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بهتر مي گردد.  توليدات و خدمات  ارائه  به  يافته در يک شرکت اطالق مي شود که منجر  فعاليت هاي سازمان  از  به مجموعه اي  تحقيق و توسعه 
نتيجه اين فعاليت ها بايد الزامًا به بهبود، نوآوري و توسعه انواع خدمات منتهي شود. 

آنچه که در مراکز تحقيق و توسعه مي گذرد، تحقيق به معني واقعي کلمه است و به عبارت ديگر دستاورد فعاليت هاي مرکز تحقيق و توسعه، دستيابي 
به دانش نوين براي ارائه خدمات بهتر به مشتري خواهد بود.

بررسي تحول   -3 ميان عوامل تشکيل دهنده تحول   رابطه سازي   -2 رفتاري تحول   بررسي   -1 اگر فرض کنيم تحقيق در يک موضوع شامل:  
بصورت مطالعاتي باشد، بخش هاي 1 و 2، تحقيقات پايه بشمار مي آيند و نياز به کار جمع گسترده اي از محققين دارند و ضرورتا تبادل اطالعات 
ميان متخصصين در سمينارها، کنفرانس ها و  نشريات علمي در يک دوره زماني طوالني، از طبعات آن مي باشد و عمومًا پرهزينه و زمان بر هستند. 
گردآوري  از  متشکل  که   3 بخش  بود.  خواهند  انجام  قابل  دولتي  هاي  حمايت  با  و  دانشگاهي  تحقيقات  چارچوب  در  بخش  دو  اين  کالم  يک  در 
موضوع و مطالعه برپايه گزارشات است، در محدوده فعاليت هاي مراکز تحقيق و توسعه و گروه هاي پژوهشي در شرکت های توليدی و خدماتی قرار             

مي گيرند و مي توانند در پيوند با مراکز توليد و خدمات به انجام برسند.
در شرکت مهندسي مشاور طوس آب، تالش شده است که "مرکز تحقيق و توسعه" و "گروه پژوهشي شوربوم آمايش" متفقًا بخش هاي مطالعاتي 
آينده  انجام خدمات  براي  را  آنها  از  روز شده  به  و شکل  کنند  تحقيق  آب  در خدمات گذشته طوس  يعني  برسانند.  انجام  به  را  آب  نياز طوس  مورد 

پيشنهاد دهند. يا زمينه هاي فراهم شده براي خدمات جديد را تشخيص و پروژه هاي آينده شرکت را تعريف کنند. 
به هرحال فراموش نکنيم، اگر بخواهيم هر سه بخش تحقيقاتي فوق را به انجام برسانيم، نياز به وجود يک پژوهشکده خواهيم داشت که سرفصل هاي 
مطالعاتي را تشخيص دهد و با کار مشترک با دانشگاه و تقسيم کار متوازن به آن بپردازد و مباحث مورد نياز خود را به فرآيند تحقيقاتي در دانشگاه 
تبديل کند. دانشجويان تحصيالت تکميلي و اساتيد مشتاق به مشارکت در پروژه هاي ملي و کاربردي و حمايت مالي دولت از دانشگاه ها از يکسو، 
و راهگشائي پژوهشکده طوس آب و نظارت بر پروژه هاي مرتبط با نيازهاي ملي از سوي ديگر، مي تواند اين پروژه ها را در خدمت مردم و راهنماي 

مهندسين مشاور قرار دهد.  
تاکنون گام هاي مناسبي در جهت ايجاد پژوهشکده طوس آب برداشته شده است تا از اين طريق دستاوردهاي بيش از سي ساله شرکت طوس آب 
در خدمت دانش مهندسي کشور قرار گيرد و متعاقبا دانش پژوهان نيز براي خدمت به نيازهاي مهندسي کشور پرورش يابند. به يقين؛ در اين راستا 

همکاري و پشتيباني همکاران با تجربه و فرهيخته طوس آب، دستمايه پژوهشکده نوپاي طوس آب خواهد بود.

                  محسن كهرم 
            مدیر دفتر تحقیق توسعه 

فهرست
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و  و کمي خدمات  کيفي  معيار سنجش سطح  ترين  اساسي  گريد،  يا  رتبه 
فعاليت هاي يک شرکت در يک زمينه خاص مي باشد. مبناي اصلي رتبه 
بندي ميزان قدرت مالي، فني و توانايي هاي هر شرکت براي همکاري و 
مشارکت در انجام پروژه هاي اجرايي و عمراني مي باشد. در واقع سطح رتبه  
يک شرکت نشان دهنده ميزان قابليت و توانايي آن شرکت بوده و معياري 

براي تضمين کيفيت کار خواهد بود.
زمينه  و  شده  شرکتها  بين  سازنده  رقابتي  ايجاد  موجب  بندي  رتبه  فرآيند 
پيشرفت و شکوفايي آنها و حتي زيرساخت هاي کشور را فراهم مي سازد. 
سرمايه گذاران )کارفرمايان دولتي و خصوصي( با توجه به رتبه شرکت ها 
سفارشات خود را به آنها واگذار مي کنند، بنابراين هر شرکتي براي جذب 
سرمايه گذار و به تبع آن عقد قرارداد، ملزم است که شرايط و امکانات الزم 

را براي کسب رتبه فراهم آورد. 
از اين رو شرکت مهندسي مشاور طوس آب که عمران و آباداني ايران را 
و مساعدت  عامل  مديريت محترم  به دستور  داند،  اصلي خود مي  دغدغه 
مديران و با تکيه بر دانش فني کارکنان شرکت، در خرداد ماه سال جاري 
)1398( موفق به اخذ رتبه يک صالحيت ژئوتکنيک و رتبه دو محيط زيست 
برنامه  و  مديريت  سازمان  از  اضافه  ظرفيتي  يک  فتوگرامتري  سه  رتبه  و 

ريزي کشور )سازمان برنامه و بودجه( گرديد.
را در زمينه  فعاليت خود  اخذ رتبه سه محيط زيست  با  شرکت طوس آب 
حفاظت کيفي منابع آب با جديت شروع نموده است. در طي سالهاي گذشته 
ارزيابي  از 20 پروژه در زمينه هاي  انجام بيش  با همت و تالش بسيار و 
اثرات محيط زيستي طرح هاي عمراني و حفاظت کيفي منابع آب به عنوان 
تهران،  استانهاي  در  شرکت  اين  است.  بوده  زمينه  اين  در  پيشرو  مشاور 
خوزستان، همدان، خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراسان شمالي، فارس، 
کهکيلويه و بوير احمد، مازندران، مرکزي، سيستان و بلوچستان پروژه هاي 
نيروهای  بکارگيری  با  اکنون  انجام رسانيده است و  به  را  کيفي منابع آب 

متخصص موفق به اخذ رتبه 2 محيط زيست گرديد.
در             دهه  دو  به  نزديک  فعاليت  با  نيز  آب  طوس  ژئوتکنيک  مجموعه 
زمينه هاي مکانيک خاک، مکانيک سنگ و کنترل عمليات بتن و آسفالت، 
شيمي آزمايشات و نيز محيط زيست در کل کشور و باالخص استان خراسان 

رضوي فعاليت چشم گيري داشته است.
و  برنامه  سازمان  از  ژئوتکنيک  يک  رتبه  اخذ  با  است  توانسته  بخش  اين 
بودجه توانايي فني و اجرايي خود را بطور قابل مالحظه اي افزايش دهد. 
مسير شرکت در مناقصات بزرگ مقياس، مانند مطالعات ژئوتکنيک سدها 
هموار گرديده است و محدوديت مبلغ قراردادهاي منعقد شده که در گريد 

2 ژئوتکنيک حدود 14 ميليارد ريال بوده بدين ترتيب برداشته شده است. 
مهندسي  شرکت  ژئوتکنيک،  يک  گريد  دريافت  با  که  است  ذکر  به  قابل 
مشاور طوس آب در زمره 3 شرکت برتر استان هاي خراسان رضوي، شمالي 

و جنوبي با رتبه يک قرار گرفته است.
همچنين با توجه به دريافت تخصص جديد فتوگرامتري به توضيحاتي چند 
در اين موضوع مي پردازيم: امروزه سيستمهاي سنجش از دور و فتوگرامتري 
تحول شگرفي را در تهيه و بهنگام رساني نقشه ها فراهم ساخته است به 
طوريکه کارايي و سرعت تهيه نقشه ها با استفاده از اين سيستم چند برابر 
ارائه خدمات در زمينه تهيه و پردازش تصاوير  شده است. فتوگرامتري به 
در  بکارگيري  براي  از سنجنده هاي مختلف  اي حاصل  ماهواره  و  هوايي 

آب  طوس  مشاور  مهنـدسي  شـركت  تخصصي  توان  و  بندی  رتبه  بهبود 

پروژه هاي با کاربري هاي متنوع مي پردازد. در اين شاخه از نقشه برداري 
تصاوير حاصل از داده هاي هوايي و ماهواره اي، در کمترين زمان ممکن از 
مناطق وسيع بدون محدوديت جغرافيايي موردنظر تهيه ميشود. با توجه به 
رشد روز افزون تصاوير با حد تفکيک مکاني وطيفي باال، امکان تهيه منابع 
،نقشه  بيني  پيش  تحليل،  شناسايي،  کاربردهاي  از  بسياري  در  مهم  داده 

سازي و سيستم اطالعات جغرافيايي فراهم آمده است.
محصول نهايي مي تواند به آساني، به سادگي و به سرعت در قالبي ارائه 

شود که قابل استفاده براي نيازهاي کاربران باشد.
از روش هاي سريع تر،دقيق تر و در عين  امروزه کارفرمايان به استفاده 
حال با صرف هزينه کمتر همچون رويکرد هاي فتوگرامتري و سنجش از 
دوري، براي اجراي پروژه هاي نقشه برداري ،پوشش غالب مناطق کشور با 
تصاوير رقومي اخذ شده توسط سازمان نقشه برداري تمايل بيشتري دارند. 
لذا  ابالغ پروژه هاي متعدد از سوي کارفرما در زمينه هاي کاداستر شهري 
و اراضي زراعي، راه ،نقشه هاي شهري با کاربري هاي گوناگون،GIS و 
ساير زمينه هاي مرتبط با نقشه برداري بر مبناي استفاده از تصاوير هوايي 
رقومي در مقياس هاي گوناگون و همچنين ورود ساير شرکت هاي نقشه 
برداري به اين زمينه ها و امکان رقابت در مناقصه هاي پيش رو، نياز به 

احداث و تجهيز واحد فتوگرامتري بيش از گذشته احساس ميشد .
از اين رو توانسته ايم با اخذ گريد فتوگرامتري وارد عرصه جديد رقابت شويم.

با توکل به خداي متعال و بکارگيري نيروهاي متخصص در بخش هاي 
مختلف شرکت طوس آب و تهيه تجهيزات نرم افزاري و سخت افزاري 

الزم در پيشبرد اهداف شرکت گامي نو بر داريم .



فصلنامه خبری مهندسی مشاور طوس آب ||  شماره 40 ||  بهار 1398 2

كارفرما : موسسه کوثر يزد 
مدت قرارداد : 12 ماه

موقعیت مکانی طرح :  استان يزد هرمزگان و کرمان 
هدف طرح : در اين مطالعات ابتدا بررسی نياز آبی شرب و صنعت برای استان يزد صورت 
ميپذيرد و منابع آبی قابل اتکا و در دسترس در اين استان شناسايی و کمبودهای آبی ارزيابی 
می گردند. همچنين در اين مطالعات ظرفيتهای صنعتی اين استان که به لحاظ شرايط کم 
آبی حاکم بر اين استان مغفول مانده، مورد بررسی قرار گرفته و آب مورد نياز اين صنايع 
با در نظر گرفتن ميزان تاثير آب بها در قيمت تمام شده محصول ارائه خواهد گرديد. با در 
نظر گرفتن اين موضوع آب مورد نياز اين استان تا سال 1450 معين گرديده و برنامه ريزی 
نحوه تامين آب در مطالعات صورت خواهد پذيرفت. در ادامه مطالعات گزارشات مورد نياز 
جهت تصويب نيازهای آبی به وزارت نيرو ارائه گرديد و لذا مجوز تخصيص آب از دريا برای 

اين استان اخذ خواهد گرديد. 
از جمله سرفصل های کليدی پروژه فوق می توان به موارد ذيل اشاره نمود: 

1- تکميل مطالعات منابع آب استان يزد تا سال 1450 و اخذ مجوز تخصيص و برداشت 
از  آب دريا.

و  تاييديه  اخذ  و  نمکزدايی  تاسيسات  و  آبگير  محل  انتخاب  اول  مرحله  مطالعات   -2
مجوزات الزم از سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان بنادر و کشتيرانی و سازمان 

پدافند غير عامل.   
3- مطالعات مرحله اول خط انتقال آب از خليج فارس و يا دريای عمان به استان يزد با 
توجه به ارائه مطالعات اين طرح، کارفرما برای انتقال آب از دريای عمان به استان 

يزد موافقت نمود.

در سه ماهه اول سال 98 تعداد 13 قرارداد ابالغ گردید، در ذیل به چهار مورد از این قرارداد ها اشاره می شود .

نگا  هـی به قـر ا ر د ا د  هـای جـدید

 مطالعات شناخت و مرحله اول طرح شیرین سازی و انتقال آب از خلیج فارس و 
یا دریای عمان به استان یزد

مطالعات لیمنولوژی دریاچه سد درودزن
کارفرما :  شرکت آب منطقه ای فارس

مدت قرارداد:  12 ماه
موقعيت مکاني:  استان فارس، 100 کيلومتری شمال غرب شيراز

هدف طرح: بررسی و شناخت وضعيت کيفی آب مخزن سد و شناسايی مشکالت احتمالی 
مدلسازی  راهکارهای عالج بخش،  ارائه  و  آينده  در  کيفی مخزن  پيش بينی وضعيت  آن، 
پارامترهای فيزيکی،  انسانی بر روی  اثرات فرايندهای طبيعی و فعاليت های  و پيش بينی 
شيميايی و بيولوژيکی پيکره  آب سد، تهيه دستورالعمل های مختلف بهره برداری از مخزن 

سد و مديريت آب در سطح حوضه آبريز و مخزن سد می باشد.
شرح خدمات مطالعات ليمنولوژی درياچه سد درودزن شامل فعاليت هايی به شرح زير است :

- گردآوری اطالعات و تحليل گزارش ها و داده های موجود
- شناخت وضعيت کلی درياچه سد

- سناريوسازی
- تدوين و اجرای برنامه پايش کيفی آب مخزن سد

- بررسی و تحليل نتايج عمليات نمونه برداری کيفی و تهيه گزارشات مربوطه
- مدلسازی هيدروديناميکی، کيفی و اکولوپزيکی سد براساس سناريوها تعريف شده 

- برنامه ريزی و ارائه راهکارهای عالج بخشی
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خط انتقال آب از سد نرماشیر و تصفیه خانه آب شرب بم و بروات

انجام خدمات نظارت براجرای کلکتورها و شبکه های جمع آوری فاضالب قسمتی 
از شهر مشهد

كارفرما :  شرکت آب منطقه ای کرمان
مدت قرارداد : 18 ماه

بم  کرمان شهرستان  استان   : موقعیت مکانی طرح 
هدف طرح : آبرسانی از سد نرماشير به شهر های بم و بروات

1- احداث 53 کيلومتر خط لوله فوالدی با اقطار 1000 و 1200 ميليمتر از محل 
بند انحرافی سد نرماشير تا مخازن شهر بم و بروات

ارتفاع پمپاژ 230 متر  ثانيه و  بر  ليتر  به ظرفيت 970  ايستگاه پمپاژ  2- احداث 
شامل 7+9 دستگاه پمپ . 

پولساتور و  به روش  ثانيه  بر  ليتر  3- احداث تصفيه خانه آب به ظرفيت 1500 
فيلتر شنی 

سازه های فرایندی و جنبی تصفیه خانه آب :
• سازه هوادهی 

• سازه آشغالگير و ريزپاالينده
• سازه اختالط سريع 

• سازه پولساتور و فيلتر شنی به منظور زاللسازی و تصفيه آب 
• مخزن ده هزار متر مکعبی تماس باکلر

• سازه های جنبی 
• ساختمان توليد هيپوکلريناتور – ساختمان آبگيری از لجن – ساختمان شيميايی – 

ساختمان های انبار و تعميرگاه ، اداری ، بهره برداری

كارفرما :  شرکت آب و فاضالب مشهد  
مدت قرارداد:  12 ماه

1 و4 مشهد مناطق   : موقعیت مکانی 
و  عفونی  های  بيماری  شيوع  از  متعدد  گزارشات  به  توجه  با  طرح:  هدف 
و  آب  برداری  بهره  1و4  مناطق  محدوه  در  مشهد  شهر  حاشيه  در  سالک 
از  ناشی  اجتماعی  و  بهداشتی  معضالت  رفع  راستای  در  و  مشهد  فضالب 
فاضالبهای روان سطحی در مناطق مذکور ، شرکت آب و فاضالب مشهد در 
انتهای سال  1397جهت رفع معضالت ياد شده و اجرائی نمودن پروژه های 
جمع آوری فاضالب خانگی و تعيين مشاورين واجد صالحيت نظارت بر حسن 

اجرای اين پروژه ها در مناطق ياد شده اقدام نمود . 
عنوان  به  آب  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت   ، مناقصه  تشريفات  انجام  با 
فاضالب  و  آب  شرکت   )  3 )تبصره  جاری  اعتبارات  محل  از  مناقصه  برنده 
مشهد به مدت يک سال ) از مورخ 1398/01/01 الی 1398/12/29 ( با تعهد 
فعاليت  با  و  کيلومتر   100 ميزان  به  فاضالب  آوری  جمع  شبکه  اجرای  تحقق 
 ، آباد  مهر  و  گلشهر   : شامل  شده  ياد  برداری  بهره  مناطق  در   ، پيمانکار   17
پراکنده   ، ايوان طرق   ، ابوذر  ، شهرک  ، شهرک مهرگان  آباد  روستای مهدی 

. گرديد  ،معرفی  الهيه 
بديهی است پس از تصفيه فاضالب جمع آوری شده ، پساب حاصله در آبياری 

. اراضی کشاورزی مورد استفاده قرار خواهد گرفت 
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 اجرای خط انتقال آب از مخزن 45000 متر مکعبی انتهای قطعه اول طرح انتقال
آب خلیج فارس به سایت آبی گل گهر

كارفرما :  شرکت توسعه عمران و مديريت منطقه گل گهر
مدت قرارداد :  6 ماه

موقعیت مکاني :  سايت مجتمع آبی گل گهر در استان کرمان 
هدف طرح : تامين آب مورد نياز تاسيسات  شرکت معدني و صنعتی سنگ آهن 

گل گهر و طرح هاي توسعه اي دردست اقدام
بخش مهمی از معادن ايران نظير معادن سنگ آهن و معادن مس در جنوب 
شرق کشور به ويژه در استان های هرمزگان، کرمان و يزد واقع شده است. در 
حال حاضر طرح های توسعه ای عظيمی در زمينه صنايع معدنی همچون توليد 
و فرآوری سنگ آهن، کنسانتره، گندله، فوالد سازی و استخراج و فرآوری مس 
اقدام است. شرکت معدنی و صنعتی سنگ آهن گل گهر و چندين  در دست 
و  موجود  تأسيسات  آب  کمبود  تأمين  برای  ديگر  معدنی  و  صنعتی  شرکت 
همچنين تأمين طرح های توسعه ای در دست اقدام منطقه، طرح نمک زدايی 
آب دريا در منطقه غرب بندر عباس و انتقال آب مذکور به محل های مصرف 
را در دستور کار خود قرار داده اند. در پروژه انتقال آب به سايت آبی گل گهر، 
آب از مخزن 45000 متر مکعبي انتهاي قطعه اول خليج فارس به سايت آبی 
گل گهر انتقال می يابد و از آنجا به محل های مصرف انتقال داده می شود. 
لوله  از طريق  خط  آب  سال  در  مترمکعب  ميليون  ميزان60  حاضر،  در طرح 
آبی  سايت  به  کيلومتر   15 حدود  طول  و  ميليمتر   1200 قطر  به  فايبرگالس 
و  توسعه عمران  يافت. کارفرمای طرح مذکور شرکت  انتقال خواهد  گل گهر 
مديريت منطقه گل گهر بوده که به عنوان بازوی فنی و اجرايی  شرکت معدنی 
و صنعتی منطقه گل گهر در جهت اجرا، نگهداري و هدايت تاسيسات زير بنايي 
)آب و برق گاز و فيبر نوري(، شبکه حمل و نقل ريلي، شبکه حمل و نقل جاده 

ايي، شبکه جمع آوري آبهاي سطحي و ... مشغول به فعاليت می باشد.

مطالعات مرحله سوم نظارت عالیه و کارگاهی مجتمع آبرسانی تلنگ،پالن و 
پیر سهراب )زیر مجموعه سد زیردان(

روستايي  فاضالب  و  آب  شرکت    : كارفرما 
استان سيستان و بلوچستان
مدت قرارداد : 36 ماه

و  سيستان  استان   : طرح  مکانی  موقعیت 
مرکزی  بخش   ، چابهار  شهرستان   ، بلوچستان 

دشتياری  و 
هدف طرح : در خرداد ماه 1398 شرکت آب و 
فاضالب استان سيستان و بلوچستان انجام خدمات 
کارگاهی(  و  عاليه  )نظارت  سوم  فاز  مهندسی 
توزيع  شبکه   ، آب  انتقال  خطوط  اجرای  عمليات 
خانه  تصفيه  و  پمپاژ   ايستگاه   ، مخازن  احداث   ،
مجتمع آبرسانی روستاهای زير مجموعه سدزيردان 

)دهستانهای تلنگ ، پالن و پيرسهراب ( شهرستان چابهار و مجتمع حميری و فضل الهی و الشارکاهی قصرقند استان سيستان و بلوچستان را به شرکت مهندسی مشاور طوس 
آب واگذار نمود. اين طرح شامل نظارت بر  اجرای خطوط انتقال آب به متراژ 293 کيلومتر ، 13 باب مخزن ، 3 ايستگاه پمپاژ و احداث تصفيه خانه آب در نزديکی محل سد 

زيردان جهت انتقال آب شرب و بهداشتی به دهستان های تلنگ ، پالن و پيرسهراب و بالغ بر 261 روستا می باشد .  
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زيرزميني موجود در سطح  و  منابع آب سطحي  اهميت  به  توجه  با 
چشمه،  )چاه،  موجود  آب  منابع  از  آماربرداري  آبريز،  های  حوضه 
قنات،انهار، آب بندان، موتورپمپ و سدهای مخزنی( و صحت سنجی 
نتايج ، نقش موثری در شناخت وضعيت كمي و كيفي آبخوان ، انهار 
درازمدت  برنامه ريزي هاي  مبناي  بعنوان  و  دارد  جريانات سطحی  و 

حفاظت كمي و كيفي منابع آب ، مورد استفاده قرار می گيرد.
براين اساس، بخش نظارت بر انجام آماربرداري شركت مهندسی مشاور 
طوس آب پس از شروع عمليات اجرايي، فعاليت خود را آغاز می كند و 
پس از ثبت داده ها در نرم افزار مربوطه ) مطابق با دستورالعمل(، نسبت 
به پردازش و بررسي نتايج بدست آمده از گروه هاي آماربرداري منتخب 

مشاورين ناحيه اي، اقدام می نمايد.

مازندران  استانهای  آب  منابع  آماربرداری  طرح  دستاوردهای  و  اهداف 
خراسان جنوبی و لرستان

- بررسی آخرين وضعيت كمي و كيفي آبخوان ، انهار و جريانات سطحي
- ايجاد پايگاه ثبت داده هاي آماري منابع آب سطحي و زيرزميني در 

سطح حوضه هاي آبريز
- اساس و مبناي برنامه ريزي هاي درازمدت حفاظت كمي و كيفي 

منابع آب
- مطالعات بيالن منابع آب حوضه هاي آبريز

آماربرداري  عمليات  روند  بررسي  و  نظارت  سنجي،  انجام صحت    -
صحرايی مشاورين آماربردار

نوآوری و بهره گيری از سيستم های نوين نظارت:
استفاده از نرم افزارهای  آماب و بهاب با هدف كنترل ثبت منبع در   -

حين عمليات صحرايی با همکاری شركتهای آرتا پارس و بهاب سد
بهره گيری ازسامانه و سرور ذخيره داده های آماری با هماهنگی كارفرما   -

برنامه ريزی ايجاد فايلهای پشتيبان در سرور مركزی شركت  -
استفاده از نرم افزارهای مکان يابی  ARC GIS, GPS و ...، با هدف   -

كنترل بازديدهای ميدانی و آماری 

در تاريخ 98/2/17 شركت مهندسی مشاور طوس آب ميزبان جناب 
اصفهان  آب  تأمين  شركت  محترم  مقام  قائم  افالكی  مهندس  آقای 
كارفرمای محترم پروژه تأمين انتقال آب خليج فارس به اصفهان جهت 

بازديد از برخی از پروژه های شركت طوس آب بود. 
و  محترم  مديرعامل  سوی  از  توضيحات  ارائه  از  پس  بازديد  اين  در 
الذكر،  فوق  پروژه  انجام  راستای  در  كليدی  موارد  شركت،  معاونين 
مورد بحث و بررسی قرارگرفت. ايشان در بازديد از بخش های مختلف 
شركت ضمن آشنايی با تجربيات بدست آمده درطی ساليان متوالی در 

جريان روند كارها در شركت طوس آب قرار گرفتند.
همچنين بازديدی نيز توسط ايشان و معاونين شركت از تصفيه خانه 
سوم شهر مشهد، ايستگاه پمپاژ شماره 4 خط انتقال آب سد دوستی 
و مخزن ژئوممبران 1 ميليون متر مکعبی به عمل آمد و موارد فنی 
با  بازديدهای خود  پايان  ايشان در  مورد بحث و بررسی قرار گرفت. 
اعالم رضايت از روند همکاری بين شركت تأمين آب اصفهان و شركت 
مهندسی مشاور طوس آب بر ادامه همکاری و پيگيری پروژه تأمين 

انتقال آب از خليج فارس به اصفهان تأكيد نمودند.

در بهمن ماه سال 1397 شركت آب و فاضالب كشور، انجام پنج پروژه 
در رابطه با رفع توزيع نامناسب آب در شهرهای بوشهر، برازجان و بم را 
به پنج شركت آبفای مشهد، شيراز، اصفهان، تهران و آذربايجان شرقی 
واگذار نمود و مقرر شد ظرف مدت 5 ماه تا ابتدای تابستان سال 98 
طرح مناسب تهيه، لوازم مورد نياز خريداری و عمليات اجرايی انجام 
گردد. در اين راستا تهيه طرح و نظارت بر عمليات دو شركت آبفای 
مشهد و شيراز در شهر برازجان، به مشاور طوس آب ارجاع گرديد. كه 
طی جلسات متعدد با كارشناسان آبفای كشور، مشهد و شيراز طرح 
مورد نياز و اسناد مناقصه آن در اسفند ماه 1397 تهيه گرديد و از 
ابتدای سال 98 عمليات اجرايی در شهر برازجان آغاز گرديد كه تاكنون 
و  پيشرفت  درصد  مشهد 80  آبفای  پيمانکار  توسط  اجرايی  عمليات 
عمليات اجرايی توسط پيمانکار آبفای شيراز 30 درصد پيشرفت پروژه 
را دارند. همچنين در جلسه هماهنگی كه در خرداد ماه 1398 در سالن 
جلسات آبفای بوشهرانجام گرديد كارفرمای محترم از انجام كار اعالم 

رضايت كرده و از تالش همکاران شركت طوس آب قدردانی گرديد.

 نظارت بر آماربرداری سراسری دور سوم
 منابع آب سطحی و زیرزمینی استانهای

مازندران، خراسان جنوبی و لرستان

 بازدیـد کارفــرمای پـروژه تأمیـن آب
اصفهان از شرکت طوس آب

اجرای شبکه توزیع آب شهر برازجان

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
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شهرستان                     واحد  اسالمی  آزاد  دانشگاه  ميزبانی  به   98/2/2 درتاريخ 
نژاد  تربتی  دکتر  آقای  و  خانی  قره  دکتر  آقای  حضور  با  و  آبادکتول  علی 
نمايندگان محترم مردم شهرستانهای علی آباد کتول ، گرگان و آق قال در 
مجلس شورای اسالمی و مهمانانی از وزارت نيرو، وزارت اقتصاد و دارايی و 
بانک توسعه اسالمی، دستگاه های اجرايی استان و شرکت مهندسی مشاور 
طوس آب کارگاه آموزشي آغاز پروژه شبکه آبياري و زهکشي قره سو - زرين 

گل با عامليت بانک توسعه اسالمي برگزار گرديد.
هدف از برگزاری اين کارگاه آموزشی به شرح ذيل بوده است:

- پيشگيری از خسارات ناشی از سيالب
- افزايش ميزان بهروری و کاهش مصرف آب

- ايجاد و بهبود پای داری اشتغال و توسعه کشاورزی 
- افرايش سطح و ميزان توليدات کشاورزی

استقرار سيستم  پروژه  از  نتايج حاصله  به  توجه  با  آموزشی  اين کارگاه  در 
مديريت مشارکتی آب در شبکه آبياری و زهکشی قره سو-زرينگل )واحد 
عمرانی قره بالغ( در استان گلستان، شهرستان علی آباد کتول؛ که توسط 
از  بخشی  تخصيص  پذيرفت،  انجام  آب  طوس  مشاور  مهندسی  شرکت 
اراضی  آبياری  آباد کتول جهت  تنظيمی سد کبودوال شهرستان علی   آب 
براساس  قرار گرفت.  توجه  مورد  پاياب سد  در  واقع  روستاهای  کشاورزی 
جلسات برگزار شده و پيگيری های شرکت آب منطقه ای استان گلستان 
با بانک توسعه اسالمی، مقرر گرديد که در سطح 10000 هکتار از شبکه 
آبياری و زهکشی قره سو و زرين گل، تشکل های آب بران ايجاد و جلسات 
مشارکتی و توانمندسازی با بهره برداران در راستای استقرار سيستم مديريت 

مشارکتی جوامع هدف برگزار گردد.
همچنين يادآور می شويم با پيگيری نمايندگان استان گلستان در مجلس 
يورويی  ميليون  استان گلستان؛ تسهيالت 92  و مسئولين  اسالمی  شورای 
با عامليت بانک  آبياری و زهکشی قره سو و زرين گل  برای پروژه شبکه 

توسعه اسالمی اخذ شده است. 

در فصل بهار 1398 چندين کارگاه آموزشی در سالن اجتماعات شرکت 
مهندسی مشاور طوس آب برگزار گرديد که به شرح ذيل می باشد:

• دوره آموزشی Water Gems پيشرفته
• نشست تخصصی مديريت پايدار منابع آب زيرزمينی

بخش  در  آبياری  مدرن  های  سيستم  با  آشنايی  آموزشی  دوره   •
کشاورزی

آموزشي  سمینارهای  و  كارگاه ها 

ارديبهشت  در  مهندسی عمران  ملّی  کنگره  يازدهمين  در  بهار  در فصل 
آب  کيفی  پهنه بندی   « عنوان  با  ای  مقاله  شيراز  دانشگاه   1398 ماه 
زيرزمينی با استفاده از نرم افزار ArcGIS « توسط آقايان پوريا انوری، 
مسعود انتظاری، ناصر باشی ازغدی از همکاران شرکت طوس آب ارائه 

گرديد که در ذيل چکيده ای از اين مقاله را مرور می کنيم :
آب هاي  شيميايي  خواص  و  عناصر  غلظت  تغييرات  و  ميزان  از  اطالع 
مديريت  در  اساسي  نقش  آنها،  پهنه بندي  نقشه هاي  تهية  و  زيرزميني 
اتخاذ  اساس،  اين  بر  و  کرده  ايفا  را  زيرزميني  آب  منابع  کيفي 
آبخوان  از حد در  آلودگي بيش  از  راهکارهاي مناسب جهت جلوگيري 
مطالعه،  جهت  مختلفي  روش هاي  مي نماياند.  ضروري  را  منطقه  يک 
زيرزميني  پراکنش غلظت خواص شيميايي آب هاي  پيش بيني  و  پايش 
منطقه  به هدف، شرايط  بستگي  مناسب،  انتخاب روش  دارد که  وجود 
و وجود آمار و اطالعات دارد. در پژوهش انجام شده در دشت ايرانشهر 
سيستان  استان  در  جازموريان  هامون  آبريز  حوضة  از  قسمتي  در  که 
به  شيميايي  پارامترهاي  از  کيفي  نمونه برداري  دارد،  قرار  بلوچستان  و 
  SAR و   TDS الکتريکی،  هدايت  کلر،  ميزان  و سپس  رسيد  انجام 
در  گرديد.  اندازه گيري  منطقه،  در  موجود  مختلف  چاه  حلقه   17 در 
 Arc GIS محيط  در  نظر  مورد  پارامترهای  کيفی  نقشه های  هم  آخر 
 Spline و   Kriging نظير  درونيابی  روش های  از  استفاده  با 
براساس  از نظر شرب و کشاورزی  آمد و کيفيت آب زيرزمينی  بدست 
گرفت.                                           قرار  بررسی  مورد  ويلکوکس  و  طبقه بندی شولر 

پروژه آغاز  آموزشي  کارگاه   برگزاري 
 شبکه آبیاري و زهکشي قره سو - زرین

گل با عاملیت بانک توسعه اسالمي

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
همکاران مقاالت  به  كوتاه  نگاهی 
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فعال  با گروه هاي  از هم فکري  توسعه طوس آب پس  و  تحقيق  مرکز 
شرکت مهندسي مشاور طوس آب، تاکنون چندين پروژه تحقيقاتي براي 
با دانشگاه فردوسي را تعريف و به دانشگاه اعالم نموده است.  همکاري 
هاي  گروه  مدير  با  آب  طوس  توسعه  و  تحقيق  مرکز  که  جلساتي  طي 
مختلف دانشگاه انجام داده است، تصميم بر اين شد که شرکت مهندسي 
مشاور طوس آب کارگاه آموزشي در راستاي معرفي اين پروژه ها در داخل 
که  بود  اين  کارگاه  اين  برگزاری  از  کند، هدف  برگزار  فردوسي  دانشگاه 
عالقه مندان مي توانستند با ثبت نام خود براي همکاري با مرکز تحقيق 

و توسعه طوس آب در راستاي تحقيقات پژوهشي اعالم آمادگي کنند. 
عناوين بعضي از اين پروژه ها به شرح ذيل مي باشد:

گروه سد و منابع آب : 
1- طرح اختالط بتن پالستيک براي ديوار آببند سدها و تأثير اجزاي 
از  انتظار  مورد  ژئوتکنيکي  پارامترهاي  بر  دهنده  تشکيل  مختلف 

پالستيک بتن 

2- تأثير الياف در تقويت مقاومت کششي بتن پالستيک
با يکديگر و  3- مقايسه روشهاي آزمايشگاهي مطالعه واگرايي خاکها 

شرايط عيني در نواحي واجد مصالح واگرا در سطح کشور
در  رسي  ريزدانه  مصالح  واگرايي  در  بنتونيت  ميزان  تأثير   -4
استفاده  مورد  تماسي  رس  توليد  )براي  بنتونيت  رس-  ترکيب 

خاکي( سدهاي  در 
و  مستقيم  برش  با  درجا  مستقيم  برش  آزمايشهاي  نتايج  مقايسه   -5
در  موجود  مختلف  ابعاد  با  تجهيزات  در  آزمايشگاهي  محوري  سه 

آزمايشگاههاي سطح کشور
6- بررسي ميزان سالمت ابزار دقيق رفتارنگاري سدها با گذشت زمان 

در سدهاي کشور
7- کنترل داده هاي ابزار دقيق رفتارنگاري سدها با مفروضات طراحي 
8- کنترل داده هاي ابزار دقيق رفتارنگاري تونلها با مفروضات طراحي

9- تأثير ميزان ريزدانه در عملکرد فيلتر سدها با آزمايش قلعه ماسه اي

همکاری پژوهشی شركت مهندسی مشاور طوس آب با دانشگاه فردوسی 

گروه فاضالب و آب هاي سطحي : 
و  اجرا  زمينه طراحي،  در  روز  به  و  بديع  تکنيک هاي  بکارگيري   -1

انتقال فاضالب. و  آوري  تاسيسات جمع  از  بهينه  برداري  بهره 
اجرا  طراحي،  زمينه  در  روز  به  و  بديع  هاي  تکنيک  بکارگيري   -2
و  سطحي  آبهاي  آوري  جمع  تاسيسات  از  بهينه  برداري  بهره  و 

مديريت شهري. مختلف  هاي  زمينه  در  استفاده 
گروه محیط زیست : 

1- ارزيابي اثرات زيست محيطي آب شيرين کن ها 
2- ارزيابي اثرات زيست محيطي طرحهاي انتقال آب بين حوضه اي

3- کاربرد روشهاي سنجش از دور در مديريت کيفي منابع آب
4- مدل سازي کيفي منابع آب )رودخانه، مخزن، آب زيرزميني(

5- بهينه سازي سيستم هاي پايش کيفي منابع آب 
6- استفاده از روشهاي آماري در تجزيه و تحليل کيفي منابع آب

7- استفاده از روشهاي داده کاوي در پيش بيني متغيرهاي کمي و کيفي 
منابع آب

8- کاربرد روشهاي تصميم گيري در مکانيابي طرحهاي توسعه اي 
گروه فرآيند :

تحقیق در شیوه هاي مدرن شیرین كردن آب:
1- اصالح و بازيابي غشاهاي مستعمل RO به منظور استفاده مجدد در 

سيستمهاي پيش تصفيه غشايي 
 )FO/RO( 2- استفاده از فرآيندهاي هيبريدي اسمز پيشرو/اسمز معکوس

به منظور کاهش شوري آب دريا
3- استفاده از آب نمک اشباع و فن آوري اسمز پيشرو به منظور شستشو 

المان هاي غشايي و کاهش ميزان مصرف مواد شيميايي
از  اسکاالنتها  آنتي  بازيابي  در  هايدروسايکلون  آوري  فن  از  استفاده   -4

شوراب فرآيندهاي اسمز معکوس
 High(  5- استفـاده از فــرآيند نـويـن اسمــز معـکوس با بازده باال

)Efficiency Reverse Osmosis
6- مطالعه و بررسي سيستم هاي نوين بازياب انرژي

7- استفاده از سيستم هاي انرژي تجديدپذير به منظور تأمين انرژي مورد 
نياز فرآيند نمک زدايي

8- مطالعه و امکان سنجي توليد جريان الکتريسيته از شوراب فرآيند اسمز 
معکوس آب دريا

شرکت  تحقيقاتی  های  پروژه  با  دانشجويان  آشنايی  جلسات  اين  نتيجه 
شد.  و شرکت  دانشگاه  بين  ارتباط  برقراری  و  آب  مشاور طوس  مهندسی 
دانشجويان و عالقه مندان برای همکاری با شرکت مهندسی مشاور طوس 
آب در زمينه تحقيقات پژوهشی با ثبت نام خود براي همکاري با مرکز تحقيق 
هدف  توان  می  کار  اين  با  که  کردند،  آمادگي  اعالم  آب  توسعه طوس  و 

گسترش تحقيقات در زمينه ی پروژه های مهم را برآورده ساخت. 
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و  شهری  سبز  فضای  تأثیر  بررسی 
شهری زندگی  كیفیت  ارتقای 

ضرورت تبخير آب اجتناب ناپذير است و بهاي هزينه نکردن آن داشتن 
دماي بيشتر در محيط زندگي است. کاهش فضاي سبز راه نجات آب 
نيست! اگر دماي هوا را با ايجاد فضاي سبز در يک نقطه کاهش ندهيم  
جريان هوا در جايي ديگر، زمين هاي کشاورزي، گياهان صحرائي يا با 
به سطح کشيدن آب هاي زير سطحي آب الزم خود را برداشت خواهد 
کرد تا  درجه حرارتي مناسب براي زندگي موجودات زنده فراهم گردد. 

مباحثي با هدف صرفه جوئي در مصرف آب در جامعه مطرح گرديده و 
در ميان متخصصين آب و تاسيسات نيز گسترش يافته که متاسفانه حتي 

متخصصين را به بي راهه کشانده است.
اينجا شروع        از  را  و چگونه مصرف مي شود  چرا  آب  که  موضوع  اين 
مي کنيم که در کشور ما بطور متوسط يک کيلووات بر مترمربع انرژي 
از خورشيد به سطح زمين مي رسد )مدار 37 درجه کره زمين( و اگر اين 
به همان 5500 درجه  زمين  بزودي درجه حرارت  نشود،  انرژي ساطع 
سانتيگراد که در سطح خورشيد است خواهد رسيد. اما سهم بزرگي از اين 
انرژي فورا منعکس و از زمين دور مي شود. باد نيز همراه با جابجائي به 
اين فرآيند کمک ميکند و گرما را در سطح زمين پخش تا نقاط ديگر هم 
در ساطع کردن حرارت از زمين مشارکت کنند. اگر فقط همين دو اتفاق 
انجام شود و نه چيز ديگري؛ باز هم درجه حرارت سطح زمين به باالي 
70 درجه سانتيگراد خواهد رسيد. دو نقطه در دنيا چنين وضعيتي را دارند، 
يکي در کاليفرنيا و ديگري در شمال شرقي استان کرمان در کوير نمک 
معروف به گندم بريان. در گندم بريان درجه گرما به 70 درجه سانتيگراد 

مي رسد و جهنم روي زمين نامگذاري شده است.
تبخير آب درجه حرارت را کاهش مي دهد، آب با تبخير خود و تغيير 
شکل از مايع به بخار، مقدار زيادي گرما را با هوا همراه مي کند تا به 
نقاط دورتر منتقل شوند. آبهاي روان، جنگل ها، مزارع، فضاهاي سبز، 
و  خنکي  به  آب  تبخير  با  صحرائي  هاي  رستني  و  بياباني  هاي  علف 

طراوت هوا کمک مي کنند. در بسياري از نقاط که هيچ روئيدني وجود 
ندارد، )مانند کوير نمک( نفوذ يا ديفيوژن، آب را از سطوح بسيار پائين تر 
از خاک هاي نم زده به اليه هاي خشک تر باال ميکشد و از اين اليه به 
آن اليه نفوذ  مي دهند و نهايتا در سطح زمين تبخير شده و باز هم به 

کاهش درجه حرارت هوا کمک ميکنند.
اينگونه است که درجه حرارت در ساعات گرم در کشور ما حدود 40 درجه 
سانتيگراد است. ما بهاي اين خنکي هوا را با تبخير حدود 300 ميليارد متر 
مکعب آب در سال، بعالوه تبخير از زمين هاي کشاورزي و فضاهاي سبز 
مي پردازيم. يعني تقريبا 400 ميليارد متر مکعب در سال! که بدون آن، 
همه جاي ايران به گندم بريان ديگري تبديل مي شد. بهر حال اگر با اين 
درجه حرارت ها هم راضي نباشيم، آنوقت بايد با تبخير بيشتر آب، مثال 
توسط کولر آبي يا پاشش آب به فضاي اطراف خودمان، محيط زندگي 

خصوصي مان را خنک کنيم.

در آينده مضاف بر اين، به ازاء سوخت هر ليتر بنزين توسط اتومبيل ها 
الزم است 20 ليتر ديگر به تبخير آب توسط فضاهاي سبز شهري اضافه 
کنيم، تا درجه حرارت در آنچه گفته شد باقي بماند. مثال فضاي سبز را 
توسعه دهيم، )هر متر مربع فضاي کشت شده حدود يک متر مکعب در 
سال آب تبخير مي کند(. در کشور ما مهندسين مشاور شهر ساز 36 متر 
مربع بر نفر براي هر شهروند فضاي سبز شهري در نظر مي گيرند. گفته 
شده است که هم اکنون در شهر مشهد سرانه فضاي سبز براي هر نفر 

32 متر مربع است.

دكترمحسن كهرم، مدیر دفتر تحقیق توسعه شركت طوس آب

تـازه نـگاهـی 
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تقدیــر كـارفـرما از همکاران شركت 

با توجه به برگزاری اولين کارگاه يک روزه تبادل تجربيات در وزارت زراعت 
وآبياری افغانستان در کابل که با مشارکت کارشناسان سکتورآبياری و اعضای 
کميته ملی آبياری و زهکشی افغانستان برگزار گرديد، از آقای مهندس زارع 
بهاری کارشناس معاونت قراردادها شرکت مهندسی مشاور طوس آب توسط 

کميته آبياری و زهکشی افغانستان تقدير و تشکر به عمل آمد.

به  توجه  با   98 فروردين  و   97 سال  ماه  اسفند  سابقه  کم  سيل  حادثه  در 
مديريت  گروهی،  کار  راستای  در  و  بحران ها  در  واحد  فرماندهی  ضرورت 
شرکت مهندسی مشاور طوس آب نيز جهت همکاری با مديران شرکت آب 
کنترل سيالب  و  مديريت  اضطراری،  اقدامات  انجام  در  گلستان  ای  منطقه 
از  استان  اين  محترم  عامل  مدير  لذا  بستند.  کار  به  را  خود  تالش  تمامی 
تالش و اهتمام ارزنده و مستمر و شبانه روزی مدير عامل شرکت مهندسی 

مشاور طوس آب تقدير و تشکر به عمل آوردند.

با عنايت به اتمام و تحويل موقت پروژه طرح و ساخت شبکه آبياری و زهکشی 
حاجيلرچای و آماده بهره برداری شدن طرح مذکور در تاريخ تعيين شده و تحويل 
سازمان جهاد  مديريت  از سوی  بهار 1398  در  برداران  بهره  به  آبياری  شبکه 
همکاران  عملکرد  از  جداگانه،  به صورت  هايی  تقديرنامه  جلفا طی  کشاورزی 
شرکت مهندسی مشاور طوس آب آقايان محمد حسن صراف زاده، شهاب الدين 
صارمی، احمد رضا پرند، محمد زارع، عليرضا احمدی در انجام پروژه های طرح 

و ساخت شبکه آبياری و زهکشی حاجيلرچای اعالم رضايت نمودند.
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