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اين روزها آب به عنوان ابر چالش ملى مطرح اسـت، برخى حتى از آن به عنوان ابر بحران و يا ورشكسـتگى آبى كشـور نام مى برند.
كامًال روشن است كه ابعاد اين موضوع به مراتب فراتر از حيطه حاكميت آب كشور بوده و به موضوع به يكى از بحران هاى اساسى نظام مبدل شده و اگر به سرعت اقداماتى 
اساسى و بعضًا جراحى هايى دردناك صورت نگيرد، اين موضوع بحرانى اساسى در شرايط اجتماعى و آينده كشور به عنوان بخشى از تمدن وجامعه جهانى خواهد داشت. 
به نظر نگارنده آنچه كه شرايط دشوار فعلى را پيش روى ما قرار داده، اقدامات توسعه اى و مهندسى انجام شده كه بعضًا در جاى خود افتخار آفرين نيز بوده اند، 
نيستند، بلكه بايد ريشه اين بحران را در سياست ها و برنامه هاى كالن توسعه اى كشور و انتخاب وبرنامه ريزى نادرست درمحورهاى اصلى توسعه كشور جستجو كرد. 
پس از انقالب اسالمى و در حالى كه جامعه در شور و اشتياق ناشى از فراهم شدن امكان بكارگيرى و به ثمر نشستن انرژى هاى نهفته اش بود، انتظار رشد و شكوفائى 

و عينيت يافتن هر چه سريعتر رشد و توسعه، كار و رفاه را از مسئولين نظام حكومتى نوپا داشت. 
به نظر مى رسد در همان زمان اشتباهاتى استراتژيك، در برنامه ريزى كالن كشور و نظام رخ داد. «اول: قراردادن كشاورزى به عنوان محور توسعه در سرزمينى 
خشك و كم آب كه در طول تاريخ نه عنوان سرزمينى با پتانسيل كشاورزى، بلكه به عنوان راه ابريشم، تقاطع آسيا و اروپا و هم چنين 

سرزمين هم افزايى تمدن ها شناخته شده است.» و «دوم: تأكيد بر خود كفايى غذايى به جاى امنيت غذايى»
ساده ترين راهكار تعديل انتظارات اجتماعى، ايجاد اشتغال و افزايش درآمد ملى، قراردادن آب و زمين در اختيار مردم و پرداخت يارانه هاى بى حساب و كتاب در نهاده هاى 
كشاورزى و انرژى و تشويق آنان به توليد هرچه بيشتر بود، غافل از اينكه اين امر به ناپايدارى و اضمحالل منابع در دسترس و به ويژه منابع آبى محدود كشور خواهد انجاميد.

در سرزمينى خشك و نيمه خشك، تالش هر چه بيشتر در جهت خود كفائى غذايى فرو رفتن دراين باطالق را روز افزون ساخت. 
تمام دست اندركاران به خاطر دارند كه در دهه هاى 60 و 70 صحبت از كنترل و مديريت صد درصد آب هاى سطحى و استفاده از آن در جهت افزايش توليد و خودكفائى 

كشور بود، در حالى كه «كارشناسان ملى و بين المللى كشورهاى داراى كنترل و برداشت بيش از 40 درصد را مناطق با تنش آبى بسيار باال قلمداد مى كنند.»
توسعه سدسازى با هدف كنترل هر چه بيشتر منابع آب سطحى در دستور كار قرار گرفت و انصافًا در آن سرآمد شديم!! ولى صيانت از آبهاى زيرزمينى جدى گرفته 

نشد و در نهايت گرفتار توسعه ناپايدار در حوضه آب و غذا شديم. 
حال كه درشرايط بسيار دشوارقرارگرفته ايم، به نظر مى رسد چاره اى جز حركت در مسير سخت دشوار براى بهبود با محورهاى زير نداريم:

- تغيير رويكرد توسعه اى كشور از كشاورزى به خدمات و صنعت 
- تغيير سياست خودكفائى غذائى به امنيت غذائى با توجه به چرخه پايدار آب، انرژى، غذا به عنوان مجموعه اى بهم پيوسته.

- كمك به  تامين اهداف امنيت غذائى با تغيير اساس الكوى كشت و بهبود تكنولوژى هاى توليد به جاى توسعه سطح زير كشت و افزايش مصرف آب.
- عدم توسعه بيشتر سيستم هاى آبيارى تحت فشار در مناطق متكى به آب زيرزمينى (اين روش آبيارى با توسعه سطح زير كشت مصرف آب را افزايش و 

آب برگشتى را كاهش داده و بدين ترتيب پايدارى منابع آب زيرمينى را با خطر جدى مواجه مى نمايد).
- كاهش قابل توجه سهم محصوالت با مصرف آب باال در الگوى زراعى كشور با هدف كاهش فشار بر منابع آبى ناپايدار كشور

- الزام بخش عمده اى از صنايع و معادن، خدمات و محصوالت غير استراتژيك كشاورزى به تأمين آب مورد نياز خود با برداشت از منابع آبى نامتعارف مانند 
شيرين سازى آب دريا با  هدف جابجائى منابع و كاهش فشار بر منابع آبى موجود وكمك به تعادل بخشى.

- توسعه بازار آب با هدف احياء جايگاه آب در اقتصاد توليد و دستيابى به ارزش اقتصادى آب و تبديل آب به كاالئى ارزشى و قابل معامله به نفع تعادل بخشى 
منابع آب به ويژه منابع آب زيرزمينى (دريافت ماليات بر ارزش افزوده در اين معامالت جهت كمك به تعادل بخشى منابع آب زير زمينى مى تواند بر پايه حفظ 

و نگهدارى آب در منبع صورت گيرد)
اهتمام  و تعهد همه افراد و مسئولين و به ويژه بخش فرهيخته جامعه با موارد فوق و با هدف به بقاى كشور به جاى توسعه ناپايدار وظيفه اى ملى است.

فرهاد رئوف شيبانى
قائم مقام مدير عامل

سخن نخست
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از محدوده  امام خمينى كه مسير آن  تونل فاضالب كميل-  اتمام ساخت  از  پس 
ميدان حر شروع و پس از عبور از خيابان امام خمينى در امتداد خيابان هاى رودكى، 
آيت اهللا  بزرگراه  با  تالقى  از  پس  و  يافته  ادامه  مترى جى  و سى  هرمزان  كميل، 
مى يابد،  اتصال  و  هدايت  تهران  غرب  فاضالب  انتقال  تونل  انتهاى  به  سعيدى 
(سال1393 الى 1397) تحت مشاوره اين شركت به شكل تخم مرغى معكوس با 
ارتفاع 2/35 متر و عرض 2/02 متر و طول 5300 متر و 32 آدم رو در عمق متوسط 
بتنى در  براى سطوح  از پوشش هاى محافظتى  استفاده  اينكه  به  با توجه  14 متر، 
الزامى و متداول مى باشد، طرح  تماس فاضالب به منظور افزايش طول عمر آنها 
از 50  با عمر بيش   GRP با پوشش كامپوزيتى  تونل  بتن  پوشش مناسب سطح 
سال توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب به شركت فاضالب تهران پيشنهاد و 
شركت توليدى صنعتى فراسان طى مناقصه برگزار شده به عنوان پيمانكار توليد و 

اجرا كننده با مبلغ قراردادى 220 ميليارد ريال، انتخاب گرديد.
اجراى پوشش تونل به مساحت چهل هزار مترمربع (شامل 5300 متر تونل با محيط 
7متر و 32 آدم رو) از اواخر شهريور 1399 آغاز و در ارديبهشت 1400 تحويل موقت 
گرديد. جهت اجراى كامپوزيت فايبرگالس ابتدا آماده سازى سطح بتن تونل توسط 
سنگ زنى انجام و پس از حصول زبرى مناسب سطح و زدودن گرد و غبار از رزين 
با  افزودنى هاى كبالت و كاتاليست  ايزوفتاليك و  ترفتاليك و  اشباع  استر غير  پلى 
نسبت هاى ارائه شده متناسب با دماى محيط براى ژل تايم 30 الى 45 دقيقه به 
بر  گرم  با چگالى 450   ECR نوع  از  الياف شيشه سوزنى  نمدهاى  پارچه  همراه 

مترمربع استفاده گرديده است. 

كامل  رعايت  با   (Lamination) لمينيشن  به صورت  حفاظتى  اجراى صفحات 
ضوابط HSE انجام شده است. ضخامت صفحات حفاظتى در 85 درصد ارتفاع از 
كف تونل 6 ميليمتر و در 15 درصد بااليى ارتفاع تونل 3 ميليمتر مى باشد. پس از 
اجراى لمينيشن، تست هاى Pull Off و ضخامت سنجى و سختى سنجى انجام 

و عيب هاى موردى تعمير و بازسازى گرديد.
شايان ذكر مى باشد تاكنون اين پروژه در سطح جهان بصورت محدود توسط چند  
كشور پيشرفته اجرا گرديده است و اكنون با وسعت بيشتر براى نخستين بار در ايران 
به سرانجام رسيده است. اين دستاورد برگ زرينى ديگر از افتخارات شركت مهندسى 

مشاور طوس آب به شمار مى آيد.

مورخ10 فروردين 1400 از پروژه خط انتقال آب از سد دوستى به سد طرق با حضور «نماينده 
مجلس جناب آقاى پژمان فر»، «مدير عامل آب منطقه اى مشهد جناب آقاى عاليى» 
«مدير آب و فاضالب مشهد جناب آقاى اسماعيليان» و هيئت همراه بازديد به عمل آمد.

بررسى هاى بعمل آمده در خصوص نحوه توزيع آب در شهرهاى سياحتى و زيارتى حكايت 
از آن دارد كه در فصل تابستان مصرف آب با افزايش قابل مالحظه اي مواجه است كه دليل 
آن افزايش چشمگير زائران حرم رضوي در اين فصل مي باشد. به طوري كه پيك مصرفي 
ساعتي آب شرب در اين فصل سال بالغ بر 210% مصرف متوسط ماهيانه طى سال مى گردد. 
در شرايط موجود حدود 40 درصد نياز آبي شهر مشهد از منابع زير زميني تأمين مي گردد. 
بديهي است پتانسيل منابع موجود آب زير زميني قادر نيست در مواقع پيك مصرف، 

نوسانات ناشي از حضور جمعيت زائر و پيك هاي روزانه و ساعتي را پوشش مى دهد.
 احداث چاه هاى اضافى نيز عمًال بدليل لزوم سرمايه گذارى فراوان و هزينه هاى نگهدارى 
و بهره بردارى، مشكالت فراوانى را به همراه خواهد داشت. همچنين ظرفيت ذخيره سازي 

آب براى فصل تابستان از طريق منابع موجود شهر به هيچ وجه عملى نمى باشد. 
طى  مصرف  پيك  ايام  در  آب  تأمين  براى  برنامه ريزى  اصلى  محورهاى  از  يكى 
و  در پشت سدها  آب،  االمكان  نمودن حتى  تا سال 1410، ذخيره  آتى  سال هاى 

استفاده از آن در ايام پيك مصرف مى باشد. 
در اين راستا امكان انتقال آب از خط انتقال آب از سد دوستي به سد طرق به عنوان 
يك راهكار پيشنهاد و در سال 1398 توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب اسناد 

مناقصه به منظور تكميل عمليات اجرايى با كليات ذيل تنظيم گرديد: 
تهيه، حمل و اجراى خط انتقال آب با لوله فوالدى به قطر 1000 م.م. و   -1

ضخامت 10 ميليمتر به طول3400 متر
احداث جاده دسترسى به طول حدود 5000 متر  -2

تكميل عمليات ابينه و مكانيكال ايستگاه پمپاژ (سه دستگاه پمپ سانتريفوژ   -3
از نوع غالف دار جدا كننده با مكش دوبل با ارتفاع پمپاژ 165 متر ، با دبى 

500 ليتر بر ثانيه با توان 1,2 مگا وات)
تكميل مخزن متعادل كننده به ظرفيت 2000 مترمكعب  -4

5- خريد تابلو برق، كابل، تجهيزات ابزار دقيق و الكتريكال ايستگاه پمپاژ 
با لوله گذارى حد فاصل ايستگاه پمپاژ تا سد طرق، امكان برگشت آب خروجى سد به جاى 
رودخانه از مسير لوله فراهم مى گردد كه اين موضوع باعث بهبود كيفيت آب ورودى به تصفيه خانه 
مى گردد. با هدايت آب داخل لوله امكان ورود مواد صنعتى (روغن و ...) از معادن سنگ موجود 

در مسير رودخانه و نيز آلودگى ناشى از تردد احشام در مجاورت رودخانه جلوگيرى مى گردد.  
برق در زمان بحران  به  نياز  بدون  به تصفيه خانه  از سد طرق  امكان برگشت آب 
(پدافند غيرعامل) كه مى توان با ژنراتور ديزلى موجود در تصفيه خانه سد دوستى، آب 
را به سد طرق و بعد از آن به صورت ثقلى و بدون نياز به برق، ظرفيتى معادل دبى 

75 حلقه چاه را وارد شبكه آب شرب مشهد نمود.

اخبـار پـروژه هـا
پروژه پوشش حفاظتى تونل فاضالب كميل-امام خمينى غرب تهران

بازديد پروژه خط انتقال آب از سد دوستى به سد طرق
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در راستاى عملياتى 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 برگزارى 
جلسات فنى و قراردادى ، در مورخه 1400/04/05 جلسه كارگاهى با حضور كليه 
و  مشاور  (تابش)،  شرق  برق  و  آب  تكاپوى  شركت  كارفرما  مذكور،  پروژه  اركان 
(مشاركت  پيمانكار  و  آب)  طوس  مشاور  مهندسى  (شركت  پروژه  نظارت  دستگاه 
شيرين  آب  احداث  محل  در  فراب)  نصب  و  ساختمان  و  فراب  توازن  شركت هاى 
كن (RO) در سايت پروژه، مجاور ساحل (محدوده اراضى روستاى رمين چابهار) 

برگزار گرديد.

با رويكرد فراهم سازى شرايط انجام كار شامل پياده نمودن جانمايى سايت 2 هكتارى 
تسطيح  مشاور،  و  پيمانكار  توسط  مشترك  بردارى  نقشه  و  شيرين كن  آب  احداث 
آماده سازى محل تجهيز كارگاه و فراهم نمودن تمهيدات فنس كشى  محدوده و 
سايت و امكان سفارش گذارى سوله نصب تأسيسات آب شيرين كن برنامه ريزى 
اجرايى صورت گرفت. شايان ذكر است تيم پروژه شركت مهندسى مشاور طوس 
آب در راهبرى و نظارت كارگاهى و عاليه پروژه مذكور شامل مدير طرح، مدير فنى 
و مدير اجرايى مى باشد كه به ترتيب عبارتند از، آقايان دكتر مروج الشريعه، دكتر 

علوى مقدم و مهندس محرابيان.

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

مشاور طوس آب به عنوان مشاور كارفرما در اين پروژه ايفاي نقش مي كند.  
با توجه به پي آمدهاي خشكسالى در سال جاري، شرايط به گونه اي رقم خورده است 
تا سازمان آب و برق خوزستان براي جلوگيرى از نفوذ جريان معكوس آب رودخانه 
از دريا به سمت ايستگاه پمپاژ مارد، مشابه سال 1397 تصميم به انسداد اضطراري 

رودخانه كارون بگيرد. 
در اين راستا، جلسات مختلف كارشناسي و مديريتي با حضور مديران ارشد سازمان و 
اركان طرح برگزار شد. پس از انتخاب پيمانكار، عمليات اجرايي بند خاكي اضطراري 
مارد آبادان با تأمين مصالح از فاصله 250 كيلومتري در تاريخ 1400/02/15 آغاز و 
نهايتاً با همت و تالش شبانه روزي، طرح انسداد رودخانه كارون در تاريخ 1400/04/03 

اجرا و مشكل شوري آب شهرهاي آبادان و خرمشهر در سال جاري رفع گرديد.

احداث آب شيرين كن در منطقه آزاد چابهار

اخبـار پـروژه هـا

رفع اضطراري مشكل شوري آب شهرهاي آبادان و خرمشهر
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جهت آبگيري مستقيم از درياچه سدهاي آب خام روش هاي گوناگوني وجود دارد كه 
از جمله مي توان به روش هاي زير اشاره كرد. 

1- آبگير برج ساحلي  
2- آبگير اسكله اي

3- آبگير شناور
هر كدام از موارد فوق مزايا و معايب خاص خود را دارند اما استفاده از ايستگاه هاي 

پمپاژ شناور (پانتون) داراي مزاياي ذيل مي باشند.
- كاهش مسير و مشكالت عبور خط لوله از موانع، حذف تونل هاى احتمالى و 
جلوگيرى از تخريب منابع و ارتفاعات طبيعي براي انتقال آب به شهرهاي 

باالدست درياچه
- ساخت در كارخانه و نصب در محل

- امكان كار در گستره زياد تغييرات تراز آب و برداشت آب در زمان كم آبى و 
از ترازهاى پايين تر از دريچه آبگير سد

- اجراي ساده تر نسبت به ساير گزينه ها در زمان پر بودن درياچه
- عدم نياز به عمليات اجرايي در زير سطح آب و كاهش هزينه ها و ريسك هاي 

ناشي از آن
- امكان برداشت آب با كيفيت از سطح باالى درياچه

- امكان جمع آوري (دمونتاژ)، حمل و نگهداري در انبار كارفرما (در زمان عدم 
نياز) يا انتقال به درياچه سد مخزني ديگر

باطله  سدهاي  در  ايران  در  شناور)  پمپاژ  (ايستگاه هاي  تكنولوژي  اين  از  تاكنون 
ايستگاه ها  اين   ،1391 سال  تا  است.  مي شده  استفاده  مس،  تغليظ  مجتمع هاي 
از  مي گرديد.  مونتاژ  تنها  ايران  در  و  تأمين  خارجي  سازنده هاي  از  پكيج  بصورت 
باطله  سد  يك  فاز  پانتون  مجموعه  دو  راه اندازى  و  مونتاژ  به  مى توان  موارد  اين 
مجتمع مس سونگون در سال 1385 تحت نظارت شركت مهندسى مشاور اشاره 
كرد. طراحى و ساخت اين ايستگاه ها نياز به رعايت الزامات و آخرين استانداردهاى 
بين المللى فنى و ايمنى مربوطه را دارد. در پروژه مذكور سعى شد تجارب و دانش 

الزم جهت انتقال تكنولوژى به داخل توسط اين شركت انجام شود.
در سال 1391 شركت ملي مس ايران تصميم گرفت با اتكا به نيروهاي متخصص 
داخلي (طراح و سازنده)، براي اولين بار ساخت اين مجموعه را در داخل ايران انجام 
دهد. در اين پروژه، شركت طوس آب بعنوان مشاور و ناظر پروژه و صنايع دفاعي 
شهيد تمجيدي بعنوان پيمانكار شركت داشتند. اين پروژه در سال 1394ساخته و 

به بهره برداري رسيد.
به  مشاور طوس آب  مهندسى  در سال 1396 شركت  گذشته  تجارب  به  عنايت  با 
همراه دو شركت پيمانكارى بردو و دزون پيشنهاد برداشت مستقيم آب از درياچه 
سد سلمان فارسى را با توجه به مزاياى فوق الذكر، به شركت سهامى آب منطقه اى 
فارس ارائه نمودند. بر اساس اين پيشنهاد، كارفرما تصميم گرفت براى اولين بار در 
وزارت نيرو از ايستگاه هاى پمپاژ شناور براى آبگيرى از درياچه سد آب خام استفاده 
نمايد. لذا شركت طوس آب پس از شركت در مناقصه EPC، بصورت مشاركت با 
ارائه پيشنهاد فنى و مالى مناسب، كار طراحي پروژه آبگير شناور درياچه سد سلمان 

فارسي (جهت آبرساني به شهر جهرم) را بر عهده گرفت.
مشخصات فني اين ايستگاه پمپاژ شناور به شرح ذيل مي باشد. 

دبي: 1800 مترمكعب برساعت
هد ماكزيمم: 78 متر
هد مينيمم:  15 متر
تغييرات هد: 63 متر

اجرايي ساخت  عمليات  از طراحي،  ظالمانه، پس  تحريم هاي  و  عليرغم مشكالت 
و  شد  انجام  باال  يادشده  پيمانكارى  شركت هاى  بوسيله  ساخت  كارگاه  در  پانتون 
جهت مونتاژ به محل درياچه سد سلمان منتقل گرديد. نهايتًا پس از انجام كارهاي 
مونتاژ، در خرداد 1400 اين ايستگاه با استفاده از Air bag از روي خشكي وارد 

درياچه شده و آب اندازي گرديد و بزودي راه اندازي و تحويل كارفرما مي گردد.
از جمله KR Rules استفاده  از استانداردهاي بين المللي شناورها  در اين پروژه 
شده است اين پانتون قادر است از ترازهاي مختلف آب (از 797 متر تا 860 متر) از 

سطح درياچه برداشت آب داشته باشد.

طراحى، ساخت و آب اندازى اولين ايستگاه پمپاژ شناور (Pontoon) براى آبگيرى از سدهاى مخزنى آب خام در ايران 
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مطالعات مرحله دوم طرح خط انتقال كمربند جنوبى مشهد
كارفرما: شركت آب و فاضالب مشهد

موقعيت مكانى طرح: شهر مشهد
هدف طرح: نياز آبى شرب شهر مشهد با توجه به جبهه ورود آن، به چند مخزن 
استراتژيك وارد شده و تأمين آب ساير پهنه هاى 22 گانه شهر مشهد توسط خطوط 
انتقال موجود بين مخازن صورت مي گيرد. در صورت تأمين آب در پهنه هاي H و 
F، نياز آبى ساير پهنه ها نيز با استفاده از خطوط انتقال بين مخازن تأمين مى گردد. 
به اين منظور و طبق مطالعات قبلى توزيع منابع آبي شهر مشهد، طرح خط انتقال 
بين مخازن پهنه هاي مذكور به طول تقريبي 15 كيلومتر و قطر 1400م.م در مسير 

كمربند جنوبي مشهد به شركت مهندسي مشاور طوس آب ابالغ گرديده است.
جهت استفاده بهينه از اين خط و جبران كمبود نيازهاى آبى در شرق و غرب، خط 
انتقال به صورت دو طرفه طراحى مى گردد. در مسير انتقال از غرب به شرق، آب 
توسط ايستگاه پمپاژ شماره 1 واقع در سايت مخازن پهنه F تا مخزن ذخيره شماره 
1 در باالترين نقطه ارتفاعي مسير پمپاژ مي شود. از اين مخزن آب به صورت ثقلي 
ابتدا به مخزن ذخيره شماره 2 در سايت مخازن پهنه I2 و سپس در محدوده سايت 
انتقال از شرق به  انتقال مى يابد. در مسير  انتقال دوستي  مخازن پهنه A به خط 
غرب، آب توسط ايستگاه پمپاژ شماره 3 از خط انتقال سد دوستي در سايت مخازن 
پهنه A تا مخزن ذخيره شماره 2 در سايت مخزن پهنه I2 پمپاژ مي شود. از اين 

مخزن آب توسط ايستگاه پمپاژ شماره 2 به مخزن ذخيره شماره 1 در باالترين نقطه 
ارتفاعي مسير پمپاژ مي گردد، در نهايت از مخزن شماره 1 به صورت ثقلي به مخازن 

پهنه F منتقل مي شود.

نگاهى به قراردادهاى جديد
در سه ماهه ابتداى سال 1400 طى مناقصات برگزار شده تعدادى قرارداد در دست اقدام قرار گرفت؛ در ذيل به گزيده اى از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

مطالعه مقدماتى مديريت مزرعه در استان گلستان
كارفرما: شركت سانيو (Sanyu) ژاپن

موقعيت مكانى: كل سطح استان گلستان
هدف از اجراى طرح: وجود منابع آب و خاك حاصلخيز، استان گلستان را به 

عنوان يكى از قطب هاي كشاورزى ايران مطرح ساخته است. 
نياز غذايى كشور  تأمين  به  تنها  نه  استان  اين  از منابع آب و خاك  بهينه  استفاده 
كمك شاياني مى كند، بلكه مشكل اشتغال استان را نيز مرتفع مى سازد، لذا با انجام 
مطالعات و برنامه ريزى صحيح مى توان از منابع آب و خاك منطقه بصورت بهينه 

استفاده كرد و مشكالت موجود در منطقه را برطرف نمود.
پروژه «استقرار سيستم مديريت مشاركتى آب در استان گلستان» از دى ماه  1387(ژانويه 
2009) لغايت ديماه 1392 (ژانويه 2014) توسط سازمان جهادكشاورزى استان گلستان با 
همكارى آژانس همكارى هاى بين المللى ژاپن (جايكا) درمحدوده عملياتى شركت تعاونى 
توليد روستايى پيوند اجرا گرديد. هدف اين پروژه تقويت مديريت آب و بهبود بهره ورى آب 
و كشاورزى استان بوده است. اما سيل در ماه مارس 2019 تقريباً به 250،000 هكتار از 
زمين هاى كشاورزى، خسارت جدى وارد كرد. عالوه بر اين، در سال هاى اخير، فرسايش خاك 
و رواناب همراه با جنگل زدايى و توسعه زمين هاى كشاورزى در دامنه ها شدت گرفته است. در 
چنين شرايطى، وزارت جهاد كشاورزى طرحى را با هدف بررسى وضع موجود كشاورزى در 
استان گلستان و جمع آورى و تجزيه و تحليل داده ها جهت دريافت راهكارى مؤثر به منظور 
كمك به بهبود معيشت كشاورزان آسيب ديده از سيل با اولويت جايگزينى گياهان دارويى در 
اين استان، از آژانس همكارى هاى بين المللى ژاپن (JICA) درخواست نمود كه شركت سانيو 
ژاپن مسئول انجام اين مطالعات گرديد. اما به دليل محدوديت هاى حضور تيم ژاپنى در ايران 
(به دليل همه گيرى ويروس كرونا) و با توجه به توانمندى هاى شركت طوس آب و داشتن 
آرشيو فنى قوى در منطقه، مقرر شد كه بخشى از تحقيقات توسط مشاور بومى در ايران انجام 
شود. لذا در اوايل خرداد 1400 (29 مى 2021) با توجه به شناخت خوب شركت سانيو از طوس 
انجام اين طرح تا اسفند 1400 (28 فوريه 2022) پيش بينى مى گردد.آب قرادادى بين شركت سانيو ژاپن و شركت مهندسى مشاور طوس آب منعقد گرديد كه مدت 
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تعيين حد بستر و ساماندهى بازه هايى از رودخانه ها و مسيل هاى شهرستان داراب
نام كارفرما: شركت آب منطقه اى فارس

موقعيت مكانى طرح: شهرستان داراب استان فارس
هدف طرح: هدف از انجام اين طرح، انجام مطالعات پايه و تخصصي به منظور 
شناسايي وضع موجود بهره برداري، شرايط هيدروليكي و تعيين حريم رودخانه هاى 
مورد مطالعه مي باشد. در پايان اين مطالعات بر اساس نتايج به دست آمده طرح هاي 
الزم براي حفاظت حريم رودخانه و اقدامات اصالحي به منظور تثبيت و حق استفاده 

از حريم رودخانه تهيه و ارائه خواهد شد. 
از رودخانه ها و  بازه هاي مورد بررسي در مطالعه حاضر بطول حدود 350 كيلومتر 
اين رودخانه ها شامل 2  استان فارس، واقع در شهرستان داراب است.  مسيل هاى 

رودخانه تنگ كتويه و شورفدامى و 33 مسيل واقع در شهرستان داراب مى باشند. 

كارفرما: شركت آب و فاضالب استان مازندران
موقعيت مكانى: استان مازندران- شهرستان تنكابن

اسناد  و  ارزيابى  اسناد پيش  تهيه  و  پايه  بازنگرى طرح  از اجراى طرح:  هدف 
مناقصه پكيج تصفيه خانه فاضالب شهر تنكابن جهت بهره مندى از تسهيالت بانك 
 8700 ظرفيت  با  تنكابن  فاضالب  خانه  تصفيه  اول  مدول  شامل  اسالمى  توسعه 
مترمكعب در شبانه روز، ايستگاه پمپاژ اصلى با هد 45 متر، سه ايستگاه باالبر، 14 
كيلومتر خط تحت فشار انتقال فاضالب از ايستگاه پمپاژ اصلى به تصفيه خانه، خط 

انتقال پساب به آب هاى سطحى با اهداف زير در دستور كار قرار دارد:
- جلوگيرى از افزايش آالينده هايي نظير نيترات در آب هاى سطحى و منابع آب 
زيرزميني به دليل جمع آورى و تصفيه فاضالب و عدم دفع آن در چاه هاي 

جذبي، داخل دريا و جوي هاي محلي و به موجب آن 
- جلوگيرى از آلودگي خاك و اكوسيستم منطقه، آلودگي محصوالت كشاورزي 
و بروز بيماري هاي گوارشي در مصرف كنندگان با دفع بهداشتي فاضالب 

- كاهش هزينه هاي مالي و اقتصادي تحميل شده بر ساكنين به دليل عدم 
امكان حفر چاه هاي جذبي مناسب و لزوم تخليه متناوب آنها و يا احداث 

مخازن سپتيك 

شايان ذكر اينكه پس از اتمام قرارداد حاضر تهيه پكيج هاى زير جهت بهره مندى از 
تسهيالت بانك توسعه اسالمى به ترتيب اولويت هاى اجرايي زير در دستوركار اين 

مشاور خواهد بود: 

بازنگرى طرح پايه و تهيه اسناد پيش ارزيابى و اسناد مناقصه پكيج تصفيه خانه فاضالب شهر تنكابن 
جهت بهره مندى از تسهيالت بانك توسعه اسالمى

  

 مشخصات نام پكيج سرمايه گذار

بانك توسعه 
 اسالمي

B1 
 متر 400ميلي متر و طول حدود  800احداث مدول اول تصفيه خانه و خط انتقال پساب به قطر

 کيلومتر( 7ميلي متر، هر کدام به طول  700و  300)دو خط موازی  کيلومتر 14احداث ایستگاه پمپاژ اصلي و خطوط انتقال فاضالب به طول 
 احداث سه ایستگاه باالبر فاضالب

B2 
 ميلي متر( 1000الي  225)اقطار  کيلومتر کلکتور اصلي به روش لوله راني مکانيزه 5/8اجرای 

 ميلي متر( 800الي  600)اقطار  کيلومتر کلکتور اصلي فاضالب بروش ترانشه باز 9/2اجرای 

B3  کيلومتر شبکه جمع آوری فاضالب ناحيه فاضالبگير  21اجرایD ميلي متر( 800الي  225)اقطار  به روش ترانشه باز 

آب و فاضالب 
 مازندران

IR  فاضالبگير نواحيکيلومتر شبکه جمع آوری فاضالب  57اجرای  G وH   ميلي متر( 630الي  225به روش ترانشه باز )اقطار 
IR اقطار  5000 حدود اجرای( ميلي متر از جنس  125و  110فقره انشعاب خانگيUPVC) 

- EX فاضالبگير نواحيکيلومتر شبکه جمع آوری فاضالب  60 حدود جرای -ایمناطق توسعه  A ،B ،C  وS 
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معرفى گروه هاى تخصصى شركت مهندسى مشاور طوس آب
معرفى گروه نمك زدايى

چالش ملى، راهكار محلى
كشور ايران نيز به عنوان يك كشور با اقليم عمدتًا گرم و خشك همواره با خطر 
خشك سالى و كمبود آب مواجه است. خشكسالى هاى ساليان اخير، تغييرات آب و 
از منابع غير متعارف تأمين آب مانند  نياز آبى در كشور استفاده  افزايش  هوايى و 
آب هاى زيرزمينى لب شور، آبگيرى از دريا و بازيافت شوراب صنايع را هر چه بيشتر 

به يك ضرورت تبديل نموده است. 
حاشيه  بيشترين  كه  فارس  خليج  حاشيه  از كشورهاى  يكى  بعنوان  ايران  كماكان 
ساحلى را نيز دارد، از كمترين سهم در استفاده از اين نعمت خدادادى برخوردار است. 

شكل (1) سهم نمك زدايى در منطقه خليج فارس و درياى عمان تا سال 1397
همان طور كه در شكل 1 مشاهده مى شود سهم ايران در بين كشورهاى منطقه ٪2  
است اما با توجه به اين كه در سال هاى اخير (از 1395 به بعد) مطالعات گسترده اى 
در زمينه ساخت و راه اندازى واحدهاى نمك زدايى در ايران در حال انجام است با 
در نظر گرفتن مطالعات جديد، سهم ايران پس از احداث اين واحدها در مقايسه با 
كشورهاى حاشيه درياى عمان و خليج فارس قابل مالحظه تر مى گردد در همين 
راستا شكل 2 با فرض ساخته شدن واحدهاى جديد و در نظر گرفتن ظرفيت آنها 
به روزرسانى شده است. كه در اين راستا مى توان به پروژه هاى بزرگ زير اشاره نمود.

• طرح انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق كشور
• طرح تأمين و انتقال آب درياى عمان به كريدور شرق كشور

• طرح نمك زدايى و انتقال آب از خليج فارس و يا درياى عمان به استان يزد

شكل (2) سهم نمك زدايى در منطقه خليج فارس و درياى عمان تا سال 1399 با 
فرض احداث واحدهاى جديد

شركت مشاور طوس آب با رصد نيازهاى پيش رو كشور در اين بخش، از سال 1392 
ارتقاء  دانش مهندسى در حوزه نمك زدايى و بومى سازى هر چه بيشتر روش هاى طراحى و 
مهندسى در اين زمينه را در دستور كار قرار داده است.  جهت تمركز هر چه بيشتر در تأمين 
نيازهاى صنعت و كارفرمايان بخش خصوصى و دولتى  در اسفند ماه 1398 گروه تخصصى 
نمك زدايى با دستور مدير عامل محترم به عنوان يكى از شاخه هاى تخصصى در زير 
مجموعه معاونت مطالعات و طراحى شركت مهندسى مشاور طوس آب تشكيل شده است.

گروه تخصصى نمك زدايى در پروژه هاى شاخص نمك زدايى زير فعاليت نموده و يا 
مشغول فعاليت مى باشد:

• مطالعات مرحله شناخت تأمين و انتقال آب صنعت استان اصفهان

• مطالعات مرحله اول تأمين و انتقال آب از درياى عمان به كريدور شرق كشور 
با ظرفيت 2500 مترمكعب در روز

• مطالعات شناخت و مرحله اول طرح نمك زدايى و انتقال آب از خليج فارس و يا 
درياى عمان به استان يزد با ظرفيت 1600000 مترمكعب در روز. 

• احداث تصفيه خانه بازيافت فاضالب صنعتى مجتمع فوالد غدير نى ريز با ظرفيت 
طراحى 100 مترمكعب در ساعت به منظور استفاده مجدد از پساب ها، كاهش 

آلودگى هاى زيست محيطى ناشى از سرريز پساب به محيط زيست
با ظرفيت 500 متر  از آب آشاميدنى شهر سبزوار  پايلوت حذف كروم  احداث   •

مكعب در روز
• تصفيه خانه آب شرب شهر بيرجند با ظرفيت 55000 متر مكعب در روز

عمده فعاليت هاى گروه در پروژه هاى مختلف

 
• بررسى مبانى كيفى آب

• بررسى اقتصادى تكنولوژى هاى مختلف نمك زدايى
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مطالب علمى
• انتخاب بهترين تكنولوژى نمك زدايى با توجه به كيفيت آب منطقه،  تجارب 

منطقه و امكانات موجود
• طراحى سيستم هاى پيش تصفيه و پس تصفيه با توجه به نوع تكنولوژى منتخب 

• طراحى واحد نمك زدايى 
• جانمائى مناسب واحد با توجه به توپوگرافى منطقه 

• ارزيابى و بهينه سازى واحدهاى نمك زدايى در حال كار
• انجام فعاليت هاى متعدد پژوهشى در زمينه كاهش شوراب و كاهش مصرف انرژى

دوره هاى آموزشى برگزار شده
افزارهاى از نرم  با استفاده  برگزارى دوره طراحى واحد نمك زدايى اسمز معكوس 

تخصصى wave , Toray در دانشگاه فردوسى
دستاوردهاى پژوهشى 

دومين  در  معكوس  اسمز  روش  با  دريا  آب  از  بور  حذف  سناريوهاى  بررسى   .1
جشنواره ملى فناورى هاى آب، آب هاى نامتعارف (آب شور و پساب) - حامد 

عزيزى نامقى، ابراهيم موالئى قاسم آباد، على فرهمند
2. پكيج تصفيه آب Package water treatment-مطالعه تحقيقاتي

3. پايلوت پلت راكتور تصفيه خانه بيرجند-پژوهش برتر سال 88 در نمايشگاه آب 
و فاضالب كشور، على فرهمند

4. حذف كرم از آبهاى آشاميدنى-با استفاده از پلت راكتور-دومبن كنفرانس ملى 
آب و فاضالب بهمن ماه 88 

5. استفاده از نيروگاه هاى كوچك آبى در طرح هاى انتقال آب-اولين كنفرانس ملى 
آب و فاضالب بهمن 88

6. طراحى فرايند هيبريد آب شيرين كن- دومين كنفرانس جهانى آب شيرين كن ها 
- سنگاپور 2015 على فرهمند

7. Impact of Element Configuration in SWRO 
Desalination, Hamed Azizi Namaghi

همزمان  شكست  حالت  در  تاب آورى  تحليل 
موردى  (مطالعه  توزيع آب  لوله ها در شبكه ى 

در يكى از شهرهاى خراسان رضوى)
ايجاد  و  زلزله  و  سيل  چون  اضطرارى  رخدادهاى  از  پس  آب  توزيع  شبكه هاى  در 
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 
تاب آورى شبكه  براى محاسبه  نتايج نشان مى دهد كه  پرداخته شده است.   Net3
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 تواماً 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-دانشگاه فردوسى

احداث پايلوت كروم زدايى از آب شرب شهر سبزوار

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

لوله هاى بحرانى شبكه ى توزيع واقعى آب
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HSE كتب و نشريات جديد كتابخانهتازه هاى

به  الزامات يك سازمان مى باشد.  از  آموزش كاركنان در كليه سطوح جزئى 
گونه اى كه تعهد سازمان در عرضه خدمات با كيفيت و بروز و در يك بازار به 
سرعت در حال تغيير كه در آن خواسته ها و انتظارات مشتريان دائماً افزايش 
مى يابد، برآورده گردد. اهداف سازمان در زمينه بهبود مداوم از جمله در رابطه 
با عملكرد كاركنان آن ممكن است تحت تاثير عوامل متعدد داخلى و بيرونى 
و  الزامات مشترى  يا  و  و خواسته ها  نوآورى  فناورى،  بازار،  تغييرات  قبيل  از 
ساير طرف هاى ذينفع قرار گيرد. اين گونه تغييرات سازمان را ملزم مى سازد تا 
نيازهاى مرتبط با شايستگى را در سازمان مورد تحليل قرار دهد. كه رسيدن 
به بهبود و شايستگى در سايه آموزش محقق مى گردد. بخش آموزش دفتر 
HSE شركت مهندسى مشاور طوس آب همچون سال جهت بهبود عملكرد 
آموزشى  دوره هاى  برگزارى  به  اقدام  آموزشى  اهداف  پيشرفت  و  سازمانى 
نمود. در تاريخ 1400/02/25 به مدت 4 ساعت دوره آشنايى مقدماتى ايمنى 
به  آسيوندزاده  احسان  آقاى مهندس  تدريس جناب  با  جرثقيل هاى محترك 
مخاطب كارشناسان و نمايندگان HSE و ناظرين شاغل در پروژه هاى سراسر 
كشور به صورت غيرحضورى و همچنين در تاريخ 1400/03/11 نيز دوره درس 
آموزى از حوادث با همكارى دفتر حقوقى شركت طوس آب به مدت 3 ساعت 
با تدريس جناب آقاى محمد جوان به صورت حضورى (با رعايت پروتكل هاى 
بهداشتى) و آنالين از طريق نرم افزار اسكايپ برگزار گرديد. كه اين دوره در بر 
گيرنده مباحث و عواقب كيفرى حوادث ناشى از كار بود. در واپسين روزهاى 
فصل بهار نيز دوره اى به صورت غيرحضورى با عنوان آشنايى با حوادث ناشى 

از كار با تدريس آقاى مهندس آسيوندزاده برگزار شد.

در بهار 1400 تعداد 35 جلسه و كارگاه آموزشى در زمينه پروژه هاى مختلف شركت؛ 
بصورت حضورى و مجازى برگزار شد، كه در ذيل به چند جلسه مهم اشاره مى گردد:

مورخعنوان دورهر
خرداد- فروردین(ICIDبرگزار کننده )دوره مجازی ایمنی سد و شبکه 1
 اردیبهشت13مبارزه با پولشویی2

 Strategic waterکنگره جهانی آب، دوره 3
management

 خرداد3

 Managment ofکنگره جهانی آب، دوره 4
climate3خرداد 

خرداد14 -3کنگره جهانی آب5

 Drinking waterکنگره جهانی آب، دوره 6
production

 خرداد4

 خردادMicropollution4کنگره جهانی آب، دوره 7

مدلسازی جریان آب زیرزمینی با استفاده از مدل 8
Modflow

 خرداد6

 خردادWater treatment6 - 13کنگره جهانی آب، دوره 9
 خردادWater utility6 - 12کنگره جهانی آب، دوره 10
 خردادDrinking water7- 13کنگره جهانی آب، دوره 11
 خرداد11درس آموزی از حوادث12
 خردادWaste water14-11کنگره جهانی آب، کارگاه 13
 خردادCity scale plannig14کنگره جهانی آب، کارگاه 15
 خرداد27 و 26کارگاه امور مالی برای مدیران غیر مالی16

با توجه به شرايط حاكم دو سال اخير و تعطيلى نمايشگاه هاى كتاب، در سه ماهه 
اول سال 1400، تعداد 50 عنوان كتاب خريدارى شده كه منتخب كتاب هاى 

جديد به شرح ذيل معرفى مى گردد:
1- تصفيه زيستى كاربردها در فرايند لجن فعال و تصفيه آب در آبزى پرورى  

2- سيستم هاى توليدى در آبزى پرورى
3- سرريز سدها (طراحى، اجرا و بهره بردارى)

COVID 19 4- كتاب جامع كرونا
    (PMBOK كتاب همراه راهنماى) 5- فرم هاى مديريت پروژه

6- راهنماى گستره دانش مديريت پروژه   
7- بازگويى مفهوم PMBOK (چگونه مفاهيم PMBOK را بهتر درك كنيم)

8- مديريت بازاريابى – تجزيه و تحليل، برنامه ريزى، اجرا و كنترل        
9- استراتژى هاى ارزش آفرين در شركت هاى هلدينگ      

10- طرح شناخت مناطق اكولوژيك كشو يا تيپ هاى گياهى استان خراسان شمالى    
11- ماده واحده و تبصره هاى قانون بودجه سال 1400 كل كشور بانضمام 

ضوابط اجرايى
از كتاب هاى مذكور  بعدى خبرنامه هر يك  شايان ذكر است در شماره هاى 

معرفى خواهد شد.
معرفى كتـاب تصـفيه زيـستى

كاربـردها در فرايـند لـجن فـعال و تصـفيه آب در آبـزى پـرورى
گردآورى و تأليف: دكتر ظهير شكوه سلجوقى، دكتر نويد رمضانيان

ويراستار علمى: دكتر احمد ايمانى
چكيـده مطلـب:

توجهـى  قابـل  توسـعه  بـا  اخيـر  سـال هاى  طـى  در  آبزى پـرورى  صنعـت 
روبـه رو بـوده اسـت. پـرورش گونه هاى مختلـف از آبزيـان با تراكـم باال در 
محيط هـاى محصـور پرورشـى نيازمنـد اسـتفاده از تكنولوژى هـاى بـه روز 
مى باشـد. كمبـود منابـع آبـى مناسـب سـبب تمركـز تالش هـا و تحقيقـات 
در زمينـه پـرورش متراكـم آبزيـان بـا اسـتفاده مجـدد از آب و سيسـتم هاى 

مـدار بسـته پـرورش آبزيان شـده اسـت. 
از طريق  دائمًا  آبزيان  پرورشى  محيط  آبزى پرورى،  بسته  مدار  در سيستم هاى 
غذاى خورده نشده و دفعيات موجودات آبزى آلوده مى شود كه نيازمند تصفيه 
نيتروژن دار است  آبزيان تركيبات  توليدى توسط  از جمله آالينده هاى  مى باشد. 
به تركيبات  تبديل آن  آمونياك و  آمونياك مى باشند. حذف  كه عمدتًا بصورت 
نيتروژن دار با خطرات كم تر براى آبزيان در سيستم هاى پرورشى از اولويت هاى 
از  امر  اين  آبزى پرورى  بسته  مدار  در سيستم هاى  موفق مى باشد.  آبزى پرورى 
طريق پااليش زيستى در بيوفيلترها و با عملكرد مؤثر جوامع باكتريايى شوره زا 

و شوره زدا صورت مى گيرد.
و  مديريتى  متعدد  مشكالت  داراى  كشور  در  موجود  مداربسته  سيستم هاى 
عملكردى مى باشند كه سبب كاهش راندمان توليد در سيستم هاى مدار بسته 
و  كارايى  و  عملكرد  نحوه  از  آگاهى  عدم  مشكالت  اين  جمله  از  است.  شده 

مديريت بيوفيلترها مى باشد.
در اين كتاب، در بخش اول كلياتى در زمينه تركيبات نيتروژن دار، جوامع باكتريايى 
شوره زا و شوره زدا، لجن فعال و عوامل مؤثر بر عملكرد باكتريايى در لجن فعال 
بيوفيلتر،  باكتريايى  جوامع  كامل  شرح  به  نيز  دوم  بخش  در  است.  شده  بيان 
نحوه عملكرد فرايندهاى نيتريفيكاسيون و دنيتريفيكاسيون در بيوفيلتر، كنترل و 
مديريت جوامع باكتريايى موجود در بيوفيلتر و بررسى بهينه ترين اقدامات جهت 
آبزيان  بيوفيلترها در سيستم هاى پرورشى مدار بسته  حصول باالترين عملكرد 

پرداخته شده است.

برگزارى دوره هاى آموزشى

كارگاه ها و جلسات
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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 
مى شود، ليكن در ايستگاه هاى پمپاژ شبكه توزيع آب، با توجه به محدوده نوسانات مى 
بايست تعداد الكتروپمپ ها افزايش يابد. از طرفى افزايش تعداد الكتروپمپ ها به منظور 
افزايش تعداد  با خاموش و روشن كردن پمپ ها، باعث  تامين كل محدوده دبى فقط 
پمپ ها و درنتيجه افزايش هزينه ها و همچنين دشوارى كنترل ايستگاه پمپاژ 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.

اخبار داخلى شركتمعرفى نرم افزارهاى كاربردى

به منظور توسعه فعاليت هاي شركت، از ابتداي تيرماه 1399 در گروه آبياري و زهكشي 
شركت مهندسي مشاور طوس آب، فعاليت مطالعات آبزي پروي آغاز گرديده است.

خدمات قابل ارائه در زمينه آبزي پروري  بشرح ذيل مي باشد:
- مطالعه و امكان سنجي انجام پروژه هاي آبزي پروري

- تهيه طرح هاي توجيهي فني و اقتصادي پروژه هاي آبزي پروري 
پروژه هاي  انجام  جهت  خاكشناسي  هيدرولوژي،  اقليمي،  مطالعات  انجام   -

آبزي پروري
- بررسي و مطالعه پتانسيل هاي موجود در سدها، آب بندان ها و.. كشور جهت 

انجام پروژه هاي آبزي پروري
- طراحي و اجراي سيستم هاي مدار بسته آبزي پروري، سيستم هاي اكواپونيك، 

سيستم مدار بسته تكثير آبزيان و سخت پوستان، غذاي زنده و جلبك 
- طراحي و اجراي و ارائه فرموالسيون غذايي جهت احداث كارخانجات خوراك آبزيان

- ارائه خدمات فني در زمينه تجهيزات آبزي پروري
همچنين در طول اين مدت  همكاران گروه آبياري و زهكشي شركت مهندسي طوس 
دكتر شكوه  آقاي  توسط  كه  آبزي پروري   زمينه  در  كتاب  مورد  دو  نشر  آب جهت 

سلجوقي (همكار جديد) تأليف يا ترجمه شده، همكاري فعال داشته اند. 

الف- كتاب «تصفيه زيستي، اصول و كليات كاربردها در فرآيند لجن 
فعال و تصفيه آب در آبزي پروري» (به صورت تأليف و گردآوري) 

چكيده: پرورش گونه هاي مختلف از آبزيان با تراكم باال در محيط هاي محصور پرورشي 
نيازمند استفاده از تكنولوژي هاي به روز مي باشد. كمبود منابع آبي مناسب سبب تمركز 
تالش ها و تحقيقات در زمينه پرورش متراكم آبزيان با استفاده مجدد از آب و سيستم هاي 
آبزي پروري حذف  بسته  مدار  در سيستم هاي  است.  آبزيان گرديده  پرورش  بسته  مدار 
آمونياك و تبديل آن به تركيبات نيتروژن دار با خطرات كمتر صورت مى گيرد. اين امر از 
طريق پااليش زيستي در بيوفيلترها و با عملكرد موثر جوامع باكتريايي شوره زا و شوره زدا 
صورت مي گيرد. در اين كتاب به شرح كلياتي در مورد عملكرد بيوفيلترها پرداخته شده است. 

ب-  كتاب «سيستم هاي توليدي در آبزي پروري» (به صورت ترجمه)
چكيده: نياز روز افزون به تأمين غذاي با منبع پروتئين آبزيان سبب افزايش فشار صيادي و 
در نتيجه كاهش ذخاير آبزيان طي سال هاي اخير گرديده است. در اين كتاب براي كمك 
به درك بهتر خواننده و توسعه آبزي پروري به معرفي روش هاي مختلف پرورشي آبزيان از 
قبيل پرورش در قفس، سيستم هاي مدار بسته آبزي پروري، سيستم هاي مبتني بر بيوتوده، 
پرورش در كانال هاي دراز استخري، پرورش در مناطق حفاظت شده دريايي و اقيانوسي، 

سيستم هاي آبزي پروري دسته بندي شده و ساير روش هاي پرورشي پرداخته شده است. 
همچنين مقاله ذيل كه با همكاري آقاي دكتر ظهير شكوه سلجوقي تهيه شده، جهت 

چاپ براي نشريه پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي مورد پذيرش قرار گرفته است.
جنس  از  ماهي  گونه  سه  بين گونه اي  و  درون گونه اي  مورفومتريك  «مقايسه 

Istiblennius در سواحل حوضه مكران»
نويسندگان: فاطمه طباطبايي يزدي، فاطمه امانتي، ظهير شكوه سلجوقي، اميد صفري

پذيرفته شده نهايي در نشريه پژوهش هاي ماهي شناسي كاربردي
همكاران: دكتر ظهير شكوه سلجوقى-مهندس رضا تقديسي

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

و  آبيارى  گروه  در  پرورى  آبزى  فعاليت 
زهكشى شركت مهندسى مشاور طوس آب



تقـديـرنامه
استقرار  موضوع  با   97/12/09 و   95/08/22 مورخ  قراردادهاى  پيرو 
و  سو  قره  زهكشى  و  آبيارى  شبكه  در  آب  مشاركتى  مديريت  سيستم 
از كارشناسان و  اتمام موفق آن،  زرين گل (واحد عمرانى قره بالغ) و 
مديران پروژه ذيل توسط «جناب آقاى محمدرضا يورى مدير طرح شبكه 

آبيارى و زهكشى قره سو و زرين گل» تقدير و تشكر به عمل آمد: 
آقاى مهندس حميد خيابانى

آقاى مهندس سيد رضا تقديسى
آقاى مهندس غالمرضا مهدوى فر

آقاى مهندس احمدرضا پرند
آقاى مهندس حامد حسين زاده

آقاى مهندس حسين انصارى فر
خانم مهندس مهناز لشكربلوطى
آقاى مهندس خان محمد دليجه 

آقاى مهندس على اكبر بياتى
آقاى مهندس حسين جعفرى

و  استان سيستان  الگويى شورورزى  مزارع  پروژه هاى  اتمام  به  توجه  با 
بلوچستان (مزارع بريس و ناصر آباد) از زحمات آقايان مهندس سيدرضا 
تقديسى و احمدرضا پرند كه در اين پروژه ها به نحو شايسته فعاليت 
نموده اند توسط «مدير دفتر مطالعات حوضه جنوب كشور و شورورزى 

جناب آقاى جواد امينى» قدردانى گرديد.
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