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را  پروژه ها كفايت الزم  در مديريت  رويه هاى موجود  ثابت مى كند كه  ما  به  پروژه هايى كه شكست خورده اند  تعداد  افزايش 
ندارند. اگر نتوان پيچيدگى هايى كه در پروژه رخ مى دهد را در مراحل ابتدايى شناسايى و به درستى آن  ها را مديريت كرد، پروژه 
ارائه  از محصول و مدارك  انجام پروژه، عدم سود دهى مناسب و عدم رضايت كارفرمايان  با شكست مواجه مى شود. تأخير در 
و  كفايت  نيز  معمول  مديريت  سيستم هاى  شود،  بيشتر  پروژه  پيچيدگى  هرچه  مى شوند.  محسوب  پروژه  شكست  موارد  از  شده 

شايستگى خود را از دست مى  دهند.
تكّثر  مى شود.  پروژه  در  پيچيدگى  سبب  متفاوت  مقياس هاى  در  گوناگون،  و  متعدد  عوامل  از  متشكل  اى  مجموعه  به طوركلى 
تأثير سياسى و اجتماعى قابل توجه، شرايط جغرافيايى و فرهنگى، وابستگى  ابعاد پروژه،  ابهام در مورد شرح خدمات و   ذينفعان، 

به سازمان هاى متعدد، در دسترس نبودن منابع و غيره در پيچيدگى پروژه ها نقش اساسى دارند.
تجارب در اين زمينه حاكى از تاثير شديد مهارت رهبرى و مهارت مديريت فنى در مديريت موفقيت آميز پروژه هاى پيچيده است. 
در اين زمينه مدير پروژه بايد داراى مهارت هايى از قبيل انعطاف  پذيرى، تجربه ، تخصص، روحيه همكارى، رهبرى و ارتباطات 

باشد. موثر 
درصد   57 ميزان  به  پروژه  مدير  مهارت  و  كارى  تجربه  شده،  انجام   PMI پروژه  موسسه  توسط  كه  آمارى  مطالعات  براساس 
ويژه خود  جايگاه  وتعليم  آموزش  استعدادها،  مديريت  بنابراين  افزايش مى دهد  پيچيده  پروژه هاى  درمديريت  را  موفقيت  احتمال 

را نمايان مى كند.
شركت مهندس مشاور طوس آب با توجه به دانش فنى باال و برخوردارى از استعدادهاى فراوان در زمينه فنى و مديريت پروژه 

توانسته توانايى گذر موفقيت آميز از پروژه هاى پيچيده را به منصه ظهور بگذارد.
در حال حاضر با توجه به پروژه هاى فعال شركت (حدود 150 پروژه) و چشم انداز افزايش تعداد پروژه ها (مخصوصًا پروژه هاى 
پيچيده) ضرورت استعداد يابى و تعليم و تربيت مديران پروژه توانمند بيش از پيش آشكار شده كه اميد است با يارى همه اركان 

شركت به اين مهم دست يابيم.
                  مهدى متولى زاده 

            مدير پروژه معاونت طرح ها 

فهرست
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ــه  ــود ب ــفر دو روزه خ ــان در س ــا اردكاني ــر رض ــاى دكت ــرو آق ــرم ني ــر محت وزي
اســتان فــارس در تاريــخ 98/4/17، جهــت افتتــاح پــروژه شــبكه جمــع آورى و 
ــه، ســه  ــاد كــه شــامل مــدول اول تصفيه خان ــه فاضــالب شــهر نورآب تصفيه خان
ــى  ــى و فرع ــع آورى اصل ــبكه جم ــر ش ــال و 64 كيلومت ــط انتق ــر خ كيلومت

ــاندند.  ــم رس ــه ه ــور ب ــد حض ــالب مى باش فاض
ايـن مراسـم بـا حضـور وزيـر محترم نيـرو آقـاى دكتـر اردكانيان، مديـر عامل 
شـركت آب و فاضـالب اسـتان فـارس آقـاى مهنـدس قلنـدرى و مديـر عامل 
شـركت مهندسـى مشـاور طـوس آب آقـاى دكتر نى ريـزى به همـراه مديران 

پـروژه و ناظـران مقيم انجـام گرديد. 
در ايــن مراســم، آقــاى دكتــر اردكانيــان طــى ســخنانى ضمــن ابــراز 
ــتان  ــرو در اس ــد: وزارت ني ــارس فرمودن ــتان ف ــور در اس ــندى از حض خرس
ــرح را در  ــالب 386 ط ــرق، آب و فاض ــف ب ــاى مختل ــارس و در بخش ه ف
ــزار  ــر 7 ه ــغ ب ــارى بال ــا اعتب ــروژه ه ــن پ ــراى اي ــه ب ــرا دارد ك ــت اج دس

ــد.  ــد ش ــده و خواه ــه ش ــان هزين ــارد توم ميلي

ــد و  ــوان نمودن ــد عن ــا را 40 درص ــروژه ه ــن پ ــط اي ــرفت متوس ــان پيش ايش
ــى كــه  ــت دوازدهــم آن دســته از طرح هاي ــان دول ــا پاي ــم ت ــد: اميدواري افزودن

ــردارى برســند.  ــره ب ــه به ــى هســتند ب داراى پيشــرفت فيزيكــى باالي
آقــاى دكتــر اردكانيــان در بخــش ديگــرى از ســخنان خــود بــا تأكيــد بــر ايــن 
ــت  ــايش و امني ــا آس ــتقيمى ب ــاط مس ــرو ارتب ــاى وزارت ني ــه طرح ه ــب ك مطل

خاطــر مــردم دارد، بيــان داشــتند: 

آباد نورد  فاضالب  خانه  تصفيه  افتتاحيه  مراسم  در  نيرو  محترم  وزير  حضور 

بــه لطــف خداونــد و تــالش مســتمر در هميــن راســتا، طرحــى كــه 
ــرار گرفــت، دويســت و بيســت و ســومين                 ــردارى ق امــروز در مــدار بهــره ب
تصفيــه خانــه ى فاضــالب  كشــور اســت كــه تاكنــون در مــدار بهــره بــردارى 

ــه اســت. ــرار گرفت ق
ــه  ــه ى فاضــالب ك ــه خان ــن تصفي ــروز اي ــراى اينكــه ام ــد ب ايشــان افزودن
ــر و  ــت تدبي ــه در دول ــى اســت ك ــه فاضالب ــه خان ــن تصفي پنجــاه و پنجمي
اميــد از نيمــه ى ســال 1392 در سراســر كشــور در زمانــى كمتــر از شــش 
ســال افتتــاح گرديــده و در عيــن حــال جــزو پيشــرفته تريــن تصفيــه خانه هــاى 

ــود.  فاضــالب كشــور محســوب مى ش
ــره و مديرعامــل  ــات مدي ــرو، رئيــس هي ــرم ني ــر محت ــش از ســخنان وزي پي
ــى  ــدرى ط ــى قلن ــد عل ــدس محم ــاى مهن ــارس آق ــتان ف ــا اس ــركت آبف ش
ســخنانى بــه ترســيم ســيماى شــركت آبفــا اســتان فــارس و وضعيــت طــرح 

ــد.  هــاى آبرســانى و فاضــالب اســتان پرداختن
ايشــان در هميــن خصــوص اظهــار داشــتند: شــركت آب و فاضــالب اســتان 
فــارس 83 شــهر و 200 روســتا را تحــت پوشــش خدمــات خــود دارد و همــواره 
بــا عزمــى جــزم در راســتاى رســالت خطيــر خــود بــه ارائــه ى خدمــات آب و 

فاضــالب بــه مــردم شــريف اســتان فــارس پرداختــه اســت. 

آقــاى مهنــدس قلنــدرى ضمــن تشــكر از شــركت مهندســى مشــاور طــوس آب 
ــاد و  ــور آب ــات طراحــى و نظــارت كارگاهــى طــرح فاضــالب ن مشــاور خدم
پيمانــكاران پــروژه، مشــخصات فنــى ايــن طــرح را تشــريح و بيــان داشــتند: 
طــرح مــورد افتتــاح شــامل3 كيلومتــر خــط انتقــال و 64 كيلومتــر شــبكه ى 
ــن  ــه ى اي ــه خان ــد. تصفي ــى باش ــالب م ــى فاض ــى و فرع ــع آورى اصل جم
طــرح در دو مــدول طراحــى شــده كــه مــدول اول آن بــا ظرفيــت 7600 متــر 
مكعــب در شــبانه روز بــه روش لجــن فعــال _ هوادهــى گســترده بــا قابليــت 
ــا فرآينــد BNR  از نــوع A2O) بــا  حــذف ازت ( در توســعه هــاى آتــى ب
ــغ بــر 400 ميليــارد ريــال در مــدار بهــره بــردارى قــرار  صــرف اعتبــارى بال
گرفــت و بــا بهــره بــردارى از فــاز اول ايــن طــرح 8200 خانــوار شــهر نورآبــاد 
ــت  ــه شــده آن قابلي ــد شــد و پســاب تصفي ــد خواهن ــاى آن بهــره من از مزاي

اســتفاده در بخــش كشــاورزى را داراســت.
از  آب  طــوس  مشــاور  مهندســى  شــركت  اســت  توضيــح  بــه  الزم 
ــع آورى و            ــبكه جم ــروژه ش ــارت پ ــى و نظ ــات طراح ــال 1386 خدم س
ــت.  ــته اس ــده داش ــه عه ــاد را ب ــور آب ــهر ن ــالب ش ــه فاض ــه خان تصفي
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در سه ماهه دوم سال 98 تعداد 10 قرارداد ابالغ گرديد، در ذيل به چهار مورد از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

نگا  هـى به قـر ا ر د ا د  هـاى جـديد

اجراي خط انتقال از خليل شهر تا گلوگاه مخازن آب شرب طرح آبرساني از سد 
گلورد به شهرهاي نكاء، بهشهر، گلوگاه

كارفرما: شركت آب منطقه اي مازندران
موقعيت مكانى طرح: شرق استان مازندران

هدف طرح: تصفيه و انتقال آب به منظور تامين نياز شرب، صنعت شهرهاى 
شرق استان مازندران بهشهر، نكاء، رستم كال، گلوگاه، خليل شهر و روستاهاى 
از سد  آبگيرى  اين پروژه آب خام توسط تأسيسات  تحت پوشش مى باشد. در 
گلورد به نزديكى روستاى تازه آباد در جنوب شهر بهشهر منتقل شده و پس از 
تصفيه آب از طريق خط انتقال به شهرها و روستاهاى تحت پوشش آبرسانى 

انجام مى شود.
نكاء، رستم كال، گلوگاه  تأمين آب شهرهاي بهشهر،  بمنظور  تأسيسات حاضر 
و خليل شهر و 89 روستاهاى تحت پوشش تا افق سال 1425 در نظر گرفته 
شده است. با احداث تأسيسات مذكور ظرفيت جديد براي تأمين آب شرب پايدار 

و مطمئن فراهم خواهد شد. 
طرح حاضر مشتمل بر اجزاى زير مى باشد:

الف- اجراى 17 كيلومتر خط انتقال و 10 كيلومتر لوله پلى اتيلن با اقطار مختلف
و  مترمكعب   55300 كلى  ظرفيت  به  زمينى  بتنى  مخزن   8 احداث  ب- 

محوطه سازى و ساختمان بهره بردارى و انبار و نگهبانى 

انجام عمليات نقشه بردارى راه هاى مواصالتى شمال استان اردبيل
اداره كل راه و شهرسازى استان اردبيل كارفرما: 

اردبيل استان  شمال  مكانى طرح:  موقعيت 
محورهاى  شامل  اردبيل  استان  شمال  محدوده  در  پروژه  اين  طرح:  هدف 
اميركندي/گرمي به طول 45 كيلومتر، گوتپه / پارس آباد/ سربند به طول 70 
كيلومتر و سربند / سه راهي مشگين شهر به طول 140 كيلومتر مى باشد كه 
پهپاد  سيستم  از  استفاده  با  بردارى  تصوير  عمليات  انجام  به  منجر  درنهايت 
GSD از 15  فتوگرامترى به منظور تهيه نقشه 1/2000 از تصاوير رقومى با 
(به  كيلومترمربع   46 تقريبى  مساحت  به  متر   2 تراز  منحنى  با  سانتيمتر  تا20 
طول 255 كيلومتر ) به منظور طراحى و چهار خطه نمودن راه هاى مواصالتى 

است. اردبيل  استان  شمال 

شرح خدمات پروژه شامل فعاليت هايى به شرح ذيل مى باشد:
فتوگرامترى  پهپاد  سيستم  از  استفاده  با  تصويربردارى  عمليات  انجام   -1

به منظور تهيه نقشه و اطالعات مكانى.
2- تهيه نقشه 1:2000  از تصوير رقومى با GSD از 15 تا 20 سانتيمتر با 

منحنى تراز 2 متر.
3- پيـاده كـردن و برداشـت مختصـات نقـاط بـا اسـتفاده از روش تعيين 

آنى. موقعيـت 
4- احداث و تعيين موقعيت بنچ مارك ها با استفاده از گيرنده هاى ماهواره اى.
5- تهيه نقشه 1:2000 توپوگرافى به روش مستقيم زمينى با منحنى تراز 1 

متر و به عرض 200 متر.
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نگا  هـى به قـر ا ر د ا د  هـاى جـديد

تصوير باال محل احداث تصفيه خانه اضطرارى آب شرب پرديس به ظرفيت  
150 ليتر در ثانيه را نشان مى دهد.

كارفرما: شركت آب و فاضالب شرق استان تهران
موقعيت مكانى طرح: استان تهران - شهر جديد پرديس

و  پرديس  جديد  شهر  آب شرب  تصفيه  و  تأمين  حاضر  حال  در  هدف طرح: 
با  پرديس  اول تصفيه خانه آب شرب  اطراف آن توسط مدول  نواحى مسكونى 
در  ليتر  با ظرفيت 300  فيلترهاى شنى اضطرارى  و  ثانيه  در  ليتر  ظرفيت 500 

ثانيه انجام مى شود.
با افزايش سريع جمعيت خصوصًا طى يك سال اخير، كه عمدتًا ناشى از استقرار 
فاضالب  و  آب  شركت  مى باشد،  مهر  مسكن  تأسيس  تازه  واحدهاى  در  مردم 
شرق استان تهران جهت پاسخ به نياز آب شرب ساكنين جديد، و نيز جلوگيرى از 
كم آبى و بى آبى در ماه هاى بحرانى تابستان، احداث تصفيه خانه اضطرارى آب 
شرب پرديس با ظرفيت 150 ليتر در ثانيه را در دستور كار خود قرار داده است 
و پيمانكاران سيويل و مكانيكال و تأسيساتى، عمليات اجرايى را با نظارت عاليه 

و كارگاهى شركت مهندسى مشاور طوس آب در سال جارى آغاز نموده اند. 
اين تصفيه خانه اضطرارى شامل سه مخزن شنى با ملحقات مربوطه بوده و اميد 
است طى يك ماه آينده با اتمام كارهاى ساختمانى و تأسيساتى، تست اوليه آن 
آغاز شود. محل احداث اين پروژه در داخل تصفيه خانه احداث شده قديمى آب 
بخش  اين  آمده،  عمل  به  ريزى  برنامه  و  مطالعات  طبق  و  بوده  پرديس  شرب 
جديد هماهنگ با بخش هاى قديمى تصفيه خانه و در مواقع ضرورى به صورت 

هم زمان در مدار عملياتى قرار خواهد گرفت. 
با  مجموعًا  خانه  تصفيه  اين  سوم  و  دوم  مدول  مطالعات  كه  است  ذكر  شايان 

ظرفيت 2000 ليتر در ثانيه توسط شركت طوس آب در حال انجام مى باشد.

به پرديس  شرب  آب  اضطرارى  خانه  تصفيه  اجراى  كارگاهى  و  عاليه   نظارت 
ظرفيت 150 ليتر در ثانيه

مطالعات مرحله دوم طرح انتقال، ذخيره و شبكه توزيع آب شهر بهشهر
كارفرما: شركت آب و فاضالب استان مازندران

بهشهر – شهر  مازندران  استان  موقعيت مكانى طرح: 
و  ذخيره  انتقال،  دوم  مرحله  مطالعات  انجام  طرح،  اين  طرح:هدف  هدف 
انتقال،  طرح  اول  مرحله  مطالعات  مى باشد.  بهشهر  شهر  آب  توزيع  شبكه 
مهندسين  توسط   1379 سال  در  بهشهر  شهر  آب  توزيع  شبكه  و  ذخيره 
 1405 افق طرح سال  مطالعات،  اين  در  انجام شده است.  آب  مشاور طوس 

در نظر گرفته شده است. 
بسيارى  اول،  مرحله  مطالعات  انجام  از  طوالنى  زمان  گذشت  به  توجه  با 
مى توان  تغييرات  اين  جمله  از  است.  شده  تغيير  دچار  طرح  مبانى  از 
فشار،  مجاز  محدوده  جمعيت،  جامع،  طرح  محدوده  طرح،  افق  سال  به 
تغيير  به  توجه  (با  ساعتى  و  روزانه  حداكثر  ضرايب  سرانه،  مصرف 
فاصله  در  (ره)  خمينى  امام  شهرك  همچنين  كرد.  اشاره  نشريات) 
آبرسانى  شبكه  پوشش  تحت  كه  شده  احداث  شهر  اين  كيلومترى   5
مبانى  در  گرفته  صورت  اساسى  تغييرات  به  توجه  با  لذا  مى باشد؛  بهشهر 
مطالعات  بازنگرى  به  نياز  دوم،  مرحله  مطالعات  انجام  از  قبل  مطالعات، 
مرحله  طرح  اصالحات  انجام  و  بازنگرى  انجام  از  پس  است.  اول  مرحله 

شد. خواهد  انجام  آن  اساس  بر  دوم  مرحله  مطالعات  اول، 
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ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
تصفيــه اول  مدول  ارتقاء  طرح   افتتاح 
 خانه فاضالب اسفراين  توسط معاون
 محترم رئيس جمهور در امور مجــلس

معاون محترم رئيس جمهور در امور مجلس آقاي دكتر اميري به منظور 
روند  بررسي  و  اسفراين  فاضالب  تصفيه خانه  اول  مدول  ارتقاء  افتتاح طرح 
اجرايي طرح احداث تصفيه خانه و شبكه جمع آوري فاضالب شهر آشخانه 
درتاريخ 23/ 04/ 1398 حضور بعمل آوردند. مدير عامل محترم شركت آب و 
فاضالب خراسان شمالي آقاي مهندس ساقي؛ ميزبان معاون محترم رئيس 
جمهور در امور مجلس آقاي دكتر اميري به همراهي معاون محترم امور آب 
و آبفاي وزارت نيرو آقاى مهندس تقي خامسي در معّيت مدير عامل محترم 
شركت مهندسي آب و فاضالب  كشور آقاى مهندس جانباز و نماينده محترم 

شهر اسفراين در مجلس شوراي اسالمي آقاى دكتر قوامي بودند.
طرح ارتقاء مدول اول تصفيه خانه فاضالب اسفراين جهت تأمين بخشي 
از نياز آب كشاورزي شش روستاي پايين دست تصفيه خانه مذكور شامل 
روستاهاي چهل حصار، نقي آباد، خير آباد، نيش كش، ادكان و قلعه نو 
افزايش ظرفيت هيدروليكى  به منظور  قرار خواهد گرفت.  استفاده  مورد 
تصفيه خانه از 8000 به 16000 متر مكعب در شبانه روز، فرايند مدول 
اول تصفيه خانه فاضالب مذكور، به فرايند الگون هوادهى اختالط جزئى 

ارتقاء يافته و جهت اجرا به پيمانكار واگذار گرديده است. 

شهر آشخانه در استان خراسان شمالي واقع شده است؛ از شرق به بجنورد، از 
جنوب به شهر شوقان و از غرب به استان گلستان مشرف مى باشد. شهر آشخانه 
بر روي مخروط افكنه نسبتاً حاصل خيزي با شيب2/6 درصدي قرار گرفته است.

سطح  بودن  باال  محيطي،  زيست  مشكالت  آب،  كمبود  مشكل  بر  عالوه 
آب هاي زيرزميني و عدم امكان حفاري چاه هاي جذبي در مناطق مرتفع 
و  خانه  تصفيه  احداث  اجرايي  عمليات  تا  شد  باعث  مهر،  مسكن هاى  و 
اجراي خط  از سال 1391 و عمليات  ايستگاه پمپاژ اصلي شهر آشخانه 
اصلي و شبكه جمع آوري فاضالب از سال 1394 در دستور كار قرار گيرد.

شايان ذكر است شركت مهندسى مشاور طوس آب از سال 74 - 1375 
در پروژه تصفيه خانه و شبكه جمع آوري فاضالب شهر اسفراين و از سال 
آشخانه  شهر  فاضالب  جمع آوري  شبكه  و  تصفيه خانه  پروژه  در   1394

مشغول به ارائه خدمات مهندسى مى باشد. 

در طى اين بازديد كه در تاريخ 98/05/30 انجام پذيرفت، توضيحات 
كاملى از علت احداث پست انتقال نيرو 230/63 كيلو ولتى، مشخصات 
و  كن  شيرين  آب  تأسيسات  انرژى  تأمين  نحوه  و  طرح  فنى  كامل 
ايستگاه پمپاژ شماره يك ارائه گرديد. سپس از نحوه نصب و مونتاژ 
تجهيزات GIS و ترانس هاى قدرت و خطوط انتقال نيرو 63 /230 

كيلو ولت بازديد به عمل آمد.

در سايت شيرين سازى از موقعيت سازه هاى آبگير و دفع پساب، مخازن 
ذخيره نهايى و نيز واحد اول آب شيرين كن به ظرفيت 200 هزار متر 
مكعب در روز كه توسط شركت سازه سازان در حال اجرا مى باشد؛ 

بازديد به عمل آمد.
ميليون  يك  ظرفيت  تا  نمك زدايى شده  آِب  توليد  هدف  با  پروژه  اين 
مترمكعب در روز در غرب بندرعباس در دست احداث مى باشد كه شامل 

تأسيسات زير است:
1- تأسيسات و سازه آبگيرى از دريا با ظرفيت آبگيرى آب شور تا 
2/ 4 ميليون مترمكعب در روز كه توسط 6 عدد لوله پلى اتيلن 
به قطر 2 /5 متر از فاصله 5/ 1 كيلومترى و عمق 10 متر دريا به 

سازه آبگير منتقل مى شود.
هزار  با ظرفيت 200  كدام  هر  نمك زدايى  تأسيسات  واحد،  2- سه 
مترمكعب در روز در فاز اول كه شامل: تأسيسات پيش تصفيه، تزريق 
مواد شيميايى، ساختمان معلّق سازى ذرات، ساختمان فيلتر شنى، 

ساختمان اصلى نمك زدايى، ساختمان  RO و ...
ميليون   3 /2 تخليه  با ظرفيت  برگشتى  تخليه آب شور  3- سازه 
مترمكعب در روز  و تخليه آن با 3 لوله پلى اتيلن به قطر 2/5 

متر در فاصله 2/3 كيلومترى در عمق 10 مترى دريا.
به  انتقال  و  4- مخازن ذخيره آب جهت ذخيره سازى آب شيرين 

ايستگاه پمپاژ شماره 1 با حجم 110.000 مترمكعب.
5- برق مورد نياز تأسيسات آب شيرين كن توسط يك پست 230/63 
كيلو ولت  GIS و يك پست 11 /33/ 63 كيلو ولت از طريق شبكه 

سراسرى كشور تأمين مى شود.
6- ساير تأسيسات و ساختمانهاى صنعتى و عمليات انتقال آب در 

خشكى مجموعه عمليات پايپينگ داخل محدوده سايت
جلسه اى در محل سالن كنفرانس برگزار و طى آن گزارش مستند 

اجراى پروژه به صورت فيلم نمايش داده شد.

تامين   شركت  مديره  هيئت  بازديد 
انتقال  آب خليج فارس از پروژه
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حضور در كارگاه مهندســى ارزش ســد 
ــهريار (ُاستور) ش

 اجراى طرح هاى فاضالب شهرهاى نى ريز
 و فيروزآباد از مجموع 6 شهر برخوردار از
 اعتبارات بانك توسعه اسالمى با نظارت

شركت مهندسى مشاور طوس آب

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 

اين كارگاه در تاريخ 18 لغايت 20 تيرماه در وزارت نيرو با حضور شركت هاى آب  
منطقه اى حوضه قزل اوزن (زنجان، آذربايجان  شرقى، اردبيل، گيالن و قزوين)، 
شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران و مهندسين مشاور طوس آب، مهاب قدس 

و يكم برگزار شد. 

طرح هاى  و  شهريار  سد  طرح  معرفى  آموزشى  كارگاه  اين  برگزارى  از  هدف 
باالدستى و پايين دستى آن و نحوه تملك و آبگيرى سد شهريار بوده است. 

خالصه ايده هاى قابل تأمل به شرح ذيل مطرح شد:
- ايده هاى مختلف از جمله آبگيرى مرحله اى، تملك و پرداخت مرحله اى خسارت

- ايجاد و بهبود پايدارى اشتغال و توسعه كشاورزى 
-  استفاده از ظرفيت سيستم انحراف و تونل نيروگاه براى كاهش تراز رونديابى مخزن

- عدم تملك و آبگيرى سد و واگذارى الباقى پرداخت خسارت مخزن طرح از تبريز 
به گيالن به دليل منفعت نهايى گيالن از پروژه (سد شهريار توسط آب منطقه اى 

استان آذربايجان شرقى ساخته و توسط استان گيالن بهره بردارى خواهد شد.)
در مسير رودخانه قزل اوزن، سد ُمشمپا در حال ساخت است، ساخت سد شهريار 
نيز اجرا شده و مطالعات مرحله اول سد پيرتقى توسط طوس آب در حال انجام 
است.  ساختگاه سد مشمپا در باال دست سد شهريار و ساختگاه سد شهريار در 

باالدست سد پيرتقى واقع شده است.
نتايج انجام شده در كارگاه حاكى از اين است كه ميزان رسوبات ورودى در طرح 
شهريار بدون اثر سد مشمپا ديده شده است. با ساخت سد مشمپا و به روزرسانى 
تله اندازى شده  باالدستى سد شهريار، عمًال ميزان رسوب  پايه حوضه  مطالعات 
در سد شهريار به طور چشمگيرى كاهش پيدا خواهد كرد و هدف اوليه سد كه 
تله اندازى رسوب ورودى به سد سفيدرود است كم رنگ خواهد شد. چنانچه ميزان 
اردبيل كه  با به روزرسانى مذكور تغيير محسوسى پيدا نكند، تأمين آب  رسوبات 
توجيه پذيرى اين طرح را ممكن است باال ببرد، واجد ريسك بااليى خواهد بود. 
بنابراين به نظر مى رسد جز با آبگيرى مرحله اى و يا تغيير اهداف طرح، سد شهريار 
فاقد توجيه پذيرى الزم خواهد بود، چرا كه وظيفه تله اندازى رسوب را سد مشمپا 
مى تواند انجام دهد. لذا مى توان هزينه هاى خسارت مخزن باقى مانده سد شهريار را 
صرف طرح هاى ديگر از جمله سد نيروگاهى (جريانى) پيرتقى كرد. خسارت مخزن 
سد پيرتقى بسيار كمتر از سد شهريار است و لذا ساخت آن، تبعات اجتماعى به 
مراتب كمترى دارد. همچنين چنانچه از مقادير رسوب كاسته نشود، سدهاى پيرتقى 

و مشمپا به راحتى مى توانند تأمين كننده اهداف طرح سد شهريار باشند.  
الزم به ذكر است از گروه معاونت مطالعات و طراحى، آقايان اميدوار و تشكرى 

هاشمى به عنوان نماينده شركت طوس آب در اين كارگاه حضور داشتند.

با توجه به مشكالت تأمين منابع مالى طرح هاى آب و فاضالب در سطح كشور 
و با توجه به ضرورت تحت پوشش در آوردن جمعيت بهره مند از تأسيسات 
جمع آورى و تصفيه بهداشتى فاضالب با هدف ارتقاء سطح سالمت ملى، 
اجراى بخشى از تأسيسات فاضالب 6 شهر استان فارس با مجموع اعتبار 
143 ميليون يورو از سال 1392 در دستور كار شركت آب و فاضالب استان 
فارس قرار گرفت. اين اعتبار براى اجراى شبكه فاضالب و ايجاد تصفيه خانه 

در شهر هاى آباده، نى ريز، داراب، فيروزآباد، سپيدان و فسا تخصيص يافت.
از ميان شهرهاى اشاره شده طراحى و نظارت بر اجراى طرح هاى فاضالب  
شامل 200 كيلومتر شبكه با اقطار 200 تا 1000 ميليمتر و دو تصفيه خانه 
با ظرفيت هاى 18000 و 13500 متر مكعب در شهرهاى نى ريز و فيروزآباد 
برعهده شركت مهندسى مشاور طوس آب است كه با اعتبار 34/2 ميليون 
يورو و قابل افزايش تا 41/04 ميليون يورو در مهرماه 1396 آغاز گرديد كه 
اجراى شبكه فاضالب شهرهاى نى ريز و فيروزآباد با پيشرفت فيزيكى بالغ بر 

80  درصد در حال اجرا مى باشد.

متأسفانه به دليل وضعيت اقتصادى و مشكالت مالى در سال 1397، قرارداد 
تصفيه خانه هاى شهرهاى مذكور با پيمانكار خاتمه يافت و مجدداً اسناد مناقصه 
جديد با برآورد 1/400 ميليارد ريال تهيه و در حال واگذارى مى باشد. با توجه 
بازديد  به اهميت پروژه هاى فوق تا بحال در چندين نوبت روند اجرا مورد 
نمايندگان محترم بانك توسعه اسالمى، مدير محترم شركت آب و فاضالب 
كشور آقاى مهندس جانباز و مدير عامل محترم شركت آب و فاضالب استان 
فارس آقاى مهندس محمدعلى قلندرى و هيئت هاى همراه قرار گرفته و 

ايشان در جريان موانع و راهكارهاى تسريع در اجراى پروژه قرار گرفته اند.
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ا خـبا ر              داخلى شركت 

گروه فاضالب و آبهاي سطحي: يكي از 10 گروه زير مجموعه معاونت مطالعات 
طراحي و از نخستين بخش هاى اصلى شركت مهندسى مشاور طوس آب مي باشد 
در بخش هاي  فني  پوشش دهي  با هدف  اين شركت  از سال هاي تشكيل  كه 
آوري  جمع  تأسيسات  براي  عاليه  نظارت  و  نظارت  بخش  طراحي،  مختلف 

فاضالب و آبهاي سطحي در اقصي نقاط كشور مشغول به فعاليت بوده است. 
گسترش  و  دهي  سامان  منظور  به   شده  تعيين  اهداف  راستاي  در  گروه  اين 
با  اجرايى،  ابتداي سال 1398 در كنار ساير پروژه هاى طراحى و  از  فعاليت ها 
در نظر گرفتن مسائل و مشكالت روز كشور؛ ( از جمله سيالب هاي شديد كه 
مناطق مختلف خصوصًا غرب و جنوب غربي ايران را درگير نموده بود) اقدام به 
برنامه ريزى هاى مختلفى در زمينه ارتباطات موثر با كارفرمايان مناطق مختلف 

كشور نمود كه از آن جمله مى توان به موارد ذيل اشاره كرد:

معرفى  زمينه  در  فني  و  كارشناسي  متعدد  بازديدهاي  و  جلسات  برگزاري   -1
و  امكانات  از  برخوردارى  و  شركت  توانمندى هاى  طوس آب،  شركت 

دستاوردهاى جديد و به روز دنيا در زمينه مطالعات و اجرا
2- بازديد از پروژه ها و دستاوردهاى اجرا شده توسط شركت طوس آب متناسب 

با زمان و درخواست  از سوى كارفرمايان
3- برگزارى كارگاه هاى آموزشى در زمينه هاى مختلف با رويكرد مبادالت فنى و 

علمى پروژه هاى در دست مطالعه و اجرا توسط شركت طوس آب
در راستاى موارد و اهداف ذكر شده مى توان به حضور مدير دفتر فنى و كارشناسان 
مسئول شركت آب و فاضالب استان خوزستان  در شهر مشهد و دفتر مركزى مشاور 
طوس آب اشاره نمود، كه در طى حضور گروه مذكور جلسات و بازديدهاي مختلفى 
از زمان مناسب و همچنين رفع مسائل،  استفاده  و  برنامه ريزي صحيح  به منظور 

مشكالت و بحران هاي اضطراري در مناطق غرب و جنوبى كشور برگزار گرديد.
در ادامه روند جلسات و بازديدها طي هماهنگي هاي انجام شده با آب منطقه اي 
خراسان رضوي و آبفاي مشهد، به همراه كارشناسان محترم آب و فاضالب استان 
خوزستان موارد كليدي، مورد بحث و بررسي قرار گرفت و بازديدهائي از تأسيسات 
شبكه جمع آوري فاضالب مشهد، تصفيه خانه خين عرب مشهد، تصفيه خانه آب 

و ايستگاه پمپاژ شماره 5 سد دوستي انجام پذيرفت.
همچنين در چندين نشست مختلف گزينه هاي متعدد كاري و پروژه هاي عمراني و زير 

بنايي در جهت رفع مشكالت ايجاد شده و اضطراري استان خوزستان برگزار گرديد. 
در طي اين بازديدها و جلسات فني كارشناسي كليه مسئولين شركت از جمله 
(معاونت  اسدي  مهندس  خانم  قراردادها)  (معاونت  جوشش  مهندس  آقاي 
مهندس  آقاي  طرح ها)،  (معاونت  شيباني  رئوف  فرهاد  مهندس  آقاي  طراحي)، 
سليمي (معاونت طرح هاي تهران)، آقاي مهندس متولي زاده (مدير پروژه معاونت 

طرح ها)، خانم مهندس ثابتي (سرگروه فاضالب و آبهاي سطحي)، آقاي مهندس 
آرش شيباني (سرگروه فرآيند) و آقاي مهندس فرهمند (مدير پروژه) تيم آب و 

فاضالب استان خوزستان را همراهي نمودند. 
دستاوردهاي مورد بررسي در اين جلسات عبارت بودند از: 

- مباحث مربوط به غيرمتمـركز سـازي در تأسيسـات جمـع آوري و تصفيه فاضالب
- مديريت و برنامه ريزي براي استفاده بهينه از سيالب هاي منطقه

از  استفاده  با  فاضالب  جمع آوري  فرسوده  و  قديمي  شبكه هاي  بازسازي   -
 CIPP تكنولوژي جديد و به روز

-تأمين و انتقال آب از خليج فارس
همچنين در راستاي اهداف عنوان شده و سعي در فراهم آوري ارتباطات بيشتر 
بين تيم هاي مختلف كارفرمايي، مشاورين، توليد كنندگان مختلف و پيمانكاران 
اجرائى گروه فاضالب و آبهاي سطحي به منظور رفع مشكالت اجرائي، جلسه 
با حضور  جلسه  اين  نمود.  برگزار   98  /06  /16 مورخ  در  را  فني  و  كارشناسي 
كارشناسان محترم آبفاي مشهد با شركت توليدي لوله GRP فراسان به همراه 

پيمانكار اجرايي روش پايپ جكينگ برگزار گرديد.
در اين جلسه مباحثي در خصوص استفاده از لوله هاي GRP و روش پايپ 
پروژه  با  ارتباط  در  خصوصًا  شهري  فاضالبرو  خطوط  اجراي  در  جكينگ 

گرديد. مطرح  مشهد  فاضالب شهر 
همچنين با بحث هاى حضوري و به چالش كشيدن مسائل مختلف اجرايي و فني 
كار، سعي در رفع ابهامات و مشكالت مذكور پرداخته شد به گونه اي كه در انتهاي 

جلسه رضايت مطلوب براي شركت آب و فاضالب مشهد نيز فراهم گرديد. 
عالوه بر برگزاري جلسات، بازديدها، كارگاه هاى آموزشى عنوان شده، گروه فاضالب 
در شناخت  فني خود سعي  توانمندي هاي  افزايش  منظور  به  و آب هاي سطحي 

نرم افزارها و روش هاي نوين و پر كاربرد مباحث تخصصي خود داشته است. 

افزار  افزارهاي مطرح كه مورد بررسي و استفاده قرار گرفت، نرم  از جمله نرم 
افزار  نرم  و  فاضالب  آوري  جمع  شبكه  مباحث  در   Carlson civil suit

Sewer Gems در طراحي شبكه آبهاي سطحي مى باشد. 
الزم به توضيح است كه نرم افزار Carlson civil suit با توجه به امكانات 
تاكنون در  دارا مي باشد،  تأسيسات شهري  قابليت هاي متعددي كه در زمينه  و 
ايران (با توجه به اطالعات گردآوري شده) در پروژه هاي شهري مورد استفاده  
عمومى واقع نشده است. همچنين در زمينه هاي طراحي شبكه آبهاي سطحي 
نيز نرم افزار Sewer Gems به صورت كاربردى در پروژه ها مورد استفاده قرار 
نگرفته است، اين برنامه ريزي ها ميتواند توانمندي علمي و نرم افزاري شركت 

مهندسى مشاور طوس آب را در ارتباط با پروژه هاي مرتبط ارتقاء دهد. 

1398 تابســتان  در  ســطحى  آبهــاى  و  فاضــالب  گــروه  فعاليت هــاى 
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فعاليت رسمى و مستمر مركز تحقيق و توسعه با تبيين سياست هاى راهبردى توسط 
جناب آقاى دكتر نى ريزى مديرعامل محترم و تأكيد ايشان بر امر تحقيق و پژوهش 

توسط تمامى پرسنل شركت مهندسى مشاور طوس آب، آغاز گرديد.

با شروع فعاليت اين مركز جلسات متعددى به منظور تعريف سياست هاى كالن 
دكتر  جوشش،  مهندس  كهرم،  دكتر  آقايان  حضور  با  مركز  آتى  فعاليت هاى  و 
باغدارحسينى و سركار خانم مهندس اسدى، سركار خانم مهندس پاكنهاد صورت 
گرفت. نتايج حاصل از اين جلسات منجر به تعريف روش هاى اجرايى هر يك از 
فعاليت هاى پژوهشى و تحقيقاتى شده و اين مركز به انجام فعاليت هاى پژوهشى 
به شرح ذيل، در سال 1396، و شش ماه اول سال 1397 متمركز گرديد. گزارش 
فعاليت هاى گروه پژوهشى شوربوم آمايش تاكنون بصورت فصل نامه به تفكيك از 
زمان تأسيس به عنوان خبرنامه شركت مهندسى مشاور طوس آب آماده گرديده است.

روند فعاليت هاى اين گروه در فصل تابستان سال 1398
تحصيالت  پروپوزال  تهيه  براى  فردوسى  دانشگاه  دانشجويان  با  همكارى   -1

تكميلى و كارآموزى
2- مذاكره براى انتقال امتياز يك پژوهشكده غير فعال به طوس آب

3- دريافت آئين نامه و شيوه نامه تشكيل پژوهشكده و اقدام به برپائى پژوهشكده 
مستقل براى طوس آب

نيروى  با هدف تربيت  از سازمان فنى و حرفه اى  4- به منظور كسب مجوز 
انسانى ماهر مورد نياز شركت، كارفرمايان، پيمانكاران و شركت هاى تخصصى 
همكار براى دريافت مهارت هاى الزم جهت اجراى اهداف مهندسى و همچنين 
دريافت گواهينامه معتبر،  با آقاى مهندس سيف اهللا نيك نامى «مسئول كارگروه 
ايران و  بازرگانى و صنايع  اتاق  فنى حرفه اى، كميسيون صنعت و تجارت، 
آلمان» مذاكره و نهايتاً مكاتباتى با آقاى مهندس باجول وند؛ معاونت محترم 
پژوهشى سازمان آموزش فنى و حرفه اى كل كشور براى كسب مجوز انجام شد.
5- كالس «بهره ورى فردى» در آبفاى گيالن توسط سركار خانم مهندس سپهى 
برگزار شد، در خاتمه براى 20 نفر از شركت كنندگان از طرف گروه پژوهشى 

شوربوم آمايش گواهى صادر گرديد.
6- برگزارى دوره آموزشى با موضوع «مدل سازى رفتار هيدروليكى رودخانه» 
در شركت آب منطقه اى لرستان؛ براى شركت كنندگان گواهى انجام آموزش، 

توسط گروه پژوهشى شوربوم آمايش در دست اقدام است.

در فصل تابسـتان سـال 1398 چندين كارگاه آموزشـى در سـالن اجتماعات 
شـركت مهندسـى مشـاور طوس آب به شـرح ذيل برگزار گرديد:

• دوره آموزشـى نـرم افـزار GPS-X جهـت تحليـل نتايـج طراحـى 
ب ضـال ى فا نه ها تصفيه خا

• رويداد ملى سازگارى با كم آبى
• دوره آموزشى مديريت ادعا و قراردادها

• دوره آموزشى استانداردهاى جديد حسابدارى  
• سـمينار تخصصـى تغييرات اسـتانداردهاى حسـابدارى و صـورت هاى 

مالـى نمونـه جديد
• دوره  آموزشى SWAT مقدماتى وپيشرفته

• كارگاه تخصصـى «سـد و نيـروگاه گتونـد عليا» مراحـل طراحى، اجرا، 
عالج بخشـى و بهـره بردارى

كارگاه ها و سمينار هاى آموزشى

نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران
در سومين همايش بين المللى آبيارى و زهكشى (ICID) كه در اندونزى 
به  تاريخ دهم شهريور ماه برگزار گرديد، مقاله اى با عنوان «رودخانه كشف 
رود، زنده رود يا زهكش» توسط آقاى مصطفى زارع بهارى از كارشناسان 
شركت طوس آب ارائه گرديد كه در ذيل چكيده اين مقاله را مرور مى كنيم:
رودخانه كشف رود در شمال شرق ايران واقع شده است و از رودخانه هاى 
فصلى است كه به داليل افزايش جمعيت، كاهش بارندگى، ايجاد سدهاى 
ذخيره، افزايش اراضى مورد كشت و تغيير الگوى كشت در طى سال هاى 

اخير رو به خشكى رفته است.

اين  كه  قراردارد  رودخانه  اين  مجاورت  در  ايران؛  بزرگ  شهر  دومين  مشهد، 
مجاورت خطرات زيست محيطى ذيل را موجب شده ازجمله؛ تخليه فاضالب 
شهر درچند نقطه رودخانه، تخليه فاضالب صنايع مجاور رودخانه، تصرف اراضى 

مجاورتوسط ساكنين، آبيارى اراضى  با آب آلوده.
بنابراين رودخانه فصلى به مدفن و محل فاضالب تبديل شده به عبارتى به 
زهكش تغيير وضعيت داده است. همچنين برداشت هاى بى حساب از سفره آب 
زيرزمينى براى تأمين آب شرب سبب كاهش و نشست سفره آب زيرزمينى طى 
چهل سال گذشته بوده تا جائيكه در برخى چاه ها به سنگ كف برخورد شده است.
اين اهداف را در  يا چند منظوره  براساس موارد مذكور، مسئولين طرح جامع 
دستوركار قرار دادند: آزاد سازى اراضى تصرف شده، احداث تصفيه خانه هاى 

فاضالب صنعتى و شهرى، ايجاد فضاهاى سبز در دو طرف رودخانه.
نگرفته است و  اطراف رودخانه شكل  در  بران  متأسفانه هيچگونه تشّكل آب 
تصميمات، بدون مشاركت كشاورزان و آبياران و تنها بر اساس نظرات و رأى مديران 
شكل گرفته است. بنابراين هرچند مهمترين فقدان و كمبود در رودخانه كشف رود 
مديريت به هم پيوسته است ليكن نياز به مشاركت آب بران كامًال مشهود است. 

پژوهشــى  گــروه  هــاى  فعاليــت 
ــتان 1398 ــش در تابس ــوربوم آماي ش
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2- رويكرد مهار يا كنترل سيل: اوِج پذيرش اين رويكرد به دهه 60 خورشيدى 
برمى گردد كه بر اساس آن با احداث مخازن كوچك و بزرگ در سر راِه سيالب، 
از طريق تله اندازى آب به مدت چند روز تا چند ماه، از بيشينة آورِد سيل كاسته 

شده و از اين طريق سيالب كنترل مى شود. 
3-  رويكرد آمادگى يا مديريت سيل: تجربيات جهانى در زمينه كاستن از شدت 
جرياِن بيشينة سيل و ظرفيت سازى براى عبور ايمن آن، نشان داد كه همچنان 
سيل در بين تمامى عوامل مخرب طبيعى، بيشترين خسارات را در سطح جهان 
به جوامع انسانى وارد مى سازد. لذا از دهه 70 خورشيدى به اين سو، مفهوم 
«مديريت سيالب» بعنوان رويكرد غالب پذيرفته شد. در اين رويكرد، سيل 
بعنوان يك عامل اجتناب ناپذيِر طبيعى شناخته مى شود كه بايد آنرا «مديريت» 
كرد. لذا در كنار اقداماِت دو دسته پيشين، تدابير «پيش بينى و هشدار سيل» در 

سرلوحه ابزارهاى مديريتى قرار گرفت.
4- رويكرد مديريت ريسك سيل: از دهه 80 شمسى به اين سو توجه جهانى 
در مواجهه با سيالب به «كاهش آسيب پذيرى» متمركز شده است، يعنى 
بروز سيل هاى مخرب، گاهى از مواقع ناگزير است، اما بايد تدابيرى انديشيد 
كه در نتيجة آن، آسيب هرچه كمترى به جوامع انسانى وارد شود. اين امر نه 
تنها با تدابير دفاعى، كنترلى و پيش آگاهى ممكن است بلكه مى تواند با تطابق 
اجتماعى با سيل، ارتقاى امكانات تخليه و اسكان موقت، امدادرسانى بهنگام و 
بيمه سيل حاصل شود. تنوع اين راهكارها در كنار محدوديت امكانات مالى، 
موجب مى شود كه در اين رويكرد به مطالعه «ريسك يا خطرپذيرى» پرداخته 
و درنتيجة آن، اقدامات، اولويت بندى شوند. چه بسا با هزينه كردن بر روى 
20 درصد از اقدامات، بتوان آسيب پذيرى را به ميزان 80 درصد كاهش داد. 
در ديدگاِه مديريت ريسك، پذيرفته مى شود كه حتى با اجراى تمامى اقدامات 
مهندسى، ميزانى از خطر پذيرى بعنوان «خطرپذيرى ناگزير» باقى مى ماند كه 

بايد براى آن جامعه را آگاه، آماده و بيمه كرد.
بارش هاى شديِد بهار 98 به روشنى، بر درستِى ديدگاه اخير مهر تاييد نهاد. بديهى 
است كه اگر سدهاى مخزنى و سازه هاى انحراف سيل در خوزستان و گلستان نبودند، 
شدت خسارات، بسيار بيشتر از امروز و حتى در مقياس فجايع جهانى بود، اما اگر تدابير 
كاهش آسيب پذيرى مانند شناسايى مناطق پرخطر، آموزش عمومى، هشدار و بيمه 
سيل نيز از پيش صورت مى گرفت، هرچند سيالب دفع يا مهار نمى شد، اما ميزان 
آسيب هاى جسمى، روانى، مالى و سياسِى سيل به شدت كاهش مى يافت. البته اين 
رويكرد به مطالعه و برنامه-ريزى قبلى و خصوصاً «مشاركت بخشى اجتماعى» 
و «هماهنگى سازمانى» نياز دارد. هرجا اين دو ركِن اخير در طرح ريزى و اجراى 
برنامه ها بدرستى بكار گرفته شود، نه تنها اثربخشِى فيزيكى آن اقدام بيشتر است، 
بلكه مشاركت عمومى، همگرايى سازمانى و روحيه اعتماد اجتماعى كه پشتيبان آن 
اقدام است به پيروزِى بلند مدت طرح كمك خواهد كرد. نمونه اى موفق از اين روِش 
كار، در چند سال پيش، در آزادسازى بستر و حريم كشف رود در حاشيه شمالى مشهد 
صورت گرفت كه از اثراِت ارزشمند آن، تمامى زائرين و مجاورين امام هشتم (ع)، 
در بهار 98 بهره مند گرديدند. اگر اقدامات هماهنگ و بهنگام از سوى آب منطقه اى 
خراسان رضوى، دادگسترى، نيروى انتظامى، اقشار اجتماعى و سازمان هاى مردم 
نهاد صورت نپذيرفته بود، چه بسا اكنون «مشهد» نيز در زمره شهرهاى سيل زده 

كشور قرار داشت. 
سيد محمدرضا علوى مقدم- مدير پروژه
دكتراى هيدروليك و منابع آب

تجربيات همكاران

ميهن عزيزمان ايران، با دارا بودن گستردگى جغرافيايى و تنوع اقليمى و زمين ساختى، در 
زمره كشورهايى است كه با طيف وسيعى از مواهب و در كنار آن بالياى طبيعى مواجه 
است. سيالب هاى بهار 98 كه بخش-هاى گسترده اى از كشور را فرا گرفت، روشن 
ساخت كه عليرغم وجود زيرساخت هايى مانند مخازن سدهاى بزرگ، اما همچنان در 
مواجهه با سيالب بعنوان مهمترين مخاطره طبيعى، كمبودهاى زيادى وجود دارد. بديهى 
است كه پس از عبور از روزهاى بحرانِى اوليه در هر رويداد تلِخ طبيعى، بايد نسبت به 

بررسى آن رويداد و درس آموزى از آن اقدام نمود. 
بازخوانى تجربيات و رويكردهاى جارى در كشور و مقايسه آن با رهيافت هاى علمى و 
تجربيات موفِق ديگر جوامع و كشورها مى تواند در ترسيم يك نقشة راه براى مواجهة 
بهتر با رويدادهاى ناگزير كه در آينده پيش خوهد آمد، راهگشا باشد. نوشتار حاضر اين 

هدف را در نظر دارد.  
سيالب عبارت است از سرريز شدن آب از رودخانه ها به زمين هايى كه در شرايط 
عادى خشك هستند. يك رودخانه از محل تشكيل سرشاخه ها در كوهستان تا مصب يا 
انتهاى آن كه به دريا يا كوير مى ريزد، به تدريج از شيب شان كاسته مى شود و با همين 
ترتيب نيز از باالدست به پايين دسِت يك رودخانه، ماهيِت رويداد سيل، از يك تندآِب 
كوتاه مدت، خشن، پر سرعت و ويرانگر (مانند آنچه در لرستان و شيراز روى داد) به يك 
آبگرفتگى و رسوب گرفتگِى طوالنى مدت و سنگين (مانند آنچه در خوزستان و گلستان 

شاهد بوديم) تغيير مى يابد. 
آخرين گزارشهاى سازمانهاى معتبر جهانى مى گويند كه «سيل را نمى توان صددرصد 
مهار كرد بلكه بايد سيالب را مديريت كرد». بعبارتى سيالب، ريسك يا خطرى است 
كه بايد آسيب پذيرِى از آن را كاهش داد. آنچه در مواجهه با يك پديده طبيعى در 
درجه نخست اهميت قرار دارد، ميزان «آسيب پذيرِى» ما از آن پديده است و مهمترين 
مساله در «كاهش آسيب پذيرى»، نوع «رويكرد» ما در برابر آن پديده طبيعى است. در 
خصوص مواجهه با سيالب، «رويكردهاى مهندسى» در طول يكصد سال گذشته بارها 
دستخوش اصالح شده كه اين رونِد تغيير در جهت تكامل بوده است. از اينرو الزم است 
كه مديران محترم كشور، اكنون كه در فكر راه حل هايى براى سيالب هاى آتى هستند، 
با اين روند تكاملِى مواجهه با سيالب در جهان آشنا باشند و از آخرين و كامل ترين 
تجارب استفاده نمايند. به اختصار اين روند را در چهار مرحله زير مى توان خالصه نمود:

1- رويكـرد دفاعـى يـا مقابلـه بـا سـيل: در ايـن رويكـرد كـه تـا دهـه 50 
خورشـيدى ديـدگاه غالـب بـود، از طريـق تدابيـرى ماننـد ديـواره سـازى، 
سـاماندهى و اليروبـى رودخانه تالش مى شـود تـا ظرفيت آبگـذرى افزايش 

يابـد و جريـان سـيالبى از رودخانـه بـه بيـرون سـرايت نكنـد. 

سيالب: مهار يا مديريت؟!
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مطالب خواندنى

شركت بنتلى در زمينه ى توليد نرم افزارهاى مهندسى يكى از قدرتمندترين شركت ها 
محسوب مى شود، كه در سال 1984 ميالدى توسط برادران بنتلى تأسيس شده 
است. اصوًال بنتلى يك شركت توسعه نرم افزارى مى باشد كه عهده دار پشتيبانى از 
نيازهاى اساسى در جهت ساخت و مديريت زيرساخت هاى جهانى شامل: جاده ها، 
همچنين  و  صنعتى  و  قدرت  هاى  نيروگاه  فرودگاه ها،  خراش ها،  آسمان  پل ها، 
شبكه هاى برق، آب و فاضالب است. از جمله مهمترين اين نرم افزارها در صنعت 
    WaterGEMS ،SewerGEM افزارهاى  نرم  به  توان  آب و فاضالب مى 

تعهد بنتلى به جامعه كاربر تنها ارائه يك نرم افزار كامل و يكپارچه نمى باشد، StormCAD ،CivilStorm و HAMMER اشاره نمود.             
بلكه اين نرم افزارها داراى خدمات و پشتيبانى استثنائى هستند. دسترسى به 
تيم پشتيبانى فنى، سازمان خدمات حرفه اى جهانى و فرصت يادگيرى مداوم از 
طريق آموزش محصوالت، سمينارهاى آنالين و برنامه هاى دانشگاهى تعهد 
اين شركت به متخصصان نسل فعلى و آينده، اين زيرساخت ها را نشان مى دهد.
عليرغم ارائه چنين خدمات ارزنده اى به صورت رايگان از سوى شركت بنتلى، 
آن  خدمات،  اين  از  آگاهى  عدم  بدليل  كشور  داخل  دانشجويان  و  مهندسين 
طور كه بايد نتوانسته اند از آن استفاده كنند. از آنجا كه توليد كننده يك نرم 
بهترين  لذا  مى كند،  ارائه  زمينه  آن  در  را  آموزش  كامل ترين  و  بهترين  افزار، 
فعاليت هاى  اينكه  به  توجه  با  مى باشد.  برنامه ها  اين  آموزش  براى  مرجع 
آموزشى كاربران در حساب كاربرى آنان ثبت شده و براى هر دوره آموزشى 
گواهينامه معتبر صادر مى گردد، اين آموزش ها اهميت بيشترى نيز پيدا مى كند.
شركت  آموزش هاى  بودن  رايگان  از  افراد  آگاهى  عدم  به  توجه  با 
بنتلى، متأسفانه عده اى در داخل كشور، از اشتياق كارشناسان و دانشجويان در 
زمينه يادگيرى و اخذ گواهينامه هاى معتبر سوء استفاده كرده و گاهى به اسم 
نماينده شركت بنتلى، با اخذ هزينه هاى گزاف نسبت به ارائه خدمات مذكور 
اقدام مى نمايند. به منظور جلوگيرى از اين مسأله و گسترش دانش مهندسى 
در كشور و استفاده از خدمات رايگان شركت بنتلى به صورت گسترده براى 
هموطنان گرامى، نحوه استفاده رايگان از دوره هاى آموزشى اين شركت و اخذ 
گواهينامه هاى مربوطه، در قالب يك مجموعه آموزشى تهيه و درسايت هاى 
يوتيوب و آپارات و همچنين شبكه اجتماعى تلگرام منتشر شده است. مهندسين 
و دانشجويان گرامى، مى توانند جهت استفاده از اين مجموعه آموزشى، عبارت 

BentleyFree را در سايت ها و شبكه اجتماعى مذكور جستجو كنند.

ــتفاده  ــى و اس ــركت بنتل ــا ش ــنايى ب آش
رايــگان از دوره هــاى آموزشــى آن
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