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شيوع بيمارى كوويد 19 و بى ثباتى اجتماعى و اقتصادى ناشى از آن، بار ديگر ثابت نمود كه عصر امروز، عصر تغييرات پرشتاب و 
عدم اطمينان نسبت به آينده است. تغييراتى كه اگر سازمان ها خود را با آن وفق نداده و همراه نسازند، چه بسا به ورطه نابودى كشيده 

شوند. از اين رو تغيير و تطبيق مداوم، ضرورى ترين عنصر وجودى هر سازمان است. 
يادگيرى مداوم و ساختن محيطى يادگيرنده و افزايش قابليت نيروهاى انسانى، از جمله راه هاى سازگارى با اين تغييرات محسوب 
مى شود. سازمان يادگيرنده، نيازها را تشخيص مى دهد، ابزار هماهنگى خود با آن ها را فراهم مى سازد، خود را به محل يادگيرى تبديل 
مى كند و يادگيرى را جريان مى دهد. نهادينه كردن اين چنين توانايى در سازمان،  عالوه بر اين كه دستاوردهاى مهمى در برخواهد 
داشت، باعث مى شود تا سازمان در مقابل تغيير و تحوالت محيطى منفعل نبوده و براى پاسخ گويى به تغييرات محيطى، تغييرات 
مطلوب سازمانى را در خود ايجاد كند. از سوى ديگر تقويت و تمرين فرآيندها و مهارت هاى يادگيرى به ايجاد و خلق دانايى جديد 

سازمانى منجر مى شود.
در سازمان ياد گيرنده، كاركنان در واقع بازيگران عرصه مشاركت در يك محيط كارى بهبوديافته هستند و همواره تالش مى كنند تا 

خود را به چالش كشيده و در تغيير الگويى در سازمان مشاركت داشته باشند.
اكنون پس از گذشت حدود 8 ماه از وقوع بحران همه گيرى ويروس كوويد 19، رويه اتخاذ شده از سوى شركت مهندسى مشاور 
طوس آب به منظور تطبيق پذيرى با شرايط جديد پيش آمده و خلق فرهنگ كارى جديد، به خوبى نشان داد كه سازمان هاى يادگيرنده 

با سرعت بيشتر و ريسك كمترى تالطم هاى به وجود آمده ناشى از تغييرات محيطى را مديريت كرده و پشت سر مى گذارند.
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بهره برداري قطعه اول طرح انتقال آب خليج فارس 

معرفـى، موقعيـت طرح: بخش مهمـى از معادن ايـران نظير معادن سـنگ 
آهـن و معـادن مـس در جنـوب شـرق كشـور به ويـژه در اسـتان هاى هرمزگان، 
كرمـان و يـزد واقع شـده اسـت. در حـال حاضر طرح هـاى توسـعه اى بزرگى در 
زمينـه صنايـع معدنـى همچـون توليد و فرآورى سـنگ آهـن، كنسـانتره، گندله، 

فـوالد سـازى و اسـتخراج و فرآورى مس در دسـت اقدام اسـت.
شركت معدنى و صنعتى سنگ آهن گل گهر، شركت ملى مس ايران و شركت معدنى 
صنعتى چادرملو براى تأمين آب تأسيسات موجود و طرح هاى توسعه اى در دست اقدام 
منطقه، طرح نمك زدايى آب دريا در منطقه خليج فارس و انتقال آن را به محل هاى 
مصرف در دستور كار قرار داده اند. در اين راستا شركت تأمين و انتقال آب خليج فارس 

تأسيس و مسئوليت مديريت و راهبرى اين طرح بزرگ را به عهده گرفته است.
در فاز اول طرح، 130 ميليون متر مكعب آب دريا در سال نمك زدايى شده و در 
مسيرى به طول حدود 970 كيلومتر (با احتساب 150 كيلومتر انشعاب معدن چادرملو) 
(مجتمع صنعتى معدنى گل گهر، مجتمع مس سرچشمه،  به محل هاى مصرف 

مجتمع فوالد اردكان يزد، مجتمع صنعتى معدنى چادر ملو) انتقال داده مى شود. 
كارفرما: شركت تأمين و انتقال آب خليج فارس
مديريت طرح: شركت مهندسى مشاور يكم 

مشاور: شركت مهندسى مشاور طوس آب
طرح انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور در قالب 

سه قطعه اصلى طراحى و اجرا مى گردد. 
الف- قطعه اول: خط انتقال از تأسيسات نمك زدايى بندرعباس واقع در غرب 
بندرعباس شروع و به سمت معدن گل گهر سيرجان (رقوم ارتفاعى حدود 1800 
متر) امتداد مى يابد. طول خط انتقال قطعه اول حدود 300 كيلومتر و دبى آن 4/4 
متر مكعب در ثانيه مى باشد كه شامل 7 ايستگاه پمپاژ و دو مخزن تعادلى است. 
ب- قطعه دوم: خط انتقال آب از محدوده گل گهر (رقوم ارتفاعى حدود 1800 
متر) شروع و به سمت مجتمع مس سرچشمه (رقوم ارتفاعى حدود 2750 متر)  
امتداد مى يابد. طول خط انتقال قطعه دوم حدود 150 كيلومتر و دبى آن 3 متر 

مكعب در ثانيه مى باشد.
ايستگاه پمپاژ 3 قطعه دوم (رقوم  از مخزن  انتقال آب  ج- قطعه سوم: خط 

ارتفاعى حدود 2190 متر) در محدوده معدن سرچشمه شروع و به سمت مجتمع فوالدسازى چادرملو در اردكان يزد (رقوم ارتفاعى 1180 متر) امتداد مى يابد. طول خط 
انتقال قطعه سوم با احتساب انشعاب معدن آهن چادرملو حدود 520 كيلومتر (خط اصلى بطول 370 كيلومتر و خط انشعاب معدن چادرملو150 كيلومتر) دبى خط اصلى 2 

متر مكعب در ثانيه مى باشد.
هدف طرح: در فاز اول طرح ظرفيت توليد معادل 180 ميليون مترمكعب بوده كه از اين ميزان، 50 ميليون متر مكعب براى استان هرمزگان و 130 ميليون مترمكعب 

براى مصرف معادن گلگهر، مس سرچشمه و چادرملو و ساير مصارف در مسير خط تخصيص داده شده است.  
در فاز 2 و 3 طرح نيز برنامه ريزى شده است معادل 470 ميليون مترمكعب آب به محل مصارف انتقال داده شود.

مهم ترين رويداد هاى طرح: قطعه اول طرح تأمين و انتقال آب از خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور تا پايان شهريور ماه 1399 حدود 98 درصد پيشرفت 
داشته و هم اكنون راه اندازى و بهره بردارى اوليه طرح صورت گرفته است. بدين منظور آب از تأسيسات نمك زدايى تحويل گرفته شده و طى هفت مرحله پمپاژ به مخزن 

گلگهر واقع در 300 كيلومترى آب شيرين كن پمپاژ شده است.
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راه اندازى و بهره بردارى از قطعه اول خط 
به صنايع جنوب  آب خليج فارس  انتقال 
شرق كشور آغاز گرديد و آب نمك زدايى 
شده با استفاده از 300 كيلومتر خط لوله 

به شهر صنعتى معدنى گلگهر رسيد
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نگا  هـى به قـر ا ر د ا دهـاى جـديد
در سه ماهه دوم سال طى مناقصات برگزار شده تعداد 15 قرارداد ابالغ گرديد؛ در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

كارفرما: شركت آب و فاضالب مشهد 
موقعيت مكانى: شهر مشهد و حومه 

هدف از اجراى طرح: نظارت كارگاهى 
انتقال  خطوط  مخازن،  براحداث  عاليه  و 
پمپاژ  و  حفارى  آب،  توزيع  شبكه  آب، 
راستا  اين  در  كه  مشهد  شهر  چاه هاى 
 A5 و   O ،S پهنه هاى  مخازن  احداث 
انتقال آب خروجى مخازن، خطوط  و خط 
جمع آورى آب چاه هاى پهنه هاى فشارى، 
خطوط شبكه اصالح و توسعه در پهنه هاى 
شهر، حفارى و پمپاژ 40 حلقه چاه در سال 

1399 پيش بينى شده است. 

كارفرما: شركت آب منطقه اى خراسان رضوى
موقعيت مكانى: حوضه آبريز كوير مركزى 
(استان هاى خراسان رضوى، خراسان شمالى، 
سمنان، خراسان جنوبى،  تهران، اصفهان و يزد)

هدف از اجراى طرح: بطور كلى يكى از 
ضرورت هاى مديريت منابع آب كشور، اطالع 
از بيالن منابع و مصارف آب در كشور است. 
يكبار  نيرو هر چند سال  وزارت  رو،  اين  از 
تهيه گزارش و به روزآورى بيالن منابع آب 
محدوده هاي مطالعاتي در سطح حوضه هاي 
آبريز درجه 2 را به مشاوران منابع آب واگذار 
انجام  تقسيم بندى هاى  اساس  بر  مى نمايد. 
شده در دفتر مطالعات پايه شركت مديريت 
منابع آب كشور، در حال حاضر كل كشور 
به 6 حوضه درجه يك (درياى خزر، خليج 
فارس و درياي عمان، درياچه اروميه، فالت 
مركزي، مرزي شرق و قره قوم) و 30 حوضه 
آبريز درجه 2 تقسيم شده است. حوضه آبريز 

كوير مركزى بزرگترين حوضه آبريز درجه 2 كشور مى باشد كه بخشى از حوضه آبريز درجه يك فالت مركزى بوده و داراى 50 حوضه آبريز درجه سه (محدوده مطالعاتى) مى باشد.
حوضـه آبريـز كويـر مركـزي بـا مسـاحتي برابـر 226533 كيلومترمربـع به لحاظ وسـعت، وسـيع ترين حوضـه آبريز درجه 2 كشـور مى باشـد. ايـن حوضه آبريز بـه تنهايي 
حـدود 14 درصـد از سـطح كشـور را بـه خـود اختصـاص داده و از نظـر منابـع آب يكـي از حوضه هاي آبريز مهم كشـور مى باشـد. بيشـترين مسـاحت حوضه آبريـز متعلق 

بـه اسـتان  خراسـان رضـوي مى باشـد، لذا متولـى اين حوضـه آبريز درجـه دو، شـركت آب منطقه خراسـان رضوى مى باشـد. 
بطور كلى حوضه آبريز كوير مركزى به 50 محدوده مطالعاتي تقسيم شده است. تعداد 20 محدوده مطالعاتي در حوزه مسئوليت شركت آب منطقه اي خراسان رضوي، تعداد 15 محدوده 
در حوزه مسئوليت شركت آب منطقه اي سمنان، تعداد 5 محدوده مطالعاتي در حوزه مسئوليت شركت آب منطقه اي خراسان جنوبي، تعداد 4 محدوده مطالعاتي در حوزه مسئوليت 
شركت آب منطقه اي خراسان شمالي، تعداد 4 محدوده مطالعاتي در حوزه مسئوليت شركت آب منطقه اي اصفهان و تعداد 2 محدوده مطالعاتي نيز در حوزه مسئوليت شركت آب 
منطقه اي تهران واقع هستند. اين پروژه در ابتداى مرداد ماه سال 1399 به شركت مهندسى مشاور طوس آب واگذار و برنامه زمانبندى انجام مطالعات 18 ماه پيش بينى شده است. 

پروژه بهنگام سازى بيالن منابع آب حوضه آبريز كوير مركزى

ــهري  ــاي آب ش ــي طرح ه ــور اجراي ــاي ام ــراي پروژه ه ــر اج ــارت ب ــات نظ خدم
ــهد  ــالب مش ــركت آب و فاض ش
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كارفرما: شركت آب و فاضالب گيالن
موقعيت مكانى: استان گيالن- شهر رشت

هدف از اجراى طرح: 
بـا توجـه بـه پتانسـيل باالى شـهر رشـت بعنـوان قطـب گردشـگرى، توجه 
ويـژه بـه مسـائل زيسـت محيطـى و بهداشـت عمومـى مـورد تأكيـد بسـيار 

واقـع گرديده اسـت.
ايـن در حالـى اسـت كه دفـع فاضالب انسـانى در حـال حاضر بعنـوان يكى 
از مشـكالت عمده براى مسـائل زيسـت محيطى و بهداشـتى و گردشـگرى 
تبديـل شـده اسـت. در همين راسـتا پـروژه طرح ايجـاد تأسيسـات فاضالب 
بهداشـتى شـهر رشـت به منظور دفع آلودگى ناشـى از ورود فاضالب انسانى 

بـه محيـط زيسـت و تصفيـه آن درحال اجرا مى باشـد. 
بـا اجـرا و تكميـل ايـن طـرح در قالـب پروژه هـاى سـاخت تصفيـه خانه هـا 
بـا ديـدگاه غيـر متمركـز، سـاخت ايسـتگاه هاى پمپـاژ و باالبـر فاضـالب، 
ايجـاد خطـوط اصلى و شـبكه جمع آورى و نصب انشـعاب فاضـالب تعريف 
گرديـد و كارفرمـا پـس از طـى مراحـل قانونى مهندسـى مشـاور طوس آب 
را جهـت بازنگـرى و سـپس نظـارت بـر اجـراى طـرح انتخاب نموده اسـت. 
هـدف نهايـى طـرح، دفـع آلودگـى از رودخانه هـاى زرجـوب و گوهـر رود و 
تصفيـه فاضـالب انسـانى و اسـتفاده مجـدد از پسـاب حاصلـه جهـت نجات 

رودخانه هـاى شـهر رشـت مى باشـد. 

كارفرما: شـركت آب منطقه اى استان سيستان و بلوچستان
موقعيت مكانى (محدوده اجراى طرح): 

جنوب غرب شهرستان سراوان
هدف از اجراى طرح: 

هـدف از اسـتقرار آزمايشـگاه مقيـم، ارائـه  خدمـات جهت كنتـرل عمليات 
خاكـى و بتنـى پروژه انتقال آب از سـد ماشـكيد عليا مى باشـد. اين سـد در 
منطقـه مـرزى سـراوان بـا حجم مخـزن 67 ميليـون متر مكعب بـه منظور 
كنتـرل و مهـار سـيالب و جلوگيـرى از خـروج آب از كشـور و تأميـن آب 
شـرب  و كشـاورزى منطقه در سـال 1392 سـاخته شـده و در حال حاضر 
عمليـات اجرائـى خطـوط انتقـال آب از ايـن سـد بـه شـهرهاى سـوران، 

مهرسـتان و هيـدوچ در حـال اجـرا مى باشـد.
كـه  بتنـى  و  خاكـى  عمليـات  كنتـرل  بـر  عـالوه  آزمايشـگاهى  خدمـات 
بصـورت پيوسـته و بـه مـدت 60 مـاه انجـام خواهـد پذيرفـت، در مقاطـع 
مختلـف زمانـى در طـول مدت قرارداد، بسـته بـه نياز طرح، شـامل خدمات 
فنـى كنتـرل عمليـات جوش و كنتـرل كيفيـت مصالح و خدمات مهندسـى 

ژئوتكنيـك نيـز خواهـد بود.

مـحـدوده  كـل  فـاضـالب  تـأسيـسـات  ايجـاد  طـرح  كـارگاهى  و  عـاليـه  نـظـارت 
خـدمـاتـي شهـر رشـت

عليا  ماشكيد  سد  از  هيدوچ  و  مهرستان  سوران،  شهرهاي  به  آبرساني  پروژه 
(آزمايشگاه مستقر)
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پـروژه ها اخبار 
تصويب پيوست محيط زيستى «طرح جامع تأمين و انتقال آب از درياى عمان به 

استان هاى نوار شرقى كشور»
انجام مطالعات فاز يك و ايجاد ساختار اجرايى طرح نمكزدايى و انتقال آب از درياى عمان 
به استان هاى نوار شرقى كشور در ادامه روند خشك سالى در اين مناطق و به خصوص 
بخش هايى از خراسان جنوبى و سيستان وبلوچستان و همچنين امكان استفاده از آب 
درياى عمان به عنوان يك منبع پايدار تأمين آب از سوى شركت آب منطقه اى خراسان 
خراسان  استان  اين طرح سهم سه  در  گرديد.  واگذار  طوس آب  به شركت  رضوى 
جنوبى، رضوى، و سيستان وبلوچستان به ترتيب 60، 120 و 110 ميليون متر مكعب است 

كه البته سهم سيستان و بلوچستان با احتساب سهم سواحل مكران محاسبه مى شود.
در فاز نخست منطقه مكران و سيستان و بلوچستان، فاز دوم خراسان جنوبى و فاز سوم خراسان رضوى است كه طبق برنامه تا سال 1405 بايد آبرسانى به استان ها انجام شود. 
مطالعات مرحله نخست اين طرح عظيم انجام شد و سال گذشته وزارت نيرو مجوز اوليه تخصيص آب از درياى عمان را صادر نمود. اين طرح توسط بخش خصوصى انجام خواهد شد 
و يكى از راهكارهايى است كه در صورت اجرا مى تواند محرك رشد اقتصادى و اجتماعى در اين استان ها باشد. پس از برگزارى جلسات مختلف، جلسه نهايى جهت اخذ مجوز محيط 
زيست، با حضور معاون محيط زيست انسانى سازمان حفاظت محيط زيست و نمايندگانى از وزارت نيرو و 2 استان سيستان وبلوچستان و خراسان رضوى و مجرى طرح و نمايندگان 
مشاور طوس آب برگزار گرديد. جلسه با موافقت مشروط بر اجراى تعهدات مجرى طرح انجام و پيوست محيط زيستى تصويب و مجوزهاى الزم براى اجراى طرح صادر گرديد.

طرح تأمين آب صنعت استان اصفهان از خليج فارس از اواخر سال 1398 با هدف گزينه 
يابى نقاط آبگيرى، نمك زدايى و سامانه انتقال آب به كارفرمايى شركت محترم تأمين آب 
اصفهان (صفه) و مديريت طرح شركت مهندسين مشاور زايند آب در دست مطالعه مى باشد. 
در راستاى اين مطالعات گزينه هاى متعددى در غرب و شرق خليج فارس مورد بررسى قرار 
گرفتند؛ در غرب خليج فارس با هدف كوتاه تر نمودن مسير انتقال آب و گزينه هايى نيز در 
شرق خليج فارس با هدف استفاده از زير ساخت هاى موجود طرح در حال اجراى «تأمين و 

انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور» مورد مطالعه قرار گرفت. 
سامانه  و  زدايى  نمك  آبگيرى،  گزينه  بهترين  انتخاب  و  گزينه ها  اولويت بندى  جهت 
به  كمي  و  كيفي  معيارهاي  به كارگيري  با  مراتبي  سلسله  تحليل  فرآيند  از  آب  انتقال 
طور همزمان استفاده گرديد. به همين منظور معيارهاى اصلى مقايسات زوجى گزينه ها 

انتخاب گرديده و امتياز دهى به اين معيارها  توسط افراد خبره معرفى شده از طرف اركان پروژه طى يك نشست مشترك در دفتر كارفرماى محترم صورت پذيرفت.
در اين نشست با حضور مديريت محترم عامل شركت طوس آب جناب آقاى دكتر نى ريزى و معاونت هاى محترم مديريت طرح ها و مطالعات و طراحى، جناب آقاى 
مهندس رئوف شيبانى و سركار خانم مهندس اسدى و همچنين جناب آقاى مهندس طرفه بعنوان مدير منطقه اى شركت طوس آب در اصفهان، پس از ارائه سيماى طرح 

و پيشرفت مطالعات، امتيازات داده شده توسط افراد خبره در نرم افزار Expert choice وارد و اولويت بندى معيارهاى اصلى مشخص گرديد.
در ادامه با امتيازدهى به زير معيارهاى هر بخش از مطالعات طرح توسط كارشناسان متخصص، اولويت بندى و انتخاب بهترين گزينه آبگيرى، نمك زدايى و سامانه انتقال آب صورت 
گرفته است. گزينه آبگيرى از ساحل بندر عباس و انتقال آب از مسير خط انتقال طرح «تأمين و انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور» بعنوان گزينه برتر انتخاب گرديد.

در جلسه اى كه مورخ 1399/06/13 در استاندارى استان اصفهان با حضور استاندار محترم اصفهان جناب آقاى دكتر عباس رضايى، معاونت عمرانى استاندارى اصفهان 
جناب آقاى مهندس حجت اهللا غالمى، هيئت مديره كارفرماى محترم و مديريت محترم طرح برگزار گرديد، نتايج مطالعات طرح به سمع و نظر حضار در جلسه رسانده شد.

مشاور  مهندسى  شركت  نظارت  و  طراحى  بازنگرى،  با  رشت  فاضالب  طرح 
طوس آب در حال انجام مى باشد، ميزبان استاندار محترم گيالن جناب آقاى مهندس 
ارسالن زارع، فرماندار محترم شهر رشت جناب آقاى مهندس على فتح اللهى و رئيس 
شوراى شهر رشت جناب آقاى مهندس احمد رمضانپور نرگسى به همراه مدير عامل 
محترم شركت آب و فاضالب گيالن جناب آقاى مهندس حسينى و هيئت همراه بود 
كه از نزديك روند اجرايى پروژه هاى مناطق جنوبى رشت مورد را مورد بازديد قرار دادند. 
با اجراى مجموعه اين پروژه ها از ورود فاضالب به رودخانه گوهر رود جلوگيرى شده و 

پساب حاصله از تصفيه مجدداً به رودخانه هاى رشت بازگردانده خواهد شد.

بازديد از پروژه هاى طرح فاضالب رشت

تصويب پيوست محيط زيستى «طرح جامع تأمين و انتقال آب از درياى عمان به 

طرح تأمين آب صنعت استان اصفهان از خليج فارس
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گروه هاى تخصصى شركت مهندسى مشاور طوس آب
مـعـرفـى گـروه تخـصـصى فرايندها

گروه تخصصى طراحى فرآيندهاى آب و فاضالب يكى از شاخه هاى تخصصى در زير مجموعه معاونت مطالعات و طراحى شركت مهندسى مشاور طوس آب مى باشد. 
اين گروه عالوه بر ارائه خدمات و تأمين نيروى متخصص مورد نياز معاونت هاى طرح در پروژه هاى نيازمند تخصص چندگانه، در خصوص سرپرستى برخى از پروژه هاى 

كليدى نيز با معاونت هاى فوق همكارى مى نمايد.
شرح وظايف كليدى اين گروه به شرح ذيل مى باشد:

• طراحى فرآيند تصفيه خانه هاى آب و فاضالب 
• تصفيه پساب هاى صنعتى (نفت، گاز، پتروشيمى، فوالد و ...)

• مطالعات مديريت، بازچرخانى و استفاده مجدد از پساب شهرى و صنعتى
(Bio Solid) طراحى فرآيند واحدهاى مديريت پسماند •
• ارزيابى مكانيسم هاى خوردگى و راه كارهاى مقابله با آن

برخى از پروژه هاى شاخص گروه تخصصى فرايندها 
- مطالعات مرحله اول و دوم بازنگرى طرح فاضالب رشت

- مطالعات مرحله اول و دوم بازنگرى طرح فاضالب بجنورد
- مطالعات مرحله اول و دوم طرح فاضالب نمك آبرود

- سامانه گندزدايى توليد كلر از نمك طعام، طرح انتقال آب خليج فارس
- طراحى مدول هاى دوم و سوم تصفيه خانه آب پرديس و طراحى و نظارت بر اجرا مدول هاى دوم و سوم اضطرارى

- تصفيه خانه آب چهارم مشهد
- طراحى تصفيه خانه آب در طرح انتقال آب از سد خرسان 

دستاوردهاى پژوهشى انجام شده 
• «تحليل اثر افزايش بارگذارى هيدروليكى بر عملكرد فرآيندهاى لجن فعال، 
IFAS و MBR با استفاده از شبيه سازى GPS-X»، دومين همايش ملى 

مديريت مصرف آب با رويكرد كاهش هدررفت و بازيافت
• «بررسى پتانسيل استفاده مجدد از پساب تصفيه خانه فاضالب با مطالعه موردى 
كاهش  رويكرد  با  آب  مصرف  مديريت  ملى  همايش  دومين  ياسوج»،  شهر 

هدررفت و بازيافت
 ،«IFAS • «بررسى اثر شرايط عملياتى بر واكنش نيتريفيكاسيون در فرآيند 
دومين همايش ملى مديريت مصرف آب و رويكرد كاهش هدررفت و بازيافت

• “Enhancement of A2O Process with
 Integrated Fixed-film Activated Sludge (by GPS-X)”, 
7th International Conference on Chemis try and  
Chemical Engineering
• Corrosion Performance of Steel Rebars in the 
Roof of a 65-Year Old Underground Reinforced                  
Concrete Water-Storage Tank. Journal of
Performance of     Cons tructed Facilities

     دوره هاى آموزشى برگزار شده
1- برگـــزارى كارگاه آموزشـــى «نرم افـــزار GPS-X بـــه منظـــور طراحـــى 

فاضـــالب» تصفيه خانه هـــاى 
2- كارگاه آموزشــى «شبيه ســازى، كاليبراســيون و بهينه ســازى فنــى و اقتصــادى 
 ،«GPS-X نرم افــزار  از  اســتفاده  بــا  فاضــالب  تصفيه خانه هــاى  فرآينــد 

شــركت آب و فاضــالب مشــهد
ـــه  ـــاى تصفي ـــا فرآينده ـــى ب ـــنائى مقدمات ـــى آش ـــزارى كارگاه آموزش 3- برگ
ـــيمى  ـــى ش ـــروه مهندس ـــى گ ـــن علم ـــكارى انجم ـــا هم ـــالب ب آب و فاض

ـــهد ـــى مش ـــگاه فردوس دانش
همكارى با دانشگاه

1- تعريف پروژه در مقطع كارشناسى (دو عنوان)
2- گذراندن دوره كارآموزى كارشناسى طى همكارى با دانشگاه فردوسى مشهد

3- بكارگيـــرى كارورزان از طريـــق ايجـــاد ارتبـــاط تنگاتنـــگ بـــا دانشـــگاه 
بـــه منظـــور شناســـايى نيروهـــاى جـــوان و بـــا پتانســـيل (نســـل چهـــارم 

طـــوس آب)

گسترش توان نرم افزارى
GPS-X و به كارگيـــرى آن در طراحى،  ر  ز نرم افـــزا اســـتفاده ا  •
رزيابـــى طراحـــى و بهره بردارى  ليبراســـيون، بهينه ســـازى و ا كا

تصفيه خانه هـــاى فاضـــالب
رفع مشكل اليسنس نرم افزار Biowin و شروع بكارگيرى و آموزش آن در   •

طراحى تصفيه خانه هاى فاضالب
     خالقيت و نوآورى

طراحى سيستم حفاظتى تونل فاضالبرو خيابان امام خمينى (ره) -كميل با روش   •
صفحات حفاظتى از نوع فايبرگالس براى نخستين بار در كشور

انتخاب طرح پژوهشى با موضوع «تعيين ميزان تخريب مخزن كوهسنگى در اثر   •
گاز كلر و ارائه راهكارهاى اصالحى» به عنوان طرح برتر صنعت آب و فاضالب در 

جشنواره پژوهش و فناورى وزارت نيرو 
شوك پذيرى  ارزيابى  جهت  ديناميكى  شبيه سازى  و  مدلسازى  از  استفاده   •

تصفيه خانه ها فاضالب در مقابل تغييرات بارگذارى كمى و كيفى با استفاده از 
 GPS-X نرم افزار

ارزيابى اثر انتقال لجن تصفيه خانه هاى غيرمتمركز به تصفيه خانه مركزى با   •
 GPS-X استفاده از مدل سازى فرآيند در محيط نرم افزار

براى  در كشور  بار  نخستين  براى  مرحله اى  دو  فيلتراسيون  طراحى سيستم   •
پروژه مدول سوم اضظرارى تصفيه خانه پرديس
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جلسات و  ها  كارگاه 
در تابستان 99  تعداد 30 جلسه در زمينه پروژه هاى مختلف شركت؛ بصورت ارتباط 

از راه دور برگزار گرديد. 
همچنين تعدادى سمينار و جلسه آموزشى در سالن اجتماعات شركت برگزار شد كه 

در ذيل به چهار جلسه مهم اشاره مى گردد:
1- معرفى سيستم هاى اطالعات مديريت پروژه براى مديران مورخ 8 مرداد

2- سيستم هاى زباله سوز مورخ 28 مرداد
3- دوره آموزشي نرم افزار پوپك مورخ 28 و 29 مرداد

4- معرفى سيستم الكترواليزر آب دريا مورخ 11 تير

امروزه گردش صحيح اطالعات در پروژه و آگاهى لحظه اى از شرايط آن از اهميت 
ويژه اى در نزد شركت هاى پروژه محور دارد. اين امر به ويژه در زمانى كه پروژه ها 
داراى تنوع، گستردگى ابعاد، تعدد موقعيت هاى مكانى و پيچيدگى هستند، به شكل 
مهندسى مشاور طوس  كه شركت  اين  به  توجه  با  مى يابد.  بروز  جدى ترى 
پروژه محور محسوب مى شود و در  ماهيتى يك شركت  نظر  از  اكنون  آب؛ هم 
زمينه صنعت آب و فاضالب، پروژه هاى كوچك و بزرگ بسيارى در سرتاسر ميهن 

عزيزمان به پايان رسانيده و يا در دست اقدام دارد، بر آن شده است تا از روش هاى 
بهبود  تا ضمن  بهره گيرد  ايزو 9001  استاندارد  الزامات  با  PMIS مطابق  نوين 
اثربخشى سيستم هاى اطالعاتى خود، كيفيت محصوالت خود را ارتقا بخشد و به 
رسالت خود در زمينه توليد دانش در حوزه هاى تخصصى و انتقال آن به نسل هاى 

آتى و آينده سازان اين مرز و بوم عمل نمايد. 
سيستم هاى  اهميت  و  كاربرد  معرفى،  محوريت  با  آموزشى  كارگاه  راستا،  اين  در 
اطالعاتى مديريت پروژه و الزامات ايزو 9001 با تمركز بر حلقه مديريت كالن و 

راهبردى شركت برگزار شد. اين كارگاه در چهار بخش به شرح زير برگزار گرديد:
در بخش اول كارگاه با تشريح ابزارهاى كاربردى مديريت پروژه از جمله PMIS و 
 ،PMBOK و مفاهيم ISO9001 در استاندارد PDCA توصيف ارتباط آن با چرخه
بر ضرورت مهاجرت از سيستم سنتى به ابزارهاى مدرن و كارا در حوزه PMIS و تمركز 

بر مفاهيم كليدى نظير Document و MDR تأكيد گرديد. 
در بخش دوم كارگاه روش هاى سنتى PMIS در شركت طوس آب با محوريت 
مديريت مدارك مهندسى توصيف و ويژگى هاى اساسى آن كه در راهبرد پروژه و نظارت 

مستمر كمك شايانى به مديران پروژه و مديران ارشد شركت مى نمايد برشمرده شد. 
در اين بخش از كارگاه نحوه مديريت مدارك مهندسى در دو پروژه نمونه و جارى 
شركت طوس آب به صورت كامل يادآورى و بازخوانى شد و مزايا و معايب اين 

سيستم سنتى برشمرده و مرور گرديد.
در بخش سوم آموزش كار با نرم افزار Poupack از ابزارهاى نوين PMIS كه 
در حال Setup در شركت طوس آب است، محور مباحث كارگاه بود و به صورت 
 Work Flow ،Transmital، Comment عملياتى مفاهيم اساسى نظير

Sheet  ،Reply Sheet و داشبوردهاى مديريتى تشريح شد. 
 PMIS نمونه به عنوان تمرين تكنيك هاى Document در بخش چهارم، يك
در اختيار شركت كنندگان در كارگاه قرار گرفت تا ضمن بررسى آن، نقطه نظرات 
و  اعمال   ،PMIS اصول  رعايت  با  و   Comment Sheet قالب  در  را  خود 
ارتباطات  و  كليدى  مفاهيم   ،Document اين  اجزاى  ادامه  در  نمايند.  منعكس 
عمده با تكيه بر Cover Sheet و Revision Sheet در مدرك تشريح گرديد. 
در بخش پنجم و پايانى هم به مدت 30 دقيقه جلسه پرسش و پاسخ برگزار گرديد.

ارتقاء كمي و كيفي آب مناطق حاشيه 
نشين شمالي شهر مشهد

با توجه به كندى عمليات اجرايى در پروژه ها متاثر از ويروس كرونا در سال جارى، 
كاركرد پروژه محور (تكميل پروژه هاى قديمى) در برنامه كارى امور اجرايى شركت 
آب و فاضالب مشهد قرار گرفت. در راستاى ارتقاء كمى و كيفى آب مناطق حاشيه 
نشين شمالى شهر مشهد (به صورت خاص مناطق بلوار رسالت شمالى، بلوار بهمن، 

بلوار خواجه ربيع) تكميل و بهره بردارى از دو پروژه شبكه توزيع مخزن پهنه L و 
شبكه توزيع مخزن پهنه K در برنامه كارى قرار گرفت. 

اجرايى،  عمليات  پيشرفت  با  متناسب  مشكالت  رفع  و  جزئيات  بررسى  منظور  به 
جلساتى به صورت دو هفته اى با حضور نمايندگان محترم كارفرما و پيمانكاران مرتبط 

در محل سالن اجتماعات شركت مهندسى مشاور طوس آب تشكيل گرديد. 
در اين جلسات مشكالت اجرايى به صورت ريز بررسى و راهكارهاى مناسب براى رفع 

موارد مورد بحث و بررسى قرار گرفت.

پروژه  مديريت  اطالعات  سيستم هاى 
(PMIS) و الـزامات استاندارد ايزو 9001
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همكاران مقاالت  به  كوتاه  وابستهنگاهي  تخصصى  شركت هاى  معرفى 

شركت انگيزه نگـار خاوران در سال 1380 با هدف تـوسعه فرهنگ فناورى اطالعات تـأسيس 
گرديد. ايـن شركت هم اكنون و با گذشت حدود دو دهه فعاليت حرفه اى خود قادر به ارائه ى 
خدمات در زمينه هاى فناورى اطالعات، شبكه هاى كامپيوترى، نرم افزارهاى تخصصى صنايع، 
اينترنت اشياء، هوشمندسازى و ابزاردقيق مى باشد. امضاى تفاهم نامه همكارى با دو شركـت 
  TAICE (Toossab International Consulting Engineer)
با  بازرگانى  امور  و  ارتباطات  انجام  براى  را  راه  يونان،   CHEMITRIX و  آلمان 

شركت هاى بزرگ دنيا تسهيل كرده است.
شركت  اين  كيفى،  آنااليزرهاى  و  فرآيند  متغيرهاى  ابزاردقيق  تجهيزات  بخش  در 
كارفرمايان  درخواستى  مشخصات  مبناى  بر  مالى  و  فنى  پيشنهادات  تهيه  به  قادر 
شركت  مجاز  نمايندگى  مى باشد.  دنيا  توليدكنندگان  ترين  باكيفيت  و  معتبرترين  از 
 KORBI تركيه،   Bass Ins truments و  سوئيس    Endress Hauser
از  برخى  اتريش   Coliminder و  ايتاليا   B&C Electronics جنوبى،  كره 

گواهينامه هاى اخذ شده انگيزه نگار خاوران مى باشد.

ديگرى  بخش  ژئوتكنيك  ابزاردقيق  زمينه  در  كاال  تأمين  و  مهندسى  خدمات  ارائه 
نمايندگى  اخذ  به  اين شركت موفق  نگار خاوران مى باشد.  انگيزه  از خدمات شركت 

انحصارى شركت هاى Encardio Rite و Gestecno شده است.
شركت انگيزه نگار خاوران آمادگى ارائه كليه خدمات فنى و مهندسى از مرحله طراحى 

تا نصب و راه اندازى تجهيزات را دارد.

جهت دريافت مشاوره و استعالم قيمت با كارشناسان اين شركت در ارتباط باشيد.
تلفن ثابت: 051-37054033                              

همراه: 09931430449
Ins trument@angizehco.com : ايميل

www.angizehco.com :سايت

ــكاران  ــط هم ــه توس ــدادى مقال ــال1399 تع ــتان س ــل تابس در فص
ــم: ــا مى پردازي ــى از آنه ــى يك ــه معرف ــه ب ــد ك ــه ش ــركت ارائ ش

ــت  ــارى و مديري ــران، معم ــى عم ــن الملل ــس بي در ســومين كنفران
توســعه شــهرى در ايــران كــه  مــرداد مــاه در تهــران برگــزار شــد  
ــور از همــكاران  ــم خواجــه پ ــاى مهنــدس محمــد ابراهي توســط آق
گــروه آبيــارى و زهكشــى و خانــم مهنــدس ليلــى كريمــى ســرگروه 
ــت  ــرات زيس ــى اث ــه «بررس ــت  مقال ــط زيس ــش محي ــرم بخ محت
ــه منظــور بهبــود شــرايط زيســت  محيطــى پنل هــاى خورشــيدى ب
محيطــى در مخــازن ســدها (مطالعــه مــوردى: ســد شــيرين دره)»  

ــه قابــل مالحظــه اســت: تهيــه گرديــد كــه در ذيــل چكيــده مقال
ــن  ــرة زمي ــردم ســاكن ك ــد يكــي از نگراني هــاي م ــرن جدي در شــروع ق
ــا  ــور م ــه كش ــك از جمل ــق خش ــع در مناط ــورهاي واق ــًا كش و خصوص
مســأله آب اســت بــه گونــه اي كــه دسترســي بــه آب بــا كميــت و كيفيــت 
مناســب بــه يــك چالــش مهــم تبديــل شــده اســت. در ايــن مقالــه مــدل 
دو بعــدى متوســط گيــرى شــده در عــرض CE-QUAL-W2 بــراي 
ــيژن  ــاى اكس ــامل پارامتره ــي ش ــرايط كيف ــاي آب و ش ــازي دم شبيه س
ــول و فســفات آب موجــود در مخــزن ســد شــيرين دره توســعه و در  محل
يــك دوره يــازده ماهــه ســال 91-90 مــورد اســتفاده قــرار گرفــت. نتايــج 
ــزان  ــديد مي ــش ش ــازى، كاه ــردارى و شبيه س ــده از نمونه ب ــت آم به دس
ــش غلظــت  ــدى و افزاي ــه بن ــه در دوران الي ــول در زيرالي اكســيژن محل
ــان دوره شبيه ســازى نشــان  فســفر و يوتروفيــك شــدن درياچــه را در پاي
ــازي  ــراي شبيه س ــدل ب ــدل، از م ــد م ــيون و تأيي ــس از كاليبراس داد. پ
ــد  ــتفاده از درص ــف اس ــناريوهاي مختل ــه س ــزن ب ــت آب مخ ــخ كيفي پاس
ــتفاده  ــد اس ــزن س ــك در مخ ــلول هاى فتوولتايي ــف س ــش هاى مختل پوش
شــد. نتايــج نشــان داد كــه بــا 30 درصــد ســطح پوشــش مخــزن كيفيــت 
ــت داد.  ــر وضعي ــك تغيي ــه مزوتروفي ــك ب ــالط از يوتروفي آب در دوره اخت
ــر  ــون مت ــش از 2 ميلي ــوان بي ــش مى ت ــد پوش ــزان از درص ــن مي ــا اي ب
ــه  ــال صرف ــى س ــزن در ط ــده از مخ ــر ش ــم آب تبخي ــب در حج مكع
ــذا اســتفاده از ســلول هاى فتوولتاييــك در مخــازن ســدها  جويــى كــرد. ل
مي توانــد در بهبــود كمــى و كيفــى آب مخــزن ســد نقــش مهمــى را ايفــا 
كــرده و اطالعــات ارزشــمندي را بــراي ارزيابــي اســتراتژي هاي مختلــف 
ــرار دهــد. ــدگان ق ــم گيرن ــار تصمي ــار مغــذي در اختي مديريــت كاهــش ب

شركت انگيزه نگار خاوران
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با شيوع ويروس COVID-19 در دنيا، اثرات سوء آن بر صنعت و اقتصاد جهان 
به صورت بحران ظهور يافته و با توجه به ويژگى هاى ناشناخته ويروس، مدت زمان 
دقيقى براى پايان اين بحران نمى توان در نظر گرفت. با بروز چنين بحران گسترده اى 
به  سازمان ها  رويكرد  اين  بنابر  ندارد،  را  الزم  كاريى  قبلى  استراتژى هاى  دنيا؛  در 
سوى بازنگرى در سند مديريت فرآيندها است. بدون شك گذر از وضعيت بحران، 
نيازمند فعاليت هاى مختلف در سازمان بوده و بازنگرى فرآيندى سازمان تنها بخشى 
شركت  بحران،  اين  از  گذار  براى  برنامه ريزى  جهت  رو  اين  از  بود.  خواهد  آن  از 
تغيير استراتژيك در فرآيندهاى سازمانى به شرح زير نمود: به  اقدام  نيز  طوس آب 

1. درگير كردن تعداد بيشترى از پرسنل در تصميم گيرى ها
عدم قطعيت و سرعت باالى تغيير شرايط در زمان بحران باعث مى شود اطالعات 
مورد نياز جهت تصميم گيرى به طور مرتب تغيير كرده و تصميم گيرى توسط مدير 
را با چالش هاى متعددى روبرو كند، از اين رو مديران با هدف تسريع تصميم گيرى 
و همچنين احاطه بيشتر بر اطالعات در زمان بحران، افراد بيشترى از سازمان را 
درگير تصميم گيرى هاى مختلف در زمان بحران مى كنند تا سرعت شناسايى و اقدام 

در مقابل ريسك هاى مختلف را افزايش دهند. 
در  كارى  مختلف  طيف هاى  از  اعضا  انتخاب  و  مختلف  تيم هاى  تشكيل  بنابرين 
شركت در دستور كار قرار گرفت و با تعيين و تصويب مسئوليت ها و اختيارات اين 
كارگروه ها، فرآيند عملى پياده سازى استراتژى مديريت مشاركتى در شركت كليد خورد.

درست همانطور كه مديران ارشد بايد آماده باشند تا به صورت موقتى مسئوليت ها 
و اختيارات سازمانى را به صورت سلسله مراتبى به شبكه اى از تيم ها منتقل كنند، 
نياز  مورد  پاسخ دهى  به جنبه هاى  راستاى جهت دهى  در  را  ديگران  بايد  همچنين 
بحران، توانمند سازند. اين امر شامل اعطاى اختيار به آن ها براى تصميم گيرى و 
اجراى تصميمات بدون نياز به گرفتن مجوز است. يكى از نقش هاى مهم مديران 
ارشد، طراحى سريع يك فرآيند جهت تصميم گيرى است،  به گونه اى كه مسئوليت ها 
شفاف باشد و تصميمات توسط افراد مناسب در سطوح مختلف سازمانى اتخاذ شوند.
2. پرداختن مناسب به موضوع همه گيرى COVID-19 و سالمت پرسنل

در زمان چنين بحرانى كه به سالمت جسم و روان پرسنل سازمان وابسته است، 
مديران بيشترين تمركز سازمان، منابع و خط مشى ها را به سالمت پرسنل اختصاص 
مى دهند. اين موضوع هم در رفتار و هم در سخنرانى ها در سازمان بايد نقش بزرگى 
داشته باشد تا اهميت آن و اينكه مدير در مقابل پرسنل مسئول و همدل است را 

به طور كامل در سازمان انتقال دهد.
3. احساس مسئوليت در قبال كارفرمايان، پيمانكاران و جامعه 

جامعه  و  پيمانكاران  كارفرمايان،  ذهن  در  سازمان  ماندگارى  باعث  مناسب  رفتار 
مى گردد. اقداماتى كه براى آسان تر كردن درد مشتريان در اين زمان از بحران انجام 
مى شود، هميشه به ياد خواهد ماند. همكاران و كارمندان نيز فرهنگ بيان شده را 

به شكلى معنادار در سازمان مى بينند.
4. بازبينى مداوم سيستم فرآيندهاى سازمانى

اجراى فرآيندهاى سازمان در اسرع وقت و به صورت چابك، كمك شايانى به تاب آورى 
سازمان مى نمايد. رهبران در زمان بحران با كمك متخصصين فرآيندى خود در واحدهاى 
كنترل پروژه، مديريت كيفيت، سيستم ها و روش ها و واحدهاى مشابه، اقدام به چابك 

سازى فرآيندها تا سرحد امكان مى نمايند.
چه بحرانى به نام كرونا وجود داشته و ادامه پيدا كند و چه از بين برود و تمام تاثيرات 
خود را نيز با خود ببرد، مديريت سازمان نيازمند يك مدير و رهبر با شناخت و علم 
و توانايى باال و يك مشاركت و خرد جمعى از سوى كاركنان است.  بررسى ها نشان 
داده است سازمان هاى تاب آور در ايام مختلف، يك نقطه مشترك داشته اند و آن 

هم حلقه هاى مديريت مشاركتى است.

مديريت شركت مهندسى مشاور طوس آب در بحران
اقدامات حوزه سالمت و بهداشت

از جمله اهداف و اقدامات دفتر HSE شركت مهندسى مشاور طوس آب، پياده سازى سيستم 
مديريت يكپارچه HSE در دفاتر و پروژه هاى خود است كه بدين منظور؛ نيازمند حضور 
كارشناسان متخصص و پرسنل آموزش ديده (استفاده از توان داخلى) است. بنابر اين در اين 
راستا و با توجه به شرايط و توان شركت و با توجه به تعدد و پراكندگى پروژه ها در سطح 
كشور و عدم وجود كارشناسان متخصص HSE مقيم در تمامى پروژه ها، با تقسيم بندى/ 
 ،HSE پيمانكاران، سيستم مديريت HSE ناحيه بندى پروژه ها جهت پايش وضعيت

گزارش دهى و آموزش ناظرين مقيم منتخب به عنوان مسئول HSE پياده سازى شد. 
تأييد صالحيت  گواهى  تمديد  اخذ  جمله  از  خود  فعاليت هاى  كنار  در   HSE دفتر 
تدوين  خارجى،  مميزى  براى  آمادگى  جهت  داخلى  مميزى  انجام  شركت،  ايمنى 
به  توجه  با  فعاليت ها  ساير  و  مناقصه  اسناد  در   HSE بخش  تهيه  دستورالعمل ها، 
پاندمى ويروس كوويد 19 در جهان، از طريق برگزارى جلسات كارگروه HSE با 
مديريت جناب آقاى دكتر سعيد نى ريزى مدير عامل محترم، نسبت به انجام اقدامات 

پيشگيرانه و بهداشتى و ايمنى به شرح زير نيز اقدام نموده است:

- تدوين و ابالغ دستورالعمل پيشگيرى و مقابله با ويروس كوويد 19 براى دفاتر و پروژه ها 
- ابالغ دستورالعمل هاى تدوين شده خارج سازمان (وزارت بهداشت، برنامه و بودجه و ...)

- تدوين و ابالغ چك ليست و فرم هاى مربوطه
- انتخاب مسئولين اجرايى و تعيين مسئوليت ها و اختيارات

ماسك،  تب سنج،  قبيل  از  بهداشتى  تجهيزات  توزيع  و  تهيه  سنجى،  نياز   -
محلول هاى ضدعفونى كننده، دستكش و ...

- اجرا و نظارت بر حسن اجراى پروتكل هاى بهداشتى از قبيل رعايت فاصله گذارى ها، 
استفاده از تجهيزات مانند ماسك، دستكش و ... و تهيه گزارش و مستندات

- شناسايى و ثبت افراد مبتال و مشكوك و ارائه آمار و آناليز داده ها به مديريت عامل شركت
/تشكيل  ادارى/پرتال شركت  اتوماسيون  از طريق  آموزشى  فايل  ارائه  و  تهيه   -

گروه در شبكه هاى اجتماعى مرسوم
- برگزارى جلسـه مشـاوره توسـط متخصص از طريـق SKYPE براى مديران 

و ارائـه فايل صوتى به پرسـنل 
- برگزارى جلسه با دفتر حقوقى و بررسى تبعات حقوقى 

- تماس با مشكوكين و مبتاليان و پيگيرى وضعيت سالمتى آن ها
در  مبتال  و  مشكوك  افراد  نقاهت  دوره  گذراندن  و  پزشكى  مستندات  بررسى   -

خصوص بازگشت به محل كار
- پيگيرى و راهنمايى در خصوص استفاده از مزاياى بيمه تكميلى

دانش  سطح  و  فرهنگ  ارتقاء  براى  تالش   HSE دفتر  فعاليت هاى  مهمترين  از 
HSE پرسنل بوده است كه در اين راستا اقدام به ثبت نام كليه پرسنل در دوره 8 
ساعته ايمنى اداره كارنموده است كه با توجه به شرايط كشور به علت شيوع ويروس 
با رعايت كامل پروتكل هاى بهداشتى و  اين دوره ها  برگزارى  كوويد 19، در حال 

مطابق برنامه اعالم شده از سوى سازمان هاى برگزار كننده است. 
اين دوره در شهرهاى تهران، تبريز، كرمان، بندرعباس، تنكابن و رشت برگزار گرديده است.
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ايجاد  و  زلزله  سيل،  چون  اضطرارى  رخدادهاى  از  پس  آب  توزيع  شبكه هاى  در 
كافى  آگاهى  نداشتن  علت  به  شبكه،  مختلف  قسمت هاى  در  لوله ها  در  شكستگى 
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. جهت انجام مطالعات جامع تاب آورى طرح پژوهشى فوق به عنوان پايان 
گروه  مشهد  فردوسى  دانشگاه  در  در سال 1396  آتشى  منصوره  خانم  دكترى  نامه 
با راهنمايى اساتيد محترم جناب آقاى دكتر على نقى ضيايى و آقاى  مهندسى آب 
دكتر سعيدرضا خداشناس و مشاور محترم خانم دكتر راضيه فرمانى از دانشگاه اكستر 
خانم  سركار  طراحى  و  مطالعات  محترم  معاونت  توسط  و  گرديد  تعريف  انگلستان 
در  نى ريزى  سعيد  دكتر  آقاى  جناب  عامل  محترم  مديريت  و  اسدى  زهرا  مهندس 
شركت مهندس مشاور طوس آب مورد حمايت قرار گرفت. هم اكنون نيز مقاله ى اين 
.(Atashi, M., et al. 2020) چاپ گرديده است "Urban Water Journal" طرح در

در تحليل تاب آورى جامع به بررسى همه تركيب هاى مختلف شكست (شكست تك 
تك لوله ها تا شكست همه ى لوله ها) مطابق شكل 1، با مدلسازى واقعى شكست لوله 

در شبكه براساس كد عددى پرداخته شده است. 
تأكيد بر عملكرد سامانه در شرايط غير منتظره و شرايط حاد (فراتر از شكست هاى 
معمولى و حتى غير محتمل) مى باشد. گام هاى مختلف انجام مطالعات در شكل 2 
آورده شده است. براساس تحليل تاب آورى مى توان شبكه ى توزيع آب را بطور كامل 
بررسى كرده و نقاط بحرانى و كليدى را شناسايى كرد. پس از آن طرح هاى افزايش 
تاب آورى با محافظت از لوله هاى بحرانى ارائه مى گردد. نتايج كد عددى براى شبكه ى 

مطالعاتى Net3 در شكل 3 آورده شده است.
* Atashi, M., Ziaei, A.N., Khodashenas, S.R. and Farmani, 
R., 2020. ”Impact of isolation valves location on resilience 
of water dis tribution sys tems.” Urban Water Journal, 17(6), 
pp.560-567.

شكل1 - شماى كلى حالت شكست لوله و پيش فرض هاى شكست مربوطه. (صليب ها 
نشان دهنده محل شكست در لوله ها)

شكل2- روندنماى تحليل تاب آورى در شبكه ى توزيع آب توزيع  شبكه ى  لوله هاى  كل  (براى   Net3 شبكه ى  آب  تأمين  كسرى  شكل3- 
((NWCRP) شبكه بدون لوله هاى اصلى منابع به شبكه (WN)

طرح پژوهشى تاب آورى شبكه ى توزيع آب

علمى مطالب 
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تقدير و تشكر از جناب آقاى مهندس امير عبداللهى؛ 
توسط مديريت طرح درياچه شهداى خليج فارس

توسط  عبداللهى؛  امير  مهندس  آقاى  جناب  از  تقدير 
مدير پروژه هاى زير مجموعه طرح درياچه شهداى خليج 

فارس سازمان مهندسى و عمران شهر تهران

هاشمى،  محمد  مهندس  آقايان  از  تشكر  و  تقدير 
پرويز  و  عابدى  عليرضا  قدمگاهى،  مهدى 
طاهرى؛ توسط رئيس هيأت مديره و مديرعامل شركت 

آب و فاضالب مشهد

تقدير و تشكر از مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت، 
جناب آقاى دكتر سعيد نى ريزى و همچنين آقايان 
مهندس اردوان الياسى، ابراهيم ابوطالبى شكور 
و سيد مهدى حسينىتوسط معاونت محترم طرح و 

توسعه شركت آب منطقه اى گلستان

تقديرنامه كارفرما




