانى با مشاركت شركت 
پيمان گستران با گروهى 50 نفره در اين سفر همراه بودند. ساير شركت كنندگان شامل 
توليدكنندگان انواع كودهاى اورگانيك، شيميائى، داروهاى دامى، پاركت، رنگ، چسب و.... 
و يك گروه سه نفره پزشكى براى مجوز احداث كلينيك تخصصى كودكان حضور داشتند.

خالصه فعاليت هاى انجام شده در اين رويداد
-گروه اعزامى هيأت تجارى و بازاريابى جمهورى اسالمى

-مالقات با سفير ايران در قرقيزستان
-معرفى توانمندى هاى شركت با طرف هاى مذاكره كننده در ميزهاى تخصصى

-اولين جلسه با معاونت شهردار بيشكك
-جلسه با معاونت وزارت اقتصاد

-جلسه در سفارت ايران در بيشكك
براى  كشاورزى  مستعد  زمين هاى  و  آب  فراوانى  به  توجه  با  موجود  پتانسيل هاى 
ديگر سهولت  طرفى  از  مى باشد.  مطلوب  بسيار  كشاورزى  و  آبزى پرورى  پروژه هاى 
امكانات صادرات محصول به حوزه اوراسيا فرصتى مناصب براى استفاده از اين شانس 

با عنايت به تحريم ها در ايران است. 
ديگر پروژه هاى مورد توجه دولت قرقيزستان براى سرمايه گذارى احداث پروژه هاى 

تصفيه خانه هاى محلى فاضالب و شهرك سازى است. 
اطالعات عمده جمع آورى شده از جلسات: 

ثبت شركت در بيشكك بدليل كاهش قابل مالحظه ماليات براى هرگونه كار در آنجا 
اداره  ابتدا پالن پيشنهادى را به  ضرورى است. براى هرگونه سرمايه گذارى بايستى 

سرمايه گذارى بشكك ارسال نمود تا شرايط توسط اين اداره تعيين گردد.
توليد هرگونه محصول در شهرك صنعتى بشكك  فعاليت  يا  براى ساخت و  ماليات 

صفر مى باشد.
در مجموع امنيت اجتماعى بسيار مطلوب ولى براساس مذاكرات انجام شده تضمين 

معتبر و حقوقى مطمئنى براى سرمايه گذارى اقتصادى بدست نيامد. 
هرگونه مكالمه و مكاتبه با شهردارى و غيره به جز نماينده مقيم كه ايرانى و مترجم 

است مى بايست به زبان روسى انجام پذيرد.

هفدهمين نمايشگاه تخصصى صنعت ساختمان سوريه مورخ 3 الى7 تيرماه در محل 
نمايشگاه هاى بين المللى دمشق با حضور شركت هايى از كشورهاى سوريه، ايران، 

روسيه، مصر، اردن و اتريش برگزار شد. 
در اولين روز نمايشگاه جلسه اى با نمايندگان شركت حانا گروپ سوريه «معاون 

سابق وزير آقاى دكتر نيدال، آقاى مهندس سمير زعيزينى» برگزار گرديد. 
موضوعات مورد گفتگو به اين قرار مى باشد:

پيگيرى نتيجه مناقصه طرح و ساخت تصفيه خانه فاضالب حلب   -
تصفيه خانه  مطالعات  قرارداد  از  باقيمانده طوس آب  دريافت حق الزحمه   -
فاضالب شهر حلب (توسه بازسازى و ارتقاء تصفيه خانه فاضالب شهر 
حلب يكى از پروژه هاى قديمى شركت طوس آب در كشور سوريه بود كه 
به علت جنگ هاى داخلى سوريه در سال 2012 ميالدى متوقف گرديد.)
تمديد تفاهم نامه همكارى 2 جانبه براى پروژه هاى آينده كشور سوريه  -
طرح موضوع همكارى براى پروژه هاى در حال اجرا در كشور سوريه.   -

همچنين مذاكراتى با شركت هائى كه زمينه فعاليتى همراستا با شركت طوس آب 
داشتند نيز انجام شد كه خالصه اى از آن به شرح ذيل است: 

شركت مهندسى طراحى و مشاوره اى GCESC وابسته به وزارت منابع آبى   -1
سوريه: مذاكره با مديرعامل شركت آقاى تارك حسام و امضاى تفاهم نامه 
همكارى فى مابين، همچنين مقرر شد «اطالعات پروژه اى مربوط به ساخت 
مدل يك سد» و «اطالعات مربوط به آموزش و تعمير و راه اندازى تجهيزات 

ژئوتكنيك و ابزار دقيق» براى اظهار نظر به طوس آب ارسال شود.
شركت مهندسى بين المللى دائم .DA.EEM intl. eng. Co: شركتى با   -2

رسته كارى طراحى ابنيه ساختمانى و نقشه هاى معمارى. 
شركت پيمانكارى اجراى راه و پلGCRB: شركتى با سابقه فعاليت در   -3

زمينه هاى پروژه راه سازى و جاده و پل سازى
شركت پيمانكارى ابنيه و ساختمان GCBC: شركتى پيمانكار فعال در زمينه   -4
احداث ساختمان و ابنيه تصفيه خانه در سوريه، مقرر شد براى پروژه تصفيه خانه 
فاضالب شهر طرطوس سوريه كه نياز به نصب تجهيزات دارد بعد از دريافت 
اطالعات از سوى GCBC، مدارك توسط طوس آب بررسى و پيشنهاد 

همكارى ارائه شود و همزمان تفاهم نامه همكارى هم فى مابين مبادله شود. 
شركت تصفيه آب و فاضالب AQUA Damas: در محل دفتر شركت   -5 
مذكور جلسه اى با حضور مديرعامل برگزار شد. در اين مالقات قول همكارى 
جهت احداث تصفيه خانه فاضالب منطقه حوتا دمشق به طوس آب داده شد. 

6- و همچنين با چندين شركت ساختمانى ديگر در زمينه همكارى در پروژه هاى آب 
و فاضالب و سدسازى در سوريه گفتگو و تبادل نظر شد كه مورد استقبال قرار 
گرفت. در اين سفر همچنين جلسه اى با كاردار اقتصادى سفارت ايران در دمشق 
آقاى دكتر بى نياز و دبير شوراى اقتصادى ايران در سوريه آقاى ميرزائى انجام شد.

با توجه به وضعيت نامساعد كارفرمايان سوريه به لحاظ مالى، شركت طوس آب بعد از بهبود 
شرايط مالى دولت سوريه به شكل جدى همكارى با شركت هاى ياد شده را دنبال خواهد 

كرد كه در اين زمينه شركت هاى ياد شده نيز قول مساعد داده و ابراز تمايل نموده اند.

 بازديد از نمايشگاه تخصصى ساختمان، برق و پروژه هاى 
زيربنايى ساخت و بازسازى سوريه

اعزام هيأت تجارى و بازاريابى جمهورى اسالمى ايران به 
كشور قرقيزستان

توسعه بازار و نمايشگاه ها
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در فصل تابستان طى مناقصات برگزار شده تعداد 7 قرارداد ابالغ گرديد؛ كه در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

جديد قراردادهاى 

نام كارفرما: شركت آب منطقه اى استان فارس
موقعيت مكانى طرح: شمال شهر شيراز

هدف طرح: اين طرح آبرسانى با لوله هاى به قطر 500 تا 800 ميلى متر و به طول 
حدود 90 كيلومتر در شمال شهر شيراز و در حوالى مرودشت واقع شده است و هدف 
از اجراى طرح انتقال و تصفيه آب سد درودزن به شهر خرامه و روستاهاى مسير و 
اتصال به مخازن روستايى مى باشد. دو ايستگاه پمپاژ و دو مخزن 5000 متر مكعبى 

و 2000 متر مكعبى در طرح ديده شده است. 

نام كارفرما: شركت معدنى و صنعتى گل گهر
محور  كيلومتري   20 سيرجان،  شهرستان  محدوده  طرح:  مكانى  موقعيت 

مواصالتى سيرجان - شيراز
هدف طرح: در راستاى رونق صنعت گردشگرى منطقه سيرجان و در چارچوب 
پارك  احداث  طرح  گهر  گل  صنعتى  و  معدنى  شركت  اجتماعي،  وظايف  انجام 
گردشگرى گل گهر را در دستور كار قرار داده و طراحى و اجراى آبشار و رودخانه 
به عنوان  پيمان گستران  مشاركت  به  را   EPC روش  به  مذكور  پارك  مصنوعى 
به عنوان طراح و مشاور در مردادماه 1400 محول نموده اند.  پيمانكار و طوس آب 
اين چرخش  اين پروژه مدل چرخشى آب است، كه در  از ويژگى هاى مهم  يكى 

آبشارى عظيم و بركه هاى آبى زيبايى را به نمايش مى گذارد.
اجزاى پروژه به شرح ذيل مى باشد:

- خط انتقال آب تغذيه
- خط انتقال آب آبشار

- آبشار با ارتفاعى حدود 100 متر
- رودخانه بهسازى شده با طول 450 متر

- حوضچه رسوبگير و آشغالگير با ظرفيت طراحى 120 ليتر بر ثانيه و حداكثر 
240 ليتر بر ثانيه

- مخزن ذخيره 12500 مترمكعبى

نام كارفرما: شركت مادر تخصصى توليد نيروى برق حرارتى
موقعيت مكانى طرح:

كيلومتر 80 جاده طبس به يزد، نيروگاه برق حرارتى طبس
هـدف طـرح: بـا اسـتقرار يـك واحـد آزمايشـگاهى در محـل سـاخت نيـروگاه 
طبـس نسـبت بـه كنتـرل عمليات خاكـى و بتنى محوطه سـايت و پسـت بالفصل 

نيـروگاه اقـدام مى گـردد.  

خدمات نظارت بر طرح آبرسانى از تصفيه خانه كوه سبز 
به خرامه و روستاهاى مسير اجرايى در استان فارس

استقرار يك واحد آزمايشگاه محلي جهت انجام خدمات 
مكانيك خاك و آزمايش هاي كنترل كيفي خاك و بتن 

در سايت پروژه نيروگاه زغال سنگ سوز طبس

طراحي، خريد، ساخت و بهره برداري از آبشار، رودخانه مصنوعي، خطوط انتقال آب و برق و احداث سيستم پمپاژ تغذيه و پمپاژ 
EPC سيستم بسته در پارك گردشگري گل گهر به روش
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در راستاي عملياتي نمودن طرح احداث آب شيرين كن به ظرفيت 1000 مترمكعب 
و قابل توسعه تا 5000 مترمكعب در روز واقع در منطقه آزاد چابهار و پيرو برگزاري 
جلسات متعدد فني و قراردادي و نهايتًا ابالغ قرارداد در مورخ 20 مرداد 1400 از 
سوى كارفرماى طرح مذكور، شركت تكاپوى آب و برق شرق منطقه آزاد چابهار به 
پيمانكار طرح، مشاركت شركت هاي توازن فراب و ساختمان و نصب فراب، عمليات 
شركت  نظارت  با   (RO) شيرين كن  آب  احداث  محل  در  مذكور  پروژه  اجرايى 
مهندسى مشاور طوس آب و شروع عمليات خاكبردارى در سايت پروژه آغاز گرديد.

همچنين با رويكرد فراهم سازي شرايط ادامه عمليات اجرايى، در خصوص مواردى 
شامل، پياده نمودن جانمايي سايت 2 هكتاري احداث آب شيرين كن و نقشه برداري 
مشترك توسط پيمانكار و مشاور، تسطيح محدوده و آماده سازي محل تجهيز كارگاه 
و فراهم نمودن تمهيدات فنس كشي سايت و قرارداد ساخت سوله نصب تأسيسات 
آب شيرين كن، برنامه ريزي اجرايي با هماهنگى عوامل طرح صورت گرفت. راهبرى 
اين پروژه در شركت مهندسي مشاور طوس آب توسط آقايان دكتر مروج الشريعه، 

دكتر علوي مقدم و مهندس محرابيان مى باشد.

پـروژه ها اخبار 

احداث آب شيرين كن در منطقه آزاد چابهار

افتتـاح پـروژه عمليات آبرسـانى به روسـتاى پاسـك و 

دلشـادى شهرسـتان قصرقند
متـر مكعبـى  از مخـزن 2000  آبرسـانى  مـورخ 4 شـهريور 1400 عمليـات  در 
شهرسـتان قصرقنـد بـه روسـتاهاى دلشـادى و پاسـك بـا حضـور معـاون امـور 
اقتصـادى اسـتاندار خانـم دكتر زنگنـه، فرماندار قصرقنـد آقاى مهندس سـايگانى 

و جمعـى از مسـئولين شهرسـتان افتتـاح گرديـد.
سـرناظر شـركت مهندسـى مشـاور طـوس آب آقـاى مهنـدس احمـد محمـدزاده 
اعـالم نمودنـد جهـت آبرسـانى به ايـن دو روسـتا 7800 متـر لوله گـذارى خطوط 
انتقـال و شـبكه توزيـع و همچنيـن هفت بـاب حوضچه شـيرآالت انجـام گرديده 
كـه بـا آبرسـانى بـه اين دو روسـتا تعـداد 700 خانـوار و 3650 نفر از آب شـرب و 

گرديدند. بهره منـد  سـالم 

پروژه هاى خطوط  فيزيكى  پيشرفت  از  بازديد  مرداد 1400   20 مورخ  در 
انتقال جهت تخصيص اعتبار به پروژه ها و پرداخت مطالبات به پيمانكاران 
توسط معاون عمران استاندارى آقاى مهندس بيجار و فرماندار شهرستان 
آبرسانى  مجتمع  طرح  از  همراه  هيئت  و  عفتى  مهندس  آقاى  دشتيارى 
به روستاهاى تلنگ، پالن و پيرسهراب شهرستان چابهار صورت پذيرفت.
پس از بررسى مشكالت، بيان شد در صورت تكميل پروژه خطوط انتقال 
اين  در  روستاها  دلگانها،  تا  صفرزهى  مخزن  زيرمجموعه  قسمت  در 
فاضالب  و  آب  امور  مدير  و  شد  خواهند  متصل  جديد  شبكه  به  محورها 
چابهار آقاى دكتر آقايى فرمودند در صورت اجراى خط انتقال در انتهاى 
جمعيت  با  دلگانها  مجتمع  در  روستا   11 تعداد  دلگانها  اول  تا  آباد  معلم 
گرديد. خواهند  بهره مند  بهداشتى  و  سالم  آب  از  نفر   1900 حدود 

بازديد از طرح مجتمع آبرسانى روستاهاى تلنگ، پالن 
و پيرسهراب شهرستان چابهار
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پـروژه ها اخبار 

باعث  مى تواند  خشكسالى  وقوع  كه  مى دهد  نشان  گذشته،  سال هاى  تجربيات 
آب  تأمين  و  گردد  بهمنشير  و  كارون  رودخانه هاى  آب  كيفيت  شديد  كاهش 
شرب و كشاورزى منطقه را با مشكالت جدى روبه رو كند. اين مسئله در ساليان 
از  وسيعي  بخش  رفتن  بين  از  و  اجتماعى  شديد  بحران هاى  بروز  باعث  اخير 
نخلستان هاي منطقه در محدوده آبادان و خرمشهر شده است. سازمان آب و برق 
و  كرده  پيش بينى  را  مناطق  اين  آب  شورى  مشكل  قبل،  سال هاى  از  خوزستان 
يكي  است.  كرده  برنامه ريزى  محدود  زمانى  فواصل  با  مرحله  چهار  شامل  طرحى 

كه  است  آبادان  مارد  كشتيراني  قفل  و  احداث سد  بزرگ،  اين طرح  پروژه هاي  از 
مهندسي  شركت  است.  شده  واگذار   EPC پيمانكار  به  ساخت  و  طرح  روش  به 
مي كند.   نقش  ايفاي  پروژه  اين  در  كارفرما  مشاور  عنوان  به  آب  طوس  مشاور 
با عنايت به شرايط ويژه و اضطراري پيش آمده ناشي از خشكسالي در استان خوزستان و 
لزوم فعالسازي هر چه سريعتر جبهه هاي مختلف كاري براي اجرا و بهره برداري از پروژه سد 
و قفل كشتيراني مارد آبادان، اعتبار مناسبي براي پروژه در سال جاري تخصيص داده شد و 
با شروع به كار مجدد پروژه پيشرفت فيزيكي مطلوبي در دو ماه اخير حاصل گرديده است.

شروع مجدد پروژه طراحى، تهيه،نصب، اجرا و بهره بردارى سد و قفل كشتيرانى مارد آبادان به روش طرح و ساخت

آغاز عمليات لوله گذارى به 17 روستاى شهرستان هيرمند 
در مـورخ 7 شـهريور 1400 جلسـه اى در شـركت آب و فاضـالب شهرسـتان زابـل 
باحضـور معـاون بهره بـردارى آب و فاضالب شهرسـتان زابل آقـاى مهندس مددى 
و نماينـده نيـروى زمينـى ارتـش جمهـورى اسـالمى ايران (اسـتان كرمـان) جناب 
سـرگرد دانشـور و دسـتگاه نظـارت مقيم مهندسـى مشـاور طـوس آب و نمايندگان 
پيمانـكار برگـزار و عمليـات اجرايى خط انتقال آب و اصالح و توسـعه شـبكه توزيع 

آب شـرب و سـالم به 17 روسـتاى شهرسـتان هيرمند آغـاز گرديد.

در مورخ 27 شهريور 1400 «مديرعامل آبفاى كشور آقاى مهندس جانباز»، 
«مديرعامل آب منطقه اى گلستان آقاى مهندس حسينى»، «مديرعامل آبفاى 
گلستان آقاى مهندس هرمزى»، «نماينده محترم مردم مينودشت در مجلس 
شوراى اسالمى آقاى دكتر آريانپور» به همراه معاونت ها و مديران سازمان هاى 
فوق از سد نرماب و طرح آبرسانى به نوار مرزى استان گلستان بازديد بعمل 
آوردند. در اين بازديد كه با هدف آبرسانى به روستاها و شهرهاى نوار مرزى 
استان گستان از سد نرماب بعمل آمد، عمده مشكالت كم آبى و بى آبى منطقه 
بررسى گرديد كه در نهايت مقرر شد در فاز اول آبرسانى به شهر مينودشت 
آقاى  جناب  منظور  اين  برآورد  جهت  كه  گيرد  قرار  توجه  مورد  اولويت  با 
مهندس جانباز قول مساعدت در خصوص تأمين اعتبار مورد نياز آن را داده اند.

بازديد از طرح آبرسانى نوار مرزى استان گلستان
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همكاران تجربيات 
پتانسيل يابى منابع آب شور سطحى و زيرزمينى

محدوده   10 نتايج  ارائه  از  پس  موجود،  مطالعات  فرآيند  ادامه  در 
كارفرما  درخواست  به  جنوبى،  خراسان  استان  سطح  در  مطالعاتى 

محدوده  در  آب  منابع  تأمين  برنامه ريزى  اولويت بندى  براساس  و 
سطح  در  كنفرانس  ويدئو  طريق  از  تخصصى  جلسات  طبس،  مطالعاتى 
معاونت  و  مربوطه  معاونين  منطقه اى،  آب  شركت  عامل  مديريت 
مدير  به همراه  طوس آب  مشاور  مهندسى  شركت  طرح هاى  مديريت 
گرديد. برگزار  شهريورماه  اواخر  در  مطالعات  كارشناسى  بخش  و  پروژه 

در اين جلسه، به بحث و تبادل نظر در خصوص وضعيت بيالن منابع آب 
شور سطحى و زيرزمينى در محدوده مطالعاتى طبس، به ويژه در نواحى 

جنوبى دشت طبس و كفه نمكى پرداخته شد.
همچنين پيش بينى و بررسى پتانسيل بهره بردارى از منابع مذكور در محدوده 
مطالعاتى طبس جهت ارائه در كميسيون هاى تخصصى تأمين آب در سطح 
دفتر فنى طرح و توسعه استاندارى، از موضوعات اصلى مطروحه در جلسه بود.
نتايج بررسى پتانسيل موجود منابع آب شور در محدوده مطالعاتى طبس
پس از بررسى و مطالعه محدوده مطالعاتى طبس، مقادير جريان هاى سطحى 
و زيرزمينى و حجم قابل تبخير در سطح كفه هاى جنوبى محدوده، محاسبه 
گرديد و نتايج قابل ارائه در قالب نقشه ذيل و پاورپوينت براى كارفرما ارائه گرديد.

امروزه با توجه به افزايش قدمت شبكه هاى فاضالب و بروز اتفاقات و حوادث مرتبط 
با آن ها، بهسازى و بهره بردارى بهينه از فاضالب روها به يكى از چالش هاى اصلى در 
صنعت آب و فاضالب تبديل شده است. هزينه بر بودن و تبعات اجتماعى، ترافيكى 
و زيست محيطى جايگزينى كامل شبكه هاى فرسوده با شبكه جديد به روش هاى 
سنتى ترانشه باز، دولت ها و سرمايه گزاران بخش خصوصى را به بهره گيرى از روش هاى 
جديد بدون نياز به حفر ترانشه سوق داده است. به طور كلى بهسازى شبكه فاضالب 
 (Repair) تعمير ،(Rehabilitation) شامل انواع روش هاى بازسازى ،(Renewal)
و جايگزينى (Replacement) شبكه فعلى مى باشد. در بازسازى، از طريق ايجاد 
پوشش هاى داخلى در سرتاسر لوله بدون نياز به حفارى، عملكرد هيدروليكى و ساختار 
سازه اى فاضالب رو بهبود مى يابد. از جمله روش هاى بازسازى مى توان به فرآورى لوله 
در محل (CIPP)، ايجاد لوله هاى مشابه با تكنولوژى لوله هاى اسپيرال در داخل 
فاضالب روهاى موجود بدون نياز به حفر ترانشه، دوغ آب زنى، آستركشى و درزبندى 
سطح داخلى لوله و ... اشاره نمود. انواع روش هاى تعمير فاضالب رو شامل اقدامات ترميم 
موضعى به صورت موقت يا دائم (بازسازى يا جايگزينى كامل) به منظور برگرداندن لوله 
به شرايط نرمال است. به طور كلى در تعمير فاضالب رو به ترميم اتصاالت يا ترميم 
 ،CIPP نقطه اى به روش هايى از قبيل استفاده از توپى هاى ترميم موضعى به روش
استفاده از گيره هاى داخلى و غالف هاى خارجى و ترميم با كمك ربات، پرداخته 
مى شود. در عمليات جايگزينى، لوله هاى جديد جايگزين لوله هاى موجود مى گردد كه 
به دو صورت on-line (تعويض لوله موجود با لوله جديد در همان خط و تراز قبلى) 

و يا off-line  (تعويض لوله موجود با لوله جديد در ترازبندى جديد) انجام مى گردد. 
حوادث  بروز  و  فاضالب  شبكه هاى  عمر  افزايش  دليل  به  نيز  ما  كشور  در  اخيراً 
حفر  به  نياز  بدون  فاضالب  شبكه  بهسازى  روش هاى  به  خاصى  توجه  متعدد، 
ترانشه معطوف شده است. در اين راستا شركت مهندسى مشاور طوس آب از سال 
عنوان  به  را   (sartex.ir كيان  توسعه  (صدرا  1398 مجموعه تخصصى صاتك 
پيمانكار تخصصى در زمينه اليروبى، آماده سازى سطوح داخلى لوله هاى فلزى و 
غير فلزى، ويدئومترى و بازسازى لوله هاى آب و فاضالب و گاز تأسيس نموده است. 
تكنولوژى هاى  اجراى  ساخت،  پژوهشى،  تخصصى  فعاليت  مجموعه  اين  رسالت 
نوسازى شبكه هاى آب و فاضالب است. اميد است با همراهى كارفرمايان محترم 
بتوانيم سهمى در ارتقاء و مقاوم سازى تأسيسات آب و فاضالب كشورمان داشته باشيم.

ير  حجم قابل تبخ
آب سطحي در 

كفه
31 MCM

ير  حجم قابل تبخ
 آب زيرزميني در

كفه
5 MCM

امين حفظ ذخيره آب زيرزميني با هدف ت
بر اساس (حقابه زيست محيطي كفه

ه از محاسبه حجم متوسط تبخير ساالن
در شش   5MCMآب زيرزميني معادل 

ماهه اول سال و تعميم آن در شش ماهه 
:      به استناد مطالعات بيالن-)دوم سال

10 MCM   

:   حجم منابع آب شور قابل بهره برداري
26  MCM

حجم نفوذ ناشي از بارش در 
دشت فاقد آبخوان  و ساير  

1.09ارتفاعات MCM

بل        پتانسيل قا
بهره برداري  

آب شور

وسعت محدوده تبخير
86  km2

  خروجي زيرزميني
 از آبخوان به دشت

فاقد آبخوان
6 MCM

حجم مصارف  
در دشت فاقد  

آبخوان
0.5 MCM

حجم مصارف در 
ساير ارتفاعات
1.03 MCM

مطالعات طرح جامع منابع آب نامتعارف استان خراسان جنوبى بازسازى شبكه هاى فاضالب
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گروه هاى تخصصى شركت مهندسى مشاور طوس آب
شركت مهندسى مشاور طوس آب از سال 1384 با پايه 3 محيط زيست و هدف شناسايى 
و ارزيابى اثرات طرح هاى عمرانى بر محيط زيست فعاليت خود را شروع نموده است. 

پس از آن و با تغيير ساختار شركت اين گروه به عنوان يكى از 11 گروه زيرمجموعه 
معاونت مطالعات و طراحى با برخوردارى از 6 نفر كارشناس با مدارك كارشناسى ارشد و 
دكترى تخصصى به فعاليت خود ادامه داده است. در حال حاضر، اين گروه داراى پايه 2 
در زمينه فعاليت تخصصى خود بوده و تا پايان سال جارى به پايه 1 ارتقاء پيدا مى كند.  
فعاليت هاى محيط زيست در شركت مهندسى مشاور طوس آب در مقايسه با بدو تشكيل 
گستردگى بسيار يافته است و در حال حاضر در دو محور كلى قابل دسته بندى است: 
الف- مطالعات حفاظت كيفى: انجام مطالعات حفاظت كيفى منابع آب در 
17 استان كشور. اين مطالعات در مجموع بر روى بيش از 100 محدوده 
مطالعاتى، بيش از 20 سد و 1 درياچه تفريحى (درياچه چيتگر تهران) 
بوده است. مهم ترين سرفصل هاى كارى در اين محور عبارتند از: شناسايى 
منابع آب و آالينده، طراحى و اجراى برنامه پايش، مدل كيفى رودخانه ها 
و مخازن سد، مدل كيفى منابع آب زيرزمينى، تعيين حريم كيفى منابع 

آب، تعيين حساسيت و آسيب پذيرى آبخوان ها و ...
ب- منابع طبيعى و ارزيابى محيط زيست: شامل ارزيابى اثرات محيط 
زيستى 40 طرح عمرانى شامل سد، شبكه هاى آبيارى و زهكشى، خطوط 
انتقال آب، سايت هاى شيرين سازى آب، تصفيه خانه هاى آب و فاضالب 
مهم ترين  مى باشد.   (SOE) شهرى  محيط زيست  وضعيت  ارزيابى  و 
اثرات  ارزيابى  و  شناسايى  از:  عبارتند  محور  اين  در  كارى  سرفصل هاى 
مناطق  و  طبيعى  منابع  بندى  زون  عمرانى،  طرح هاى  محيطى  زيست 

حفاظت شده، ارزيابى محيط زيست شهرى، ارزيابى ريسك و ...
پروژه هاى شاخص گروه تخصصى محيط زيست

پروژه هاى شاخص اين گروه به ترتيب در زمينه هاى حفاظت كيفى منابع آب، 
منابع طبيعى و ارزيابى محيط زيست و مطالعات ارزيابى وضعيت محيط زيست 

شهرى به شرح ذيل مى باشد:
الف- حفاظت كيفى منابع آب  

• مطالعات شناسايى آالينده هاى منابع آب حوضه آبريز سد يامچى اردبيل 
و ارائه راهكارهاى عملى كنترل، كاهش و حذف پارامترهاى محدوديت زا
• مطالعات و طراحى شبكه پايش كيفيت آب و آالينده هاى آن در حوضه 

آبريز كارون
• مطالعات و مدل سازى ليمنولوژى درياچه سد درودزن

• پايش، تعيين حريم و حفاظت كيفى منابع آب حوزه آبريز قره چاى
• مطالعات مديريت محل دپو زباله باالدست سد هراز

ب- منابع طبيعى و ارزيابى اثرات محيط زيستى
• طرح مديريت منطقه حفاظت شده جنگل خواجه، شهرستان سرخس

• ارزيابى اثرات زيست محيطى طرح قفل كشتى بهمنشير

• ارزيابى اثرات زيست محيطى سد آزارود
• ارزيابي اثرات محيط زيستي سدهاي مخزنى نيلق، زاويه كرد و سنگ آباد

• تهيه گزارش ارزيابى وضعيت محيط زيست كالنشهر اصفهان (SOE) و 
تهيه نقشه  پهنه بندى محيط زيست شهر اصفهان و ارائه راهكارهاى اجرايى 

دستاوردهاى پژوهشى گروه محيط زيست
در ادامه خالصه فهرست مقاالت مهم ارائه شده در 5 سال گذشته در مجالت و 

كنفرانس هاى معتبر داخلى و بين المللى به شرح ذيل قابل مشاهده است:
- Multi-period Response Management to Contaminated Water 

Distribution Networks: Dynamic Programming versus 
Genetic Algorithms, Engineering Optimization, 50 (3), 
Bashi-Azghadi, S. N., Afshar, A., and Afshar, M. H, 2018

- Multi-objective Optimization Response Modeling to 
Contaminated Water Distribution Networks: Pressure 
Driven versus Demand Driven Analysis, KSCE Journal of 
Civil Engineering, Bashi-Azghadi, S. N., Afshar, M. H., 
and Afshar, A, 2017

- بررسى اثرات زيست محيطى پنل هاى خورشيدى به منظور بهبود شرايط 
زيست محيطى در مخازن سدها (مطالعه موردى: سد شيرين دره)، سومين 
كنفرانس بين المللى عمران، معمارى و مديريت توسعه شهرى در ايران، 

ليال كريمى، محمد ابراهيم خواجه پور، 1399
- كاربرد الگوريتم ژنتيك بر مبناى آرشيو در مديريت پيامد ورود بار آلودگى 
ناگهانى در شبكه هاى توزيع آب شهرى، نشريه مهندسى عمران اميركبير، 

معصومى، فريبرز، باشي ازغدي، سيدناصر، افشار، عباس، 1399
موردي،  مطالعة  شهري:  آب  توزيع  درشبكه هاي  آلودگي  بروز  مديريت   -
باشي  و  فرهاد  مقدم،  خامچين  پويا،  عباسى،  ايران،  آب  پژوهش  مجله 

ازغدي، سيدناصر، 1399
بررسي كفايت مخازن نگهداشت رواناب براي آبياري فضاي سبز حوضة آب و   -
برق و ارائه جانمايي مناسب طرح هاي توسعه، مجله پژوهش آب ايران، 1399

تدوين مدل نظرى جهت سايت احداث تصفيه خانه،مطالعه موردى :شهر   -
فاروج، سومين كنگره علوم و مهندسى آب و فاضالب ايران، شيراز، ايران، 
سعيدى، سيد امير، خام چين مقدم، فرهاد، باشى ازغدى، سيدناصر، 1399

پهنه بندى كيفى آب زيرزمينى با استفاده از نرم افزار ArcGIS (مطالعه   -
موردى: آبخوان دشت ايرانشهر)، يازدهمين كنگره ملى مهندسى عمران، 
شيراز، ايران، انورى، پويا، انتظارى، مسعود، باشى ازغدى، سيدناصر، 1398

نظريه  از  استفاده  با  مرزى  رودخانه هاى  در  معاهدات  پايدارى  تحليل   -
بازى ها  ، مطالعه موردى: رودخانه هريرود، مجله تحقيقات منابع آب ايران، 

على شوقى جوان، آزاده احمدى، دوره 14، شماره 4، زمستان 1397
از  استفاده  با  بهار   - همدان  در دشت  آرسنيك  آلودگى  ريسك  ارزيابى   -
روش فازي، علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي، مينا توزنده جاني - 

عليرضا سفيانيان - نوراهللا ميرغفاري، تابستان 1397 
ارزيابي تواتر نمونه برداري از منابع آب زيرزميني در شناسايي مشخصات   -
منبع آلودگي، مجله پژوهش آب ايران، جلد 12، شماره 1 (پياپى 28)، 

خامچين مقدم، فرهاد، باشى ازغدى، سيدناصر، 1397
بهار  زيرزميني دشت همدان   آرسنيك در آب  آلودگي  احتمال  ارزيابي   -
با استفاده از روش  هاي زمين آماري، نشريه آب و خاك (علوم و صنايع 
كشاورزي)، مينا توزنده جاني - عليرضا سفيانيان - نوراهللا ميرغفاري - 

محسن سليماني، 1396

معرفى گروه مطالعات حفاظت كيفى منابع آب



7فصلنامه خبرى مهندسى مشاور طوس آب ||  شماره 49 ||  تابستان 1400

نرم افزار WaterGEMS يك نرم افزار كارآمد براى طراحى سيستم هاى انتقال آب 
با قابليت پشتيبانى از نرم افزار  و شبكه هاى توزيع آب و آبيارى مى باشد. اين نرم افزار 
محاسبات  از  حاصل  نتايج  انتقال  و  انجام  توانايى   ،ArcGIS جغرافيايى  اطالعات 
ابزار مختلفى جهت شبيه سازى، طراحى و  اين نرم افزار  جغرافيايى را دارا مى باشد. در 

بهينه سازى شبكه هاى توزيع و خطوط انتقال آب لحاظ شده است.

در اين مقاله به بررسى شبيه سازى ايستگاه پمپاژ در پهنه هاى شبكه توزيع آب پرداخته مى شود.
به طور معمول تأمين فشار شبكه هاى توزيع آب به صورت ثقلى و از مخازنى در ارتفاع 
باالتر از سطح شبكه صورت مى پذيرد، ليكن در برخى موارد امكان استفاده از اين روش 

تأمين فشار وجود ندارد و مى بايست تأمين فشار توسط ايستگاه پمپاژ انجام گردد.
دارند،  از دبى سر و كار  پله هاى مشخصى  با  انتقال آب كه معموًال  بر خالف خطوط 
نياز آبى شبكه توزيع آب در روزها و ساعات مختلف بسيار متغير بوده و ايستگاه پمپاژ 
مى بايست در يك محدوده گسترده و پيوسته از دبى، هد يكنواختى را ايجاد كند. لذا 
به  نسبت  بيشترى  مالحظات  بايد  توزيع  شبكه  پمپاژ  ايستگاه هاى  طراحى  منظور  به 
در شبكه  الگوى مصرف ساعتى  در  گيرد.  انجام  انتقال  در خطوط  پمپاژ  ايستگاه هاى 
توزيع آب منطقه زعفرانيه شهر بيرجند، ضريب مصرف در بازه اى بين 0,25 تا 1,75 
اعمال  با  برابر ضريب كمينه آن مى باشد.  بيشينه آن حدود 7  متغير است كه ضريب 
ضرايب مصارف روزانه، اختالف ضريب مصرف بيشينه و كمينه بيشتر نيز مى گردد. به 

اين موارد، تغييرات نياز آبى در طول دوره طرح نيز مى بايست اضافه گردد.
به منظور پوشش اين حجم از نوسانات، اوال مى  بايست تعداد الكتروپمپ ها افزايش يابد. 
در خطوط انتقال كوچك به طور معمول دو يا سه الكتروپمپ به طور موازى درنظر گرفته 
نوسانات  محدوده  به  توجه  با  آب،  توزيع  شبكه  پمپاژ  ايستگاه هاى  در  ليكن  مى شود، 
به  الكتروپمپ  ها  تعداد  افزايش  طرفى  از  يابد.  افزايش  الكتروپمپ ها  تعداد  مى بايست 
منظور تأمين كل محدوده دبى فقط با خاموش و روشن كردن پمپ ها، باعث افزايش 
پمپاژ  ايستگاه  كنترل  دشوارى  همچنين  و  هزينه ها  افزايش  درنتيجه  و  پمپ ها  تعداد 
مى گردد. با توجه به بررسى هاى صورت گرفته به اين منظور 5 الكتروپمپ براى اين 

ايستگاه پمپاژ به منظور داشتن 5 پله اصلى لحاظ شده است.
به منظور پوشش نوسانات بين پله هاى اصلى، دو روش وجود دارد. در روش اول، در خروجى 
ايستگاه پمپاژ از مخزن هوايى استفاده مى گردد. حجم مخزن هوايى به گونه اى محاسبه 

مى شود كه تعداد روشن و خاموش شدن الكتروپمپ ها در محدوده مناسبى قرار گيرد.
از پمپ هاى دورمتغير استفاده مى شود. بدين ترتيب، خاموش و روشن  در روش دوم، 
شدن پمپ ها، پله هاى اصلى را ايجاد كرده و تغييرات بين پله هاى اصلى توسط تغيير 

دور الكتروموتور ايجاد مى گردد.
استفاده از مخازن هوايى با توجه به مشكالت بهره بردارى، محدوديت ارتفاع و همچنين مسائل 
مربوط به پدافند غيرعامل در حال حاضر بيشتر در شبكه هاى روستايى و همچنين موارد خاص 
پيشنهاد مى گردد و براى شبكه هاى توزيع شهرى استفاده از پمپ هاى دور متغير پيشنهاد مى گردد.

مزيت ديگر استفاده از پمپ هاى دورمتغير نسبت به استفاده از مخازن هوايى، تغييرات كمتر 
فشار در سطح شبكه توزيع مى باشد. در مدلسازى هاى صورت گرفته در خصوص شبكه 
توزيع آب منطقه زعفرانيه شهر بيرجند، فشار در ورود به شبكه توزيع در حالت استفاده از 
پمپ هاى دور متغير تقريباً يكنواخت بوده، ليكن در حالت استفاده از مخزن هوايى، فشار 

ورودى به شبكه توزيع بسته به ارتفاع مخزن هوايى (حدود 4 متر) متغير است.

بررسى وضعيت كيفى آب خليج فارس و ارزيابى قابليت استفاده از آن براى   -
مصارف شورورزى، اولين همايش ملى شورورزى، مركز ملى تحقيقات شورى، 

يزد، يارقلى، بهمن، شفيعى نيستانك، جواد، باشى ازغدى، سيدناصر، 1396
با ديدگاه نگاه مشترك، مطالعه  تخصيص آب در رودخانه هاى مرزى   -
شوقى  على  عمران،  ملى  كنفرانس  نهمين  هريرود،  رودخانه  موردى: 

جوان، آزاده احمدى، 1395
حل اختالف در رودخانه هاى مرزى با استفاده از نظريه بازى ها، مطالعه   -
موردى: رودخانه هريرود، ششمين كنفرانس ملى مديريت منابع آب،  

على شوقى جوان، آزاده احمدى، 1395  
هيلسنهوف،  شاخص  بر  تكيه  با  ميرآباد  رودخانه  آب  كيفيت  تعيين   -
كيادخت  ايران،  طبيعى  منابع  پژوهش هاى  ملى  همايش  چهارمين 

رضايى، آرش جوانشير، آزيتا رضايى، 1395
راهكارهاى حوضه اى و درياچه اى بهبود كيفيت آب مخازن سدها (مطالعه   -
موردى: سد شيرين دره)، نشريه دانش آب و خاك / جلد 26 شماره 2، 

حسن ساقى، ليال كريمى، محمد ابراهيم خواجه پور، 1395 
فهرست نرم افزارهاى مهم مورد استفاده در گروه محيط زيست

جهت  به ترتيب،  محيط زيست  بخش  مطالعاتى  پروژه هاى  در  كلى  به طور 
مدل سازى و شبيه سازى عواملى از جمله كيفيت آب مخازن و رودخانه ها، 

آبى،  منابع  سيستم هاى  در  آب  كيفيت  پارامترهاى  اندركنش  شبيه سازى 
تعيين حريم كيفى چاه در منابع آب، مدل سازى آب زيرزمينى، حل مدل هاى 

تصميم گيرى چند معياره و... از نرم افزارهاى بخش ذيل استفاده مى شود:
- CE-QUAL-W2
- QUAL2Kw
- Mike
- WhAEM 2000
- GMS (Groundwater Modeling System)
- Expert Choice
- ArcGIS 
- MATLAB
- SPSS

آزمايشگاه معتمد محيط زيست شركت مهندسى مشاور طوس آب
از  يكى  طوس آب  مشاور  مهندسى  شركت  محيط زيست  آزمايشگاه 
آزمايشگاه هاى مستقر در شهرستان مشهد مى باشد كه فعاليت خود را از سال 
1384 آغاز نموده و در سال 1394 موفق به دريافت گواهى نامه آزمايشگاه 
معتمد از سازمان حفاظت محيط زيست شد. اين آزمايشگاه، با ارائه خدمات 
آزمايشگاهى در زمينه هاى آب، خاك و پساب در بسيارى از پروژه هاى ملى 
و منطقه اى انجام شده توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب و همچنين 
پارامترهاى  بيشترين  داراى  كه  زيست  محيط  معتمد  آزمايشگاه  عنوان  به 
فيزيكى و شيميايى مورد تأييد اين سازمان مى باشد مشغول فعاليت مى باشد.

مدلسازى ايستگاه پمپاژ در شبكه توزيع آب با استفاده از 
WaterGEMS نرم افزار

افزار نرم  معرفى 
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نگاهي كوتاه به مقاالت همكاران
در تابستان 1400 تعداد 72 جلسه و كارگاه آموزشى در زمينه پروژه هاى مختلف شركت؛ 
بصورت حضورى و مجازى برگزار شد، در ذيل به چند جلسه مهم اشاره مى گردد:

1- دوره مجازى ايمنى سد و شبكه (برگزار كننده ICID) تير و مرداد
2- آموزش حفاظت و كنترل پست رضوان مورخ 13 تا 22 تير

3- دوره آموزشي HSE مورخ 28 و 29 تير
4- وبينار آموزشى سازه بتنى مورخ 29 تير

4- كارگاه فرايندهاى غشايى مورخ 28 مرداد
5- آشنايى با شيوه هاى نوين كسب و كار مورخ 30 مرداد

6- وظايف كميسيون مناقصات مورخ 14 شهريور
7- وبينار توسعه و بهره بردارى از شبكه هاى جمع آورى فاضالب 17 شهريور

8- آناليز تأخيرات مورخ 20 شهريور
9- آموزش پست فشار قوى مورخ 24 و 25 شهريور

10- دوره آموزشى ايزو مورخ 27و 28 شهريور

جلسات و  كارگاه ها 

دوره نوانديشى در مديريت كسب وكار در مورخ ششم مرداد ماه 1400 به 
مدت سه ساعت در محل سالن كنفرانس شركت مهندسى مشاور طوس آب 
مشهد»  فردوسى  دانشگاه  كالج  مدرسين  از  لطفى  دكتر  «آقاى  تدريس  با 
جهت  الزم  مهارت هاى  با  آشنايى  دوره،  برگزارى  از  هدف  گرديد.  برگزار 
تحليل وضعيت موجود كسب و كار شركت، آشنايى با مهارت هاى نوين براى 
استفاده از پتانسيل هاى شركت و همچنين ايجاد تغييرات الزم در كسب و 
كار شركت جهت همراه شدن با جريانات بازار بوده است. اين دوره آموزشى 
شدن  آماده  چرايى  اقتصادى،  تحوالت  سير  بر  «مقدمه اى  بخش  پنج  در 
نوانديشى  نوانديشى در رهبرى و  نوانديشى در اصول مديريت،  براى فردا، 
از  نفر  با حضور و هم انديشى مديريت محترم عامل و 22  در جهان بينى» 
مديران و همكاران شركت به بحث و تحليل گذاشته شد. با توجه به چالشى 
اين خصوص در جلسه سه  بودن، جذابيت و گستردگى موضوع، بحث در 
ساعته به اتمام نرسيد و تصميم برآن شد جلسات دوره اى هم انديشى داخلى 
و دوره هاى گسترده تر در سطوح مديران ارشد، مديران ميانى و مديران پروژه 

با هماهنگى آموزش در آينده نزديك برگزار شود.

جلسه مجمع عمومى ساليانه 1400 شركت مهندسى مشاور طوس آب مورخ سه 
شنبه 9 شهريورماه 1400 در محل سالن اجتماعات شركت برگزار گرديد. در اين 
ارائه گرديد و سپس حسابرس و  قرآن گزارش هيأت مديره  قرائت  از  جلسه پس 
بازرس قانونى شركت گزارش خود را بيان نمودند. در ادامه صورت هاى مالى منتهى 
براى  قانونى شركت  بازرس  انتخاب حسابرس و  از  به 99/12/29 تصويب و پس 

سال 1400 و بررسى و تصويب بودجه پيشنهادى سال 1400 جلسه خاتمه يافت.

جلسه مجمع عمومى عادى ساليانه شركت

خالصه اى از دوره ى نوانديشى در مديريت كسب و كار

در فصـل تابسـتان سـال 1400 تعـدادى مقاله توسـط همكاران شـركت 
ارائـه شـد كه بـه معرفـى يكـى از آنهـا مى پردازيم:

در هفدهمين كنگره ملى مهندسى شيمى ايران كه در دانشگاه فردوسى 
كارشناس  قاسمى  سيدمهدى  مهندس  آقاى  توسط  شد  برگزار  مشهد 
فرآيندهاى  بر   (SRT) ماند جامدات  زمان  «اثر  مقاله  فرايند  گروه 
تهيه گرديد كه در ذيل   «(EBPR) پيشرفته حذف زيستى فسفر

چكيده مقاله قابل مالحظه است:
به سبب اهميت حذف مواد مغذى (نيتروژن و فسفر) در فرآيند تصفيه خانه هاى 
فاضالب شهرى و صنعتى بر اساس استاندارد تخليه پساب به آب هاى سطحى، 
نظر اغلب متخصصين به فرآيندهاى EBPR جلب شده است چراكه اين فرآيندها 
عالوه بر صرفه اقتصادى نسبت به روش هاى شيميايى، ريسك هاى محيط زيستى را 
كاهش مى دهند. در اغلب تصفيه خانه هاى فاضالب، به خصوص در تصفيه خانه هاى 
تثبيت لجن در همان خط جريان  به  اغلب مهندسين  با ظرفيت كم و متوسط، 
مايع با روش هوادهى گسترده متمايل هستند چراكه موجب كاهش هزينه هاى 
تصفيه فاضالب و فرآورى لجن مى گردد. مطالعات نشان مى دهد كه افزايش زمان 
ماند جامدات موجب بهبود تثبيت لجن، بازدهى حذف BOD و تكميل واكنش 
نيتريفيكاسيون مى گردد. عالوه بر اين واكنش هاى دى نيتريفيكاسيون نيز با مشكل 
افزايش SRT موجب كاهش نرخ واكنش هاى  اما  به رو نخواهند شد.  جدى رو 
EBPR و به تبع آن، كاهش كيفيت پساب از لحاظ شاخص كيفى غلظت فسفر 
مى گردد. در اين مقاله، اثر SRT بر واكنش EBPR مورد بررسى قرار گرفت 
و سه سناريوى فرآيندى جهت بهبود كيفيت پساب در SRT باال و لجن كامال 
تثبيت شده مورد بررسى قرار گرفت. نتايج نشان مى دهد كه در SRT باال كيفيت 
پساب مورد نظر استاندارد تخليه به آب هاى سطحى، مى تواند با استفاده از اجراى 
سناريوهاى فرآيندى شامل خارج كردن تانك ته نشينى اوليه از مدار بهره بردارى، 
افزايش زمان ماند تانك بى هوازى و كاهش غلظت نيترات در جريان لجن فعال 

برگشتى به دست آيد. 
 BNR ،هوادهى گسترده ،SRT ،EBPR ،A2O كلمات كليدى: زمان ماند جامدات

معرفى نشريات الكترونيكى سال 2021 موجود در كتابخانه
1- Earthquake Spectr
2- International Journal of Environmental Research
3- International Journal of Environmental Science 

and Technology
4- International Water Power & Dam Construction
5- Journal of Earthquake Engineering
6- Journal of Geotechnical & Geoenvironmental 

Engineering
7- Journal of Hydraulic Engineering
8- Journal of Hydrologic Engineering
9- Journal of Irrigation & Drainage Engineering
10- Journal of Management in Engineering
11- Journal of Structural Engineering
12- Journal of Water Resources Planning & 

Management
13- Project Management Journal

شايان ذكر است فايل نشريات مذكور در سايت داخلى/كتابخانه الكترونيكى موجود مى باشد.
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واحد نقشه بردارى شركت مهندسى مشاور طوس آب در ماه هاى گذشته دو پروژه 
چالشى پهپاد فتوگرامترى خود را به اتمام رساند. پروژه تكميل، بروزرسانى، تهيه 
و جانمايى نقشه مناطق شهرى و حومه شهرهاى مشهد و نيشابور به مساحت 
چالش هاى  و  است  شده  انجام  هوايى  تصويربردارى  بوسيله  كه  هكتار   1500
تصويربردارى و مدلسازى در فضاى شهرى و.... را بهمراه داشت، همچنين پروژه 
چهارخطه نمودن راه هاى شمال اردبيل مجموعاً به طول 250 كيلومتر در سه محور 
مجزا شامل محور سه راهى سربند - سه راهى مشگين شهر بطول 137 كيلومتر 
باند 150  آباد به طول70 كيلومتر و  باند 200 متر، محور گوگ تپه - پارس  و 
متر و محور گرمى - اميركندى بطول 45 كيلومتر و باند 200 متر به مساحت 
تقريبى 4750 هكتار، پروژه اى كه به دليل شرايط خاص و متنوع توپوگرافى، آب 
با مناقشات  نواحى مرزى و همزمانى عمليات عكسبردارى  به  و هوايى، نزديكى 
منطقه اى بين جمهورى آذربايجان و ارمنستان، تجربه هاى طاقت فرسا و در عين 
حال ارزشمندى را براى تيم عمليات زمينى و فتوگرامترى شركت به همراه داشت. 
با توجه به شرايط حساس منطقه و به تبع آن جمينگ و نويز به منظور مختل كردن 
سيگنال هاى ماهواره هاى تعيين موقعيت، و تاثيرات متعاقب آن بر روى گيرنده هاى 
ماهواره اى و اتوپايلوت پرنده و خطراتى كه پرنده را در حين پرواز تهديد مى نمود، 

بارها در طول پروژه ارتباط پرنده و راديومودم قطع شد كه به لطف تجربه و مهارت تيم 
عمليات زمينى و پرواز، كنترل پهپاد بدست گرفته شد. همچنين چالش هاى پيش 
آمده در طراحى پرواز مسيرهاى با شكست زياد، بطوريكه مسيرى طراحى شود كه 
متناسب با تغييرات ناگهانى توپوگرافى و با توجه به زمان محدود پرواز و در نظر گرفتن 
زمان هاى تعويض باترى، بصورت بهينه در حداقل زمان ممكن و حداقل ديتاى توليدى 
با توجه به مقياس مدنظر كارفرما صورت گيرد از مسائل قابل توجه در اين پروژه بود.
حجم باالى ديتاى جمع آورى شده، زمان پردازش بيشتر در پروژه هاى كريدورى و نياز به 
سيستم هايى با توان پردازشى و گرافيكى قابل توجه، يكپارچه سازى ديتاهاى مختلف كه 
بوسيله دوربين هاى متفاوت با پارامترهاى كاليبراسيون گوناگون در فصل هاى متفاوت 
از منطقه عكسبردارى شده اند و حساسيت هاى خاص كه مختص پردازش و مرج 
پروژه هاى مسير مى باشد و مالحظات خاص خود را مى طلبد از چالش هاى پيش رو بود.
است.  شده  استفاده   Pix4dmapper افزار  نرم  از  پروژه  اين  پردازش  براى 
با توجه به اينكه انجام عمليات عكسبردارى به دليل موانع پيش آمده در طول 
پروژه در فواصل زمانى و فصول مختلف سال و بصورت پراكنده اجرا شده است، 
و  مختلف  پروازهاى  اتصال  فواصل،  اين  در  پرنده  دوربين  تعويض  همچنين  و 
يكپارچه سازى آنها كمى متفاوت از پروژه هاى روتين قبلى بود. بعالوه اينكه نرم افزار 
Pix4dmapper با وجود توان پردازشى بهتر در پروژه هاى كريدورى، متاسفانه 
در پروژه هايى با بيش از 5000 عكس، ريپورت ارائه نمى كند و همچنين در مرحله 
سوم، پردازش را بصورت كامل به اتمام نمى رساند. لذا تقسيم بندى پروژه بطوريكه 
براى نرم افزار قابل پردازش شده و از طرفى بين قسمت هاى مختلف گپ ارتفاعى 
بوديم. رو  روبه  با آن  بزرگ  پروژه  اين  بود كه در  از ديگر چالش هايى  ندهد  رخ 
در نهايت اين پروژه با تمام مسائل و مشكالت به اتمام رسيد و نقشه 1:2000 با منحنى 1 
مترى و ساير خروجى هاى مورد نظر كارفرما مانند ارتوفتو، مدل DTM و ...توليد شد.
سحر شجاعيان-كارشناس فتوگرامترى شركت مهندسى مشاور طوس آب

     فوق ليسانس فتوگرامترى دانشگاه تهران

در  فتوگرامترى  پهپاد  تجربيات  و  چالش ها  بر  مرورى 
شركت مهندسى مشاور طوس آب در فصل گذشته

در  فتوگرامترى  پهپاد  تجربيات  و  چالش ها  بر  در مرورى  فتوگرامترى  پهپاد  تجربيات  و  چالش ها  بر  مرورى 

علمى مطالب 
تحليل تاب آورى در حالت شكست همزمان لوله ها در 
شبكه ى توزيع آب (مطالعه موردى در يكى از شهرهاى 

خراسان رضوى)

در شبكه هاى توزيع آب پس از رخدادهاى اضطرارى چون سيل و زلزله و ايجاد شكستگى 
در لوله ها در قسمت هاى مختلف شبكه، به علت نداشتن آگاهى كافى از شرايط شبكه و 

نيز نبود برنامه ريزى در زمينه لوله هاى حياتى شبكه تا اصالح و برقرارى دوباره جريان 
زمان قابل توجهى الزم مى باشد. تحليل تاب آورى سامانه هاى توزيع براى خرابى همزمان 

لوله ها در شبكه براى برنامه ريزى شرايط اضطرارى بسيار اهميت دارد. 
تحليل تاب آورى جامع به بررسى همه تركيب هاى مختلف شكست (شكست تك تك 
لوله ها تا شكست همه ى لوله ها) در شبكه مى پردازد. تأكيد بر عملكرد سامانه در شرايط 
غير منتظره و شرايط حاد (فراتر از شكست هاى معمولى و حتى غير محتمل) مى باشد. 
در اين بررسى به صحت سنجى مدل تحليل تاب آورى جامع با شبكه ى توزيع مطالعاتى 
Net3 پرداخته شده است. نتايج نشان مى دهد كه براى محاسبه تاب آورى شبكه توزيع 
آب، لوله هاى انتقال اصلى آب بايستى جداگانه تجزيه و تحليل شوند. پس از آن مدل براى 
شبكه توزيع آب واقعى در ايران پياده سازى شده است. در اين بررسى ها زمان شكست 

لوله ها برمبناى قطر لوله ها در نظر گرفته شده است. بررسى تاب آورى شبكه ى توزيع 
يادشده نشان داد كه اين شبكه با وجود تنها يك منبع اصلى در حالت بيشينه با شكست 
تكى لوله ها، در حالت ميانگين با شكست توام 277 لوله و در حالت كمينه با شكست توامًا 
469 لوله به صد درصد كسرى تأمين آب مى رسد. اگر تاب آورى خطوط انتقال اصلى 
از منبع تأمين آب به طور جداگانه از كل شبكه ى توزيع بررسى شود تاب آورى شبكه ى 
يادشده در سه حالت بيشينه، ميانگين و كمينه به ترتيب 72، 23 و 14 درصد افزايش
مى يابد. همچنين در صورت محافظت از ده لوله ى بحرانى شبكه، تاب آورى شبكه به 
طور ميانگين 20 درصد افزايش مى يابد. لذا توصيه مى شود براى افزايش تاب آورى اين 
شبكه، منبع تأمين آب و لوله هاى انتقال اصلى جديدى در صورت امكان جانمايى شده و 

لوله هاى انتقال اصلى و لوله ى بحرانى مورد محافظت قرارگيرد.
           منصوره آتشى- مدير پروژه شركت مهندسى مشاور طوس آب

         دكترى سازه هاى هيدروليكى دانشگاه فردوسى

لوله هاى بحرانى شبكه ى توزيع واقعى آب

تغييرات تاب آورى با محافظت از لوله هاى بحرانى در شبكه ى توزيع واقعى آب در ايران

20%



به پاس تالش هاى ارزنده «سرپرست دستگاه نظارت طرح آبرسانى به 
شهرك صنعتى اسفراين آقاى مهندس احمد محمدزاده» در اجراى 
پروژه احداث ايستگاه پمپاژ و تكميل بخشى از خط انتقال آب به شهرك 
توسعه  و  معاون طرح  توسط  ماه 1400  اسفراين مورخ 20 مرداد  صنعتى 
شركت آب منطقه اى استان خراسان شمالى آقاى سيد محسن مدنى تقدير 

و تشكر به عمل آمد.

كارفرما تقديرنامه 


