
بهينه سازى حجم باال در مخزن هاى تلمبه ذخيره اى 

طرح بازنگرى و تكميل مطالعات شبكه فاضالب شهر يزد

تكميل و تحويل مطالعات پروژه گمبيرى و سد ماستارا
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تأسيس شركت پروژه تكاپوى آب و برق شرق

، در شرق كشور     آب  چالش هاى 
بير حاكميت تدا و  نقش مـردم 
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سخن نخست
به نام آفريدگار نظم

سازمان، در ذهن شما چه تصويرى دارد؟
آيا محيطى سخت و پرهياهوست؟ يا تداعى بخش ساز فعاليت هاى هماهنگ ما انسانهاست؟ 

پاسخ، از منظر شما هر آنچه باشد، درست است؛ مهم باورهاى شكل گرفته اى هستند كه قدرت يافته اند در دل ارزش هاى سازمان رسوخ نمايند و 
فرهنگ واقعى آن را نمايان سازند. فرهنگ، شيوه مستمر رفتار انسان هاست كه مى تواند فعاالنه تغيير نمايد. تغييرات سازنده رفتارى، الزام هستند 

چراكه شيوه اى الزم است تا :

  به مديريت ارشد اطمينان دهد كه سراسر تصميمات و فعاليت هاى سازمانى با مدل ذهنى پذيرش شده در آن سازمان، اجرا مى شود.  
  عملكرد گروهى افزايش يابد و همسويى در نگرش به چالش ها به وجود آيد.

  استعدادهاى كاركنان شكوفا شود و حداكثر پتانسيل الزم در ايجاد منابع پنهان بهره ورى، در اختيار افراد قرار گيرد.
  مهارت ها، اثربخش شوند.

  مديران الهام بخش، مشاركت كاركنان را برانگيزانند.
  شفافيت در پيشبرد اقدام هاى عملى در بسترى از تعهد براى دست يابى به نتايج قابل اندازه گيرى ايجاد گردد.

  اعتماد به نفس كاركنان تقويت شود و مهارت هاي ارتباطي در كاركنان بهبود يابد، طوريكه در زمان رويارويى با چالش ها در برطرف كردن نيازهاى 
سازمانى خود را نشان دهد.

كوچينگ (ره يارى) (coaching)سازمانى، فرآينديست در پاسخ به نياز تغييرات سازنده رفتارى. تحقيقات نشان مى دهد كه كوچينگ سازمانى 
تاثير بسيار مثبتى بر روى عملكرد در محيط كار دارد.

      بعضى اوقات نميدانيم كه برخى از رفتار هاى ما چقدر اثر منفى روى همكاران و سازمان ميگذارد. يك كوچ حرفه اى كمك مى كند كه در آغاز 
آگاه شويم و بعد تغيير سازنده ايجاد كنيم؛ در روند كار و در نتيجه بازخورد مثبت را بگيريم. امروزه در سراسر دنيا اين سرمايه گزارى براى افراد و 

سازمان ها عادى شده است.
      شركت مهندسى مشاور طوس آب، كه كارنامه درخشان سى و چهار سال خدمت مفيد را داراست؛ براى توان ادامه راه به نحوى درخشنده تر از 
قبل و براى جارى سازى راهبردهاى توسعه اى خود در عرصه ملى و بين المللى، اين پتانسيل را دارد كه از فرصت كوچينگ سازمانى بهره بردارى 

كند و مهارت هاى مديريتى را به شيوه اى نوين ابراز نمايد. 
                   شادى سپهى

              سرپرست دفتر بهبود سامانه هاى مديريتى

1 چالشهاى آب در شرق كشور   

3 بهينه سازى حجم مخازن باال در نيروگاهها  

4 نگاهى به قراردادهاى تازه    

6 اخبار پروژه ها     

 8 بهره بردارى از طرح پايلوت سيستم تصفيه آب 

 8 نگاهى كوتاه به مقاالت   

8 تأسيس شركت پروژه طرح انتقال آب از درياى عمان 

9 نگاهى به انواع ساختارهاى سازمانى  

فهرست
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همايش چالشهاى آب در شرق كشور ،
تدابير حاكميت نقش مردم و 

همايش ملى "چالش هاى آب در شرق كشور، نقش مردم و تدابير حاكميت" طى 
روز هاى ششم و هفتم مرداد ماه سال جارى با حضور وزير محترم نيرو، مديران ارشد 
اين وزارتخانه، جمعى از نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى، استانداران و 
فرمانداران محترم استان هاى شرق كشور و نيز گروهى از كارشناسان و متخصصان 
دانشگاهى حوزه آب در استان هاى خراسان رضوى ، خراسان جنوبى ، سيستان و 

بلوچستان به ميزبانى شركت آب منطقه  اى خراسان رضوى در مشهد برگزار شد.
در اين همايش 2 روزه نحوه تأمين پايدار منابع آب براى جمعيت 3 استان 
شرقى با توجه به كاهش نزوالت جوى، بروز خشكسالى هاى پياپى، كاهش 
تبيين   هدف  با  آبى  منابع  شديد  محدوديت  و  تجديدپذير  آب  منابع  سرانه 
چالش هاى پيش رو و هم انديشى براى راهكارهاى برون رفت از بحران و 
سياست گذارى هاى نوين در حوزه هاى مختلف تامين ، توزيع ، برداشت و 

مصرف منابع آبى مورد بحث و بررسى قرار گرفت.
در شروع همايش ملى چالش هاى آب در شرق كشور، نقش مردم و تدابير حاكميت 
،آقاى مهندس محمد عاليى مديرعامل محترم شركت آب منطقه اى خراسان 
رضوى به عنوان ميزبان ، با عرض خير مقدم به حاضران ، گفتند: مساحت سه 
استان خراسان رضوى، خراسان جنوبى و سيستان و بلوچستان 452 هزار كيلومتر 
است كه سهم 27 درصد مساحت كشور را از آن خود كرده است. جمعيت اين 3 

استان حدود 10 ميليون نفر بوده كه 12 درصد جمعيت كشور ميباشد.
به وضعيت  اشاره  با  خراسان رضوى  منطقه اى  آب  محترم شركت  مديرعامل 
روستاهاى محور شرقى كشور ادامه دادند: در هر دهه ميزان بارندگى 4 درصد و 

روان آب ها 13 درصد كاهش داشته است. 
ايشان تصريح كردند: طرح انتقال آب از درياى عمان به استانهاى شرق كشور شامل 
جانمايى تاسيسات آبگيرى از درياى عمان و شيرين  سازى آب دريا و تملك زمينى 

براى ساخت تاسيسات الزم، انتخاب مسير گزينه برتر خط انتقال با ظرفيت 
250ميليون مترمكعب در سال با قطر 2200 ميلى متر، برگزارى فراخوان براى 
موسسين شركت  مجمع  تشكيل  و  مجريان طرح  و  سرمايه گذاران  انتخاب 
تابش و آغاز مطالعات طرح و گرفتن رديف اعتبارى ملى براى انجام مطالعات 

جامع و كامل طرح مى شود.
دراين مراسم آقاى دكتررضا اردكانيان وزير محترم نيرواظهار كردند: ما نبايد 
پا بر شانه گذشتگان خود بگذاريم آن را ناديده بگيريم و نبايد ابتداى تاريخ را 

آغاز زمان مديريت خود قرار دهيم.
ايشان ادامه دادند: اگر دنيا در هر بخش به توفيقى رسيده، به خاطر ارج نهادن 

به گذشتگان و آينده پژوهى ها بوده است.
همچنين بايد تصميمات پيش  رو را با آينده پژوهى توأم كنيم. ما در عين حال كه به 
جمع بندى دست پيدا مى كنيم تا كارى را انجام دهيم، بايد اين  توانمندى را داشته 

باشيم كه اثر اين تصميم در فرض محقق شدن آينده اى معقول را ترسيم كند.

آقاى دكتر اردكانيان خاطرنشان كردند: در مقابل چالش هايى كه پيش رو داريم دو 
فرصت و منبع ارزشمند در اختيار ما بوده كه ابتدا منبع تجديدپذير نيروى انسانى و 
ديگرى منبع تجديدناپذير است. همان چيزى كه همه ما روزى چند بار به آن اشاره 

مى كنيم كه وقت ضيق است و هميشه بيش از وقتى كه براى ما قرار دادند، 
با وقت كمى  احساس مى كنيم كه  داريم. همواره  ارائه كردن  براى  راهكار 
مواجه هستيم و اين احساس درست است. منتهى معناى آن اين بوده كه ما 

از وقت استفاده درستى نمى كنيم.
وزيرمحترم نيرو تاكيد كردند: اميد داريم اين همايش به سهم خود گامى در 

جهت استفاده از هر دو منبع بردارد و ما از آن نهايت بهره را ببريم.
آقاى دكتراردكانيان بيان كردند: ما مخالف اين نظريه هستيم كه هر مكانى 
ميزان حياتش بستگى به ميزان نزوالت آن دارد. ممكن است در درازمدت 
بخش هايى از كشور را از دست بدهيم، ما بايد از اين وضعيت نامتوازن بارش ها 
با اتكا به علم و رعايت اصول حاكم بر توسعه پايدار به گونه اى عمل كنيم كه 

اين جمعيت10 ميليونى كه در كريدور شرق كشور داريم، تثبيت شود.
وزيرمحترم نيرو اضافه كرد: ما اگر مى خواهيم در حوزه انتقال آب و شيرين 
شود   اتخاذ  جامع  به صورت  تصميم  اين  بايد  بگيريم،  تصميمى  آب  كردن 
كوتاه مدت،  تصميمات  از  بخشى  كه  برسيم  نتايجى  مجموعه  به  نهايتا  و 
يعنى هدف  به هدف خود  بتوانيم  تا  را پوشش بدهد  بلندمدت  ميان مدت و 

حيات پايدار در شرق كشور دست پيدا كنيم.
آقاى دكتراردكانيان گفتند: اصل كار ما سازگارى با كم آبى است و اين را 

پذيرفته ايم كه كم آبى همزاد اقليم ماست.
ايشان اظهار كردند: مديريت صحيح آب در هر جاى دنيا يك ارتباط مستقيم 
به پايبندى با اخالقيات دارد. محال است كه در يك جامعه اين پايبندى را 

نداشته باشيم و مشكل آب حل شده باشد.
وزيرمحترم نيرو بيان كردند: هر جامعه اى كه اخالقى تر عمل كند، مديريت 
آب آن صحيح  تر خواهد بود. موضوع تامين آب به دليل طبيعت چند انظباطه 

و ماهيت ميان بخشى آن ارتباط بسيار نزديكى با زندگى ما دارد.
آقاى دكتراردكانيان ادامه دادند: در حال حاضر موضوع اصلى ما كريدورهاى 
شرق است و ضرورى است سرمايه گذارى هاى سنگينى كه انجام مى گيرد، 

بر مبناى اطالعات دقيق صورت گيرد.
ايشان عنوان كردند: در حال حاضر موضوع اقتصاد آب كمتر مورد توجه قرار 
گرفته و پيش نيازى است كه در اين بخش ها به طور جدى تر بايد به آن وارد 
شويم. موضوع تقويت حضور بانوان نيز در عرصه مديريتى آب نقش اساسى 

دارد كه بايد به آن بپردازيم.
وزيرمحترم نيرو تصريح كردند: طبيعت موضوع آب به ويژه در عرصه مديريت 
مصرف نيازمند نقش پذيرى بيشتر نيمى از جمعيت كشور است كه توانمندى هاى 
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بااليى دارند و ويژگى هاى شخصيتى آن ها اقتضا مى كند كه در عرصه هاى 
كنند. ايفا  را  بيشترى  مسئوليت  آب  مصرف  مديريتى 

مديرعامل  رسولى ها  حاج  محمد  مهندس  آقاى  همايش  اين  در  همچنين 
حاكميت  جايگاه  ارتقا  گفتند:  ايران  آب  منابع  مديريت  شركت  محترم 
عميق  تاثيرات  با  متناسب  واقعى  جايگاه  به  آن  رساندن  و  كشور  در  آب 
از  پشتيبان  قوانين  تصويب  مستلزم  و سياسى  امنيتى  اجتماعى،  اقتصادى، 
منابع  برنامه ريزى هاى  و  ها  نظام  زنندگان  برهم  عليه  قاطع  برخوردهاى 
موثرى  كمك  مى تواند  مجازات ها  تشديد  لذا  بود،  خواهد  آب  مصارف  و 

باشد.   بحرانى آب  براى مديريت شرايط 
تدابير   ، مردم  نقش  به  اشاره  با  رسولى ها  حاج  محمد  مهندس  آقاى 
مقام  توسط  منابع آب كه  در خصوص  نظام  و سياست هاى كلى  حاكميت 
ايجاد  شامل  سياست  اين  كردند:  اظهار  است،  شده  ابالغ  رهبرى  معظم 
و  پايدار  توسعه  اصول  اساس  بر  آب  چرخه  كل  در  مديريت  جامع  نظام 

است. آبريز كشور  آمايش سرزمين در حوضه هاى 
وزارت  افزودند:  ايران  آب  منابع  مديريت  شركت  محترم  مديرعامل 
بر  و  كشور  آب  فرابخشى  برنامه هاى  كردن  عملياتى  راستاى  در  نيرو 
و  پيگيرى  انسجام،  هماهنگى،  منظور  به  وزيران،  هيات  مصوبه  اساس 
تعادل  و  كم آبى  با  سازگارى  تحقق  در  موثر  مقررات  و  قوانين  اجراى 
سازگارى  ملى  كارگروه  كشور،  مختلف  مناطق  در  آب  مصارف  و  منابع 
محترم  وزيران  عضويت  و  نيرو  محترم  وزير  مسئوليت  با  را  كم آبى  با 
سازمان هاى  رؤساى  و  تجارت  و  معدن  صنعت،  كشور،  جهادكشاورزى، 

فعال كرده است. بودجه كشور  و  برنامه  و  حفاظت محيط زيست 
مديرعامل محترم شركت مديريت منابع آب ايران با اشاره به اهم اقدامات 
انجام شده در وزارت نيرو در راستاى تحقق امنيت آبى، تصريح كرد: اين 
نهاد  باالترين  عنوان  به  آب  عالى  شوراى  شدن  فعال  شامل  اقدامات 
تصميم گيرى در بخش آب كشور و اتخاذ تصميمات راهبردى، توجه ويژه 
آن،  نرم افزارى  رويكردهاى  و  آب  منابع  پيوسته  بهم  مديريت  الزامات  به 
مديريت  رويكرد  با  آبريز  حوضه هاى  مديريت  هماهنگى  شوراى  تشكيل 
رود،  سفيد  كرخه،  رود،  زاينده  آبريز  حوضه هاى  در  ويژه  به  پيوسته  بهم 
اروميه، هراز، بختگان و حبله رود و... اولويت بندى و تعيين سطح تشكيل 
در  آن  تصويب  و  اولويت دار  رودخانه هاى  حوضه ها،  ساير  براى  جلسات 

جلسه امور آب خاص وزرات نيرو براى 18 رودخانه اولويت دار است.
اقدامات  ديگر  از  همچنين  كردند:  اضافه  رسولى ها  حاج  مهندس  آقاى 
و  ستاد  در  كم آبى  با  سازگارى  ملى  كارگروه  كردن  فعال  به  مى توان 
كارگروه هاى استانى  و سازگارى با كم آبى در سطح استان ها و همچنين 
ارائه برنامه احيا و تعادل بخشى منابع آب زيرزمينى مشتمل بر 15 پروژه 
كه وزارت نيرو متولى اجراى 12 پروژه و وزارت جهادكشاورزى و سازمان 
3 پروژه آن باشد اشاره كرد كه اهداف اين  زمين شناسى مسئول اجراى 
آبخوان هاى  تجمعى  متر مكعب كسرى مخزن  ميليارد   110 طرح، جبران 

كشور ظرف مدت 20 سال است.
استاندار محترم خراسان رضوى آقاى على رضا رشيديان نيز با حضور در 
95 ميزان مصارف آب شرب، بهداشت  : در سال  اين همايش ملى گفتند 
و صنعت در شرق كشور 939 ميليون متر مكعب بوده و اين ميزان مصرف 
باشد  متر مكعب مى  ميليون   856 ميزان  به  داراى كسرى   1420 افق  در 
سالهاى  فاصله  در  كشور  شرق  مرزى  نوار  در  مدت  اين  طى  آنكه  ضمن 
85 تا 95 شاهد كاهش 18 درصدى جمعيت روستايى و رشد 25 درصدى 

ايم. بوده  بزرگ  در حاشيه شهرهاى  جمعيت شهرى عموما 
ها  خشكسالى  تشديد  واقع  در  شده  موجب  وضعيت  اين  افزودند:  ايشان 
جمله  از  منطقه  بزرگ  شهرهاى  به  روستاييان  مهاجرت  رشد  به  منجر 
 90 تهران طى سالهاى  در  مشهد شده است چنانكه رشد جمعيت شهرى 

تا 95 هفت درصد و در مشهد  23 درصد بوده است.
اين  با  مقابله  منظور  به  اينكه  بيان  با  رضوى  خراسان  محترم  استاندار 
در  ،گفتند:  است  گرفته  صورت  هايى  ريزى  برنامه  آن  مديريت  و  شرايط 
به ميزان  تا كنون   92 از سال  راستا مخازن ذخيره آب شرب شهرى  اين 

1/293/190 متر مكعب معادل  164 درصد رشد داشته است.
به  مدت  اين  در  روستايى  شرب  آب  مخازن  همچنين  افزودند:  ايشان 
ميزان 71 هزار و 905 متر مكعب معادل با 30 درصد افزايش داشته است.

تاكيد كردند: حمايت همه جانبه مديريت  استاندار محترم خراسان رضوى 
استان از اقدامات پيشگيرانه اضافه برداشت از مخازن زيرزمينى از طريق 
7500 حلقه چاه هاى  از  انسداد بيش  10هزاركنتور هوشمند،  نصب حدود 
استفاده  كشاورزى،  معدن،  صنعت،  در  آب  ورى  بهره  افزايش  مجاز،  غير 
از ظرفيت سمن ها و دانشگاه ها  از سال 92 تا كنون، در مجموع باعث 

600 ميليون متر مكعب شده است. صرفه جويى آب به ميزان 
در ادامه اين مراسم مهندس محمد مقدورى معاون هماهنگى امورعمرانى 
حال  در  اينكه  بيان  با  همايش  اين  در  نيز  رضوى  خراسان  استاندارى 
آبى مهم ترين و اساسى ترين مشكل در شرق كشوربه  حاضر كمبود منابع 
شمار مى رود، تصريح كردند: بررسى و به كارگيرى راهكارهاى مقابله با 
با توجه به روند خشكسالى در اين خطه امروز  كمبود آب در شرق كشور 

بيش از هر زمانى ضرورى است.
شركت  محترم  مديرعامل  ريزى  نى  دكتر  آقاى  همايش  اين  دوم  روز  در 
طوس آب نيز با ارائه مطلبى با عنوان مديريت آب آبيارى در مسير تحول 

پرداختند. ايراد سخن  به 
آبيارى  مديريت  تحول  روند  قبيل  از  موضوعاتى  به  پرداختن  با  ايشان 
با  ميتوان  كه  نكته  اين  به  اشاره  با  ذهنى  مدلهاى  در  نظر  تجديد  و 
كرد،    جويى  صرفه  آب  مصرف  در  آبيارى  در  تلفات  رساندن  حداقل  به 
و  مهمانان  نظر  و  سمع  به  همايش  اين  در  را  خود  نظرات  و  ها  ديدگاه 

رساندند. كنندگان  شركت 
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گرديد. در مرحله پتانسيل يابى 13 ساختگاه دو مخزنى و 11 ساختگاه 
جهت  مخزنى  دو  ساختگاه   5 نهايتًا  و  شد  غربالگرى  مخزنى  تك 
مطالعات  انجام  از  پس  گرديد.  انتخاب  شناسايى  مطالعات  انجام 
پتانسيل يابى و شناسايى و بر اساس نتايج آن، شركت توسعه منابع 
آب و نيروى ايران به  عنوان كارفرماى طرح، مطالعات مرحله اول 
به   1392 سال  ماه  شهريور  در  را  بينالود   ذخيره اى  تلمبه  نيروگاه 
تقريبي  موقعيت  نمود.  واگذار  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت 
سد و نيروگاه تلمبه ذخيره اى بينالود (ساختگاه ميرآباد) در مختصات 
"o-20'-4 36 عرض شمالي و"o-52'-15 58 طول شرقي و در شمال 

نيشابور و شرق رودخانه بار قرار دارد.
به منظور بهينه سازى حجم مخزن باال با استفاده از الگوريتم بهينه سازى 
ازدحام ذرات و با در نظر گرفتن قيود مربوط به حداقل و حداكثر 
ظرفيت در مدهاى توربينى و پمپاژى نيروگاه و ظرفيت هاى كم بارى 
پاس شدن حداكثر ساعات  را  تابع هدف  پربارى روزانه، مى توان  و 

پربارى روزانه با حداقل حجم مخزن ممكن تعريف نمود.
 Matlab بر اساس خروجى نرم افزار بهينه يابى كه در محيط نرم افزار
نوشته شده، حجم مخزن باالدست براى سه گزينه مختلف تعريف شده 

در مطالعات به شرح زير حاصل شده است:

مى توان در شكل زير نمودار تغييرات حجم مخزن، توليد شبكه بدون 
نيروگاه تلمبه  با حضور  نيروگاه تلمبه ذخيره اى، توليد شبكه  حضور 
ذخيره اى و مقدار مطلق انرژى توليدى و مصرفى نيروگاه را براى هفته 32 

از جامعه آمارى سال 92 و براى گزينه ميرآباد «1» مشاهده نمود.
 

در روش PSO، هر جواب پيشنهادي براي حل مسئله مورد بررسي، يك 
ذره ناميده شده و به صورت يك نقطه در فضاي جستجو است. اما اين 
ذره يك خاصيت اساسي ديگر نيز به اسم سرعت دارد. سرعت هر ذره 
كه با يك بردار نشان داده مي شود، جهت حركت و ميزان حركت ذره را 
در هر تكرار در فضاي جستجو مشخص مي كند. در روش هاي استاندارد 
PSO، كليه ذرات، فرآيند جستجو را با مقادير موقعيت تصادفي در 
فضاي جستجو آغاز مي كنند. زين پس در هر تكرار از الگوريتم، هر 
ذره با توجه به دو شاخص، بردار سرعت حركت خود را تغيير مي دهد؛ 
يكي بهترين موقعيتي كه خود تا كنون داشته است و ديگري بهترين 
موقعيتي كه جامعه به آن دست يافته است. بنابراين اگر فضاي جستجوي 
R را n بعدي فرض كرده و جمعيت جامعه را nPOP بناميم، مجموعه 

جواب هايي كه در تكرار j ام در جامعه موجود هستند عبارتند از:

بنابراين سرعت جديد ذره از رابطه زير قابل محاسبه است.

كه در آن بردار Vi، بردار سرعت ذره ي iام و بردار Xi، بردار موقعيت 
ذره iام است، كه هر يك در فضاي جستجوي n بعدي تعريف شده اند. 
همچنين C1 و C2 به ترتيب ضرايب يادگيري فردي و جمعي بوده و   
w نيز ميزان اينرسي است، كه عملكردي مشابه با جهش در الگوريتم 
ژنتيك دارد. همچنين Xpbi و Xgb به ترتيب بهترين موقعيتي است 
كه ذره ي i ام در طول تجربيات (تكرارهاي) پيشين خود بدان دست يافته 
و نيز بهترين موقعيتي كه تاكنون كليه اعضاي جامعه آن را تجربه كرده اند.
با محاسبه ي سرعت جديد ذرات جمعيت، اكنون مي توان موقعيت جديد 

هر ذره را بدست آورد:

اين رابطه بيان گر طبيعت هر ذره است، به عبارت ديگر هر ذره در هر 
تكرار، به اندازه بردار سرعتش در تكرار قبلي جا به جا مي شود.

مطالعات موردى :  نيروگاه تلمبه ذخيره اى بينالود
شركت توسعه منابع آب و نيروى ايران به عنوان متولى توليد انرژى برقابى 
در كشور، مطالعات پتانسيل يابى و شناسايى نيروگاه هاى تلمبه ذخيره اى را 
در نواحى منطبق بر تقسيمات شركت هاى برق منطقه اى در سطح كشور 
برنامه ريزى نموده است. مطالعات پتانسيل يابى و شناسايى نيروگاه هاى 
تلمبه ذخيره اى در ناحيه خراسان جهت پيك زدايى و تنظيم فركانس شبكه 
برق، در مهرماه سال 1385 به شركت مهندسى مشاور طوس آب واگذار 

تلمبه  ذخيره اى نيروگاه   در  باال  بهينه سازى حجم مخزن 
مقـدمه : روش بهينه سازي ازدحام ذرات (Particle Swarm Optimization: PSO) در سال 1995 توسط جيمز-كندي و راسل ابرهات در مراجع 
معرفي گرديد. اين روش از عملكرد دسته جمعي گروه هاي حيوانات نظير پرندگان و ماهي ها، اقتباس شده است. اين حيوانات كه عموما به صورت دسته 
جمعي زندگي مي كنند، معموال به صورت گروهي تصميم گيري مي كنند. هر عضو از جامعه، مطابق با منطق خود، آنچه را درست مي پندارد، انجام مي دهد؛ 
اما براي تصميم گيري جديد، نتيجه تصميم گيري هاي قبلي خود و ساير اعضاي جامعه را نيز در نظر مي گيرد. به اين ترتيب، يك جريان اطالعاتي بين 

اعضاي جامعه پديدار مي گردد كه مي تواند به تصميم گيري هاي معقول تري در ميان آن ها منجر شود.
اصلي ترين مشخصه در روش PSO، تاكيد بر جمعي بودن تفكر و هوش است. تفاوت عمده اي كه اين روش با الگوريتم هاي ديگر نظير الگوريتم ژنتيك  
و يا الگوريتم شبيه سازي تبريد دارد، اين است كه اعضاي جامعه از وضعيت ساير اعضا و يا بهترين عضو جامعه باخبر هستند و نتيجه به دست آمده توسط 
آن ها را در تصميم گيري خود دخيل مي سازند. تاثيرپذيري افراد از ساير افراد جـامعه، توسط ضـرايبي موسـوم به ضرايب يادگيـري تعيين مي شود. اين 
در حالي است كه اعضا، بهترين نتيجه ي خود در طي اجراي الگوريتم را نيز به ياد داشته و همواره تالش مي نمايند تا آن را نيز در تصميمات خود لحاظ 

كنند. اگر تصميمات جديد خوب باشند، پذيرفته مي شوند و اگر بد باشند، الگوريتم قابليت جبران اشتباهات به وجود آمده را دارد.

تكنـولـوژى و  فنــاور    ى 
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كارفرما : شركت سهامى آب منطقه اى سمنان
مدت قراداد : 36 ماه  

در اين طرح هدف تأمين آب شرب و صنعت شهر 
متر  ميليون   6 ميزان  به  كالپوش  سد  از  شاهرود 
مكعب در سال (5 م.م.م. شرب و 1 م.م.م صنعت) با 
ظرفيت 310 ليتر بر ثانيه مى باشد، كه در شهريور 

ماه 1397 به اين مشاور ابالغ گرديد.
مشخصات طرح :

  - طول كل خط: 144 كيلومتر
  - تعداد بازه هاى تقسيم شده خط: 11 بازه

  - متراژ خط لوله از جنس فوالدى 47 كيلومتر
  - فشار كاركرد : 10- تا 20 بار

  - متراژ كل خط لوله جى آر پى: 97 كيلومتر        
  - فشار كاركرد :  10- تا 16 بار

 - تعداد ايستگاه هاى پمپاژ: 5 ايستگاه جمعا      
    2610 كيلووات و هد پمپاژ مجموعا 453 بار

  - تعداد كل پمپ هاى مورد نياز: 19 دستگاه در  
    حال كار بعالوه 8 دستگاه رزرو

نگا  هـى به قـر ا ر د ا د هــاى تـازه
طرح نظارت بر اجراي سامانه انتقال آب از سد كالپوش به شاهرود

طرح بازنگرى و تكميل مطالعات مرحله اول و دوم شبكه فاضالب شهر 
يزد توأم با خدمات مدل سازى هيدروليكى شبكه فاضالب

كارفرما : شركت آب و فاضالب استان يزد
مدت قرارداد : 30 ماه

شامل  هكتار   18000 بر  بالغ  مساحتى  با  يزد  شهر  جديد،  تفصيلى  طرح  اساس  بر 
شهر يزد و نواحى توسعه آن نظير شهرهاى حميديا، شاهديه و روستاهاى اكرميه، 

آباد مى باشد. محمودى ، شحنه ، اكرم 
فاضالب  آورى  جمع  شبكه  كيلومتر   600 حدود  شده،  انجام  قبلى  مطالعات  طى 
مناطق تحت  توليدى  فاضالب   است، كه  اجرا شده  و  يزد طراحى  در سطح شهر 
خانه  تصفيه  محل  به  متر  ميلى   1400 قطر  به  انتقالى  خط  طريق  از  پوشش 

فاضالب موجود هدايت مى گردد.
 800 نيازمند اجراى حداقل  انجام شده شهر يزد بزرگ  اوليه  براساس برآوردهاى 
شده  تعريف  محدوده  كل  تا  باشد  مى  فاضالب  آورى  جمع  شبكه  ديگر  كيلومتر 

گيرد. قرار  فاضالب  آورى  جمع  تاسيسات  پوشش  تحت  تفصيلى  اساس طرح  بر 
بافت  وجود  و  بوده  برخوردار  اى  ويژه  اهميت  از  تاريخى  لحاظ  به  يزد  شهر 
اين  در  فاضالب  آورى  جمع  تاسيسات  اجراى  شهر  مركزى  هسته  در  تاريخى 
موضوع  اهميت  به  توجه  با  سازد.  مى  مواجه  اى  ويژه  حساسيت  با  را  بخش 
تاسيسات         هيدروليكى  سازى  مدل  و  دوم  و  اول  مرحله  بازنگرى  مطالعات  انجام 
در  طرح  اين  گرديد.  واگذار  آب  طوس  مشاور  به  يزد  شهر  فاضالب  آورى  جمع 
در  ذيربط  كارشناسان  اكنون  هم  و  گرديد  ابالغ  مشاور  به  جارى  سال  ماه  مرداد 

باشند. مى  شناخت  مرحله  اوليه  مطالعات  و  بررسى  حال 
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مطالعات مديريت محل دپو زباله باالدست شهر هرازمطالعات مديريت محل دپو زباله باالدست شهر هراز

مطالعات مرحله اول خط انتقال آب و تصفيه خانه شوريجه شهرستان سرخس

كارفرما: شركت آب منطقه اى استان  مازندران
مدت قرارداد: 5 ماه

سرفصل هاى اصلى مطالعات: 
1- بررسى وضع موجود منطقه

    .  كاربرى اراضى محدوده مطالعاتى
    .  توپوگرافي و زمين شناسي

    .  بررسى لرزه خيزى  
    .  خاكشناسي، روانگرايي خاك، پايداري ترانشه ها و فرسايش

    .  بررسى اقليم و هواشناسي شامل بارش، باد، رطوبت و تبخير و تعرق،  
       ساعات آفتابى و ابرناكى

    .  بررسى منابع آب سطحي شامل وضعيت كمي و كيفي رودخانه هاي  
       موجود در محدوده مطالعاتي و ميزان رواناب حاصل از بارش

كارفرما : شركت آب منطقه اى خراسان رضوى 
مدت قرارداد : 6 ماه

شركت مهندسى مشاور طوس آب به عنوان مشاور سد شوريجه داراى 
سابقه مطالعاتى بيش از20 ساله در اين پروژه مى باشد و عمليات اجرائى 
مديريت  شركت  از  الزم  مجوزهاى  اخذ  از  پس  آن  انحراف  سيستم 
منابع آب از اوايل سال 1393 آغاز شده است. پيرو سياست هاى جديد 
وزارت نيرو در بازبينى و به روزرسانى اهداف طرح هاى در دست اجراى 
منابع آب، سد شوريجه نيز از جمله طرح هايى بود كه تغيير اهداف آن 
اين  تنظيمى  آب  موجود  طرح  اساس  بر  است.  قرارگرفته  توجه  مورد 
است.  يافته  تخصيص   مشهد  شهر  شرب  به  مستقيم  غير  طور  به  سد 
مقرر گرديد كه آب منطقه اى خراسان رضوى طرح تحويل مستقيم آب 
اجرايى  روند  ادامه  در  و  بررسى  نيز  را  مشهد  به  شوريجه  سد  تنظيمى 
مطالعات زير نيز توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب تكميل گردد.

ريزى  برنامه  گزارش  تهيه  و  كيفى  و  كمى  مدل  تهيه  مطالعات   -
منابع آب

- خط انتقال و ايستگاه پمپاژ آب خام از سد تنظيمى به ايستگاه پمپاژ 
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    .  بررسى منابع آب زيرزميني شامل بررسي محدوده آبخوان، تراز سطح  
       آب، كيفيت و تغييرات آن ها

2- وضعيت سد و اجزاي مرتبط با آن
    .  مشخصات سد شامل حجم، سطح درياچه و ارتفاع

    .  نتايج شبيه سازي كيفي مخزن سد (اليه بندي حرارتي و تغذيه گرايي)  
       بر اساس مطالعات پيشين 

    .  بررسى اهداف احداث سد و برنامه مديريت منابع آب آن 
3- شناسايي جنبه هاي مختلف محل دفن

    .  بررسى كميت و كيفيت شيرابه توليدى در بازه هاى زمانى مختلف
    .  بررسى گستره آلودگي خاك با استفاده از نتايج بخش زمين شناسى، 

        خاكشناسى و بررسى شيرابه

شماره 3  خط انتقال سد دوستى به شهر مشهد
- تصفيه خانه آب پيشرفته  با هدف بهبود كيفيت آب تا سطح آب انتقالى از سد دوستى

شوراب  تبخير  براى  تبخيرى  حوضچه هاى  محل  به  تصفيه خانه  پساب  انتقال  خط   -
تصفيه خانه  خروجى 
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افغانستان  و آب  انرژى  وزارت  به  پروژه گمبيرى  و تحويل مطالعات      تكميل 
موضوع  با  افغانستان  شرق  در  واقع  گمبيرى  پروژه 
شبكه آبيارى و نيروگاه برقابى يكى از بزرگترين پروژه 
مرحله  مطالعات  كه  است  افغانستان  مطالعاتى  هاى 
اول آن طى يك مناقصه بين المللى در سال 2006، 
مبلغ  كمترين  و  فنى  امتياز  باالترين  اخذ  لحاظ  به 

پيشنهادى به شركت طوس آب واگذار گرديد.
دستور كار در مطالعات مرحله اول، ايجاد سد انحرافى 
بر روى رودخانه كنر، انتقال آب به دشت گمبيرى براى 
آبيارى حدود 1200 هكتار اراضى بكر در اين دشت و 
هدايت بخشى از آب به پشت سد درونته در پائين دست 
دشت بود. شركت طوس آب پس از مطالعات اوليه، عدم 
اقتصادى بودن طرح (B/C<1) را به كارفرما اعالم و 
پيشنهاد استفاده از پتاينسيل هاى ايجاد نيروگاه هاى 
برق آبى در حد فاصل  برداشت (رودخانه كنر) و نقطه 
پايان را با توجه به توپوگرافى منطقه و اختالف ارتفاع 
الزم براى ايجاد نيروگاه برقابى مطرح و در جلسه نهائى 
مطالعات مرحله اول، اجزاء طرح براى مطالعات مرحله 

دوم بشرح ذيل تصويب شد.
1- ايجاد سد انحرافى بر روى رودخانه كنر

2- سامانه انتقال با ظرفيت 100 متر مكعب بر ثانبه در جناح راست كنر
3- ايجاد نيروگاه ميانى (حد فاصل رودخانه كنر و سد موجود درونته )

4- شبكه آبيارى در دشت گمبيرى
5- انتقال حدود 25 متر مكعب بر ثانبه در جناح چپ رودخانه كنر براى 

بهبود اراضى 
مطالعات مرحله دوم با عنايت به رضايتمندى كارفرما  از مطالعات مرحله اول انجام 

شده بصورت ترك مناقصه به مشاور طوس آب در سال 2010 واگذار گرديد. 
مطالعات مرحله دوم با تكميل عمليات نقشه بردارى و ژئوتكنيك كه از تعهدات 
اين مشاور در قرارداد فى ما بين بود، آغاز ولى به علت شرايط بسيار نامطلوب 
امنيتى منطقه كه با گذشت زمان نيز مرتب حادتر ميگشت، باالخره با استفاده از 
تركيب پيمانكاران محلى، ايرانى و اروپائى (جهت تهيه نقشه هاى هوائى عمليات 
ژئوتكنيك و نقشه بردارى زمينى) و طى جلسات متعدد با گروه فنى كارفرما در 

وزارت انرژى و آب افغانستان تأييد عمليات ميدانى (ژئوتكنيك و نقشه بردراى 
هوائى و زمينى) اخذ گرديد. 

مطالعات طراحى سد، مسير خط انتقال با تركيب كانال روباز و تونل در طول حدود 
70 كيلومتر از مناطق كوهستانى، نيروگاه برقابى ميانى با ظرفيت 45 مگاوات، 
شبكه آبيارى دشت گمبيرى در حدود 69 كيلومترى انتهاى مسير و انتقال آب 
مازاد به پشت سد درونته، در نهايت طراحى 25 كيلومتر خط انتقال در جناح چپ 
رودخانه كنر براى بهبود اراضى اين ناحيه (مرز افغانستان و پاكستان) در بهمن 
ماه سال 96 (Feb-2018) با تحويل كليه اسناد پيمان شامل نسخه نرم و سخت 
افزارى تمامى گزارشات و نقشه هاى نهائى پايان پذيرفت. جلسه اختتاميه پروژه با 
حضور وزير محترم آب و انرژى وقت افغانستان (آقاى مهندس عثمانى)، تعدادى 
از نمايندگان پارلمان، حكام منطقه پروژه، مديران ارشد وزارت و نيز نمايندگان 
مشاور طوس آب در سالن كنفرانس وزارت انرژى و آب تشكيل و ضمن قدردانى از 

عملكرد مشاور صورتجلسه تكميل و تحويل پروژه تنظيم و امضاء گرديد.

تكميل و تحويل مطالعات پروژه سد ماستارا
مطالعات مرحله اول سد مخزنى Selave Mastara با هدف تنظيم 
منتقل  آب  و همچنين   Selave Mastara رودخانه  ورودى  جريان 
شده از سد آخوريان به مخزن اين سد توسط واحد اجرايى بخش آب 

گرفت. قرار  كار  در دستور  ارمنستان  جمهورى 
براى  آب  تأمين  و  پايين دست  اراضى  از  3794 هكتار  آبيارى  بهبود 
جمله  از  نيستند  زير كشت  حاضر  حال  در  كه  اراضى  از  هكتار   590
به   96 سال  تابستان  در  سد  اين  مطالعات  باشد.  مى  سد  اين  اهداف 
به   96 سال  پايان  در  و  واگذار  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت 

رسيد.  اتمام 
واقع  ارمنستان)  (پايتخت  ايروان  غرب  كيلومترى  در50  طرح  اين 
شده است. اين سد از نوع سنگريزه اى با رويه ژئوممبراين ، با ارتفاع 
مترمكعب  ميليون   8/6 حجم  و  متر   968 تاج  طول  پى،  از  متر   30

است.  طراحى شده 

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
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مطالعات تأسيسات بـرداشت آب از سـد شيـرين دره 
شناور) آبگير  (طـراحي  بجنـورد 

هزار   60 مخــزن  افتتــاح 
مشهـد  A پهنه  متـرمكعبى 

آب  تامين  متر مكعبى جهت  60 هزار  احداث مخزن  بر  نظارت  خدمات 
اين  توسط  ماه   30 مدت  در  مقدس  مشهد  شهر  در   A ى  پهنه  شرب 

مشاور انجام گرديد و در شهريور ماه 1396 به پايان رسيد . 
موقعيت پروژه در محدوده تاسيسات شركت آب و فاضالب مشهد مخازن 
مسافربرى  ترمينال  روبروى  كالنترى  شهيد  بلوار  حاشيه  در   A پهنه 

مشهد است. 
حدود كارها (عمليات اجرائى) :

اجراى مخزن  60 هزار متر مكعبى ذخير آب شرب  به همراه   -
لوله گذارى و ساخت حوضچه شير آالت

نصب مكانيكال، شير آالت ، اتصاالت مورد نياز و در نهايت   -
تست، شستشو و ضد عفونى مخزن

ساخت ساختمان نگهبانى  -
محوطه سازى و اجراى خيابان كشى داخل محوطه مخزن  -

شهرستان  محدوده  در  بجنورد  شهر  غربي  شمال  كيلومتري   65 در  دره  شيرين  سد 
بر  كه  است  شمالي  خراسان  سدهاي  بزرگترين  از  يكي  و  دارد  قرار  سملقان  و  مانه 

روي رودخانه شيرين دره، يكي از سرشاخههاي رود اترك ساخته شده است.
و  شده  طراحي  كشاورزي  آب  تأمين  سيالبهاو  مهار  و  كنترل  هدف  با  سد  اين 
دريچه هاي آبگير نيز به منظور رهاسازي آب با مصارف اين بخش ساخته شده است 
در  بويژه  از كف خارج مي شود  كه  آبي  و  گيرد  آب مي  از كف  ها  دريچه  بنابراين، 

زمان سيالب كه حاوي گل و الي است كيفيت مطلوبي براي آشاميدن ندارد. 
تصميم  بجنورد  شهر  بويژه  كشور  در  آب  بحران  و  كمبود  به  توجه  با  نيز  طرفى  از 
با  شود.  استفاده  بجنورد  شهر  شرب  مصرف  براى  سد  پشت  آب  از  تا  شد  گرفته 
اثر  در  سد  مخزن  كف  آمدن  باال  از  اعم  سد  براى  شده  ايجاد  مشكالت  به  توجه 
نفوذ رسوب و نيز با توجه به ايجاد اليه هاي حرارتي در درياچه پشت سد و به تبع 
حاضر  از سد، طرح  آبگيري  ايجاد مشكالت  و  آب  در  نامطبوع  مزه  و  بو  ايجاد  آن 
اين  اساسى  رفع  براى  گرفته،  انجام  مطالعات  از  پس  طرح  اين  در  گرديد.  تعريف 
گيرد.  انجام  آبگيرى  سد  پشت  آب  بااليى  سطوح  از  تا  شد  گرفته  تصميم  معضل 
اجراى  باالى  هزينه  به  توجه  با  ولى  گرديد  انتخاب  شناور  آبگير  گزينه  رو  اين  از 
مطرح  پايين تر  هزينه  با  موقت  آبگير  گزينه  گذارى،  سرمايه  مالى  مشكالت  و  آن 

مى باشد: زير  طرح  به  موقت  گزينه  اين  اجزاى  گرديد.  انتخاب  و 
اجزاى طرح : 

    *خطوط انتقال 
- خط لوله فوالدى مدفون براى انتقال آب از كلكتور قابل احداث در نزديكى 
درياچه پشت سد تا گره 147 برداشت آب شرب (به قطر نامى 600 ميليمتر، 
قابل  دبى  و  كيلومتر   2 طول  و  بار   10 نامى  فشار  ميليمتر،   6/35 ضخامت 

ثانيه)  بر  ليتر   450 انتقال 
كلكتور                 تا  شناور  هاى  پمپ  از  آب  انتقال  براى  روكار  فوالدى  لوله  4 خط   -
نامى  فشار  ميليمتر،   6/35 ضخامت  ميليمتر،   250 نامى  قطر  (به  آورى  جمع 

10 بار و طول حدود 60 متر و دبى قابل انتقال 150 ليتر بر ثانيه) 

ميليمترى   250 روكار  لوله  غالف  كاربرد  با  فوالدى  لوله  خط   4  -
طول  و  ميليمتر   5/6 ضخامت  ميليمتر،   400 نامى  قطر  (به  مذكور 

حدود 50 متر) 
 7/92 ضخامت  ميليمتر،   700 نامى  قطر  (به  آورى  جمع  كلكتور   -

ميليمتر و فشار نامى 10 بار) 
   *پمپ 

- 4 عدد الكتروپمپ شناور چاهى با آرايش 1+3 (3 عدد در حال كار 
و 1 عدد رزرو) :

.  هد هر پمپ 57 متر و دبى پمپاژ 150 ليتر بر ثانيه
.  الكتروموتور 130 كيلووات كوپل شده با پمپ

.  پمپ و الكتروموتور درون لوله غالف در ارتفاع 1/5 مترى زير 
آب شناور مى باشد
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معمارى  عمران،  المللى  بين  كنفرانس  سومين  و  ملى  كنفرانس  چهارمين 
عنوان           با  اى  مقاله  تبريز  اسالمى  هنرهاى  دانشگاه  در  شهرى  طراحى  و 
« ارزيابى استفاده از حوضچه هاى تاخيرى جهت كاهش دبى پيك سيالب 
آقايان   ) آبريز شهرى كال سرافرازان » توسط همكاران شركت  در حوضه 

عليرضا شريفى سيستانى و اسفنديار صنعى ) ارائه گرديد.
روش توسعه كم اثر (Low Impact Development)  شهرها امروزه در 
طراحي شبكه هاي جمع آوري و هدايت آبهاي سطحي به طور فزاينده اي براي 
كاهش عوارض هيدرولوژيكي و جانبي ساخت و ساز و توسعه در حوضه هاي شهري 
مورد استفاده قرار مي گيرد. توسعه كم اثر در واقع يكي از روش هاي مديريت رواناب 
شهري براي حفظ يا بازگرداندن شرايط هيدرولوژيكي طبيعي يك حوضه آبريز به 
حالت پيش از توسعه يافتگي مي باشد. در روش LID با استفاده از خصوصيات و 
ايجاد سازه هاى پيشنهادي در سطح حوضه، اقداماتي در جهت كاهش حجم و دبي 

اوج رواناب، تصفيه آلودگي رواناب و همچنين افزايش نفوذ صورت مي گيرد. 

براى انجام اين تحقيق ابتدا اطالعات مورد نياز شامل مواردى چون نقشه هاى 
كاربرى شهرى ، نقشه هاى توسعه شهرى و غيره حوضه مسيل سرافرازان مشهد 
جمع آورى شده سپس با توجه به ايجاد مدل هيدرولوژيكى مناسب مقادير رواناب و 
دبى پيك سيالب در محدوده مورد مطالعه برآورد شد. در ادامه استفاده از روش هاى 
توسعه كم اثر (LID) و بطور خاص استفاده از مخازن تاخيرى جهت كاهش رواناب 
و دبى پيك سيالب با توجه به وضعيت موجود و آينده بررسى و پيشنهاد  گرديد. در 
اين تحقيق با استفاده از مخزن دبي پيك سيالب مسيل سرافرازان 32% كاهش كه 

منجر به كاهش خسارات و هزينه ها بازسازي بدنه مسيل مى شود. 

همكاران مقاالت  به  كوتاه  نگاهى 

شركت  با  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  موافقتنامه  براساس 
منظور  به  پايلوت  سيستم  كشور  در  بار  نخستين  براى  (چين)،  سافبن 
شهرستان  ريوش  شهر  شرب  هاى  چاه  آب  از  سنگين  فلزات  حذف 
شركت  مجموعه  (زير  آلمان   ItN شركت  تكنولوژى  براساس  كاشمر، 
تحت  ماه  ارديبهشت   27 لغايت  ماه  ارديبهشت   22 تاريخ  از  سافبن) 
به  شهر  اين  در  آب،  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  نظارت  و  كنترل 

صورت آزمايشى نصب و بهره بردارى شد. 
حذف  جهت  سيستم  اين  عملكرد  بررسى  كار  اين  از  اصلى  هدف 
براساس  كه  بود  شرب  آب  براى  ايران  ملى  استاندارد  حد  تا  آرسنيك 
نتايج كيفى آب خروجى حذف بيش از 95 درصدى آرسنيك با استفاده 
از اين روش حاصل گرديد. نتايج اين طرح در ادامه كار پايه و اساس 

طرح كلى تصفيه خانه آب شهر ريوش قرار خواهد گرفت.

بهره بردارى از طرح پا يلـوت سيستم تصفيه آب شهر

 ItN ريـوش شهرستان كاشمـر توسط شـركت

تاسيس شركت پروژه تكاپوى آب و برق شرق 
طرح تامين و انتقال آب از درياى عمان به استانهاى شرقى كشور  

(سيستان و بلوچستان، خـراسان جنـوبـى و خـراسان رضوى)

و  زدائى  نمك  طرح  اجرائى  ساختار  ايجاد  و  يك  فاز  مطالعات  انجام 
آب                          شركت  سوى  از  كشور  شرقى  استانهاى  به  عمان  درياى  از  آب  انتقال 
منطقه اى خراسان رضوى به نمايندگى از سه استان شرق كشور به شركت 
در  كه  است  راهكارهايى  از  يكى  طرح  اين  است.  گرديده  واگذار  آب  طوس 
اين  اجتماعى در  و  اقتصادى  تواند محرك رشد  به موقع، مى  اجراى  صورت 
راهكارها  تكافوى  عدم  و  باال  گذارى  سرمايه  هاى  هزينه  باشد.  ها  استان 
نگرش  لزوم  مبين  آب،  بخش  عمرانى  هاى  طرح  در  متعارف  مالى  منابع  و 

متفاوت نسبت به سرمايه گذارى در اين طرح ميباشد. 
مصرف  با  مذاكره  و  شناسائى  و  نيازسنجى  مطالعات  انجام  دنبال  به 
فراخوان  آگهى  انتشار  و  عمان  درياى  از  انتقالى  آب  عمده  كنندگان 
گرديد  همكارى  به  دعوت  طرح،  در  مشاركت  مندان  عالقه  از  عمومى 
مؤسس  هيات  دبيرخانه  بعنوان  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  و 
دار گرديد. پس  را عهده  توانمندى شركت ها  ارزيابى مدارك و  مسئوليت 
از  جمعى  مربوطه،  توجيهى  جلسات  برگزارى  و  ارزيابيها  نتايج  اعالم  از 
كنندگان  توليد  آب،  انتقال  خط  مسير  در  واقع  معادن  و  صنايع  صاحبان 
به  عالقمند  گذاران  سرمايه  همچنين  و  پيمانكاران  تجهيزات،  و  لوله 
كه  اى  پروژه  شركت  سهامدارى  تركيب  اصلى  شاكله  طرح،  در  مشاركت 
جلسات  برگزارى  دنبال  به  و  نموده  ايجاد  را  گرديد  تعريف  منظور  اين  به 
هيأت مؤسس، اساس نامه مربوطه و ساير ملزومات ثبت شركت با حضور 
كليه سهامداران تنظيم گرديد و شركت طرح با عنوان تكاپوى آب و برق 

رسيد. ثبت  به  رسما  چابهار  آزاد  منطقه  در  شرق 
متعددى  مذاكرات  شركت،  ثبت  به  مربوط  فعاليتهاى  انجام  موازات  به 
آزاد  منطقه  پتروشيمى  و  فلزى  صنايع  بخش  در  بويژه  آب  متقاضيان  با 
مذكور  صنعتى  هاى  مجموعه  نياز  مورد  آب  تامين  و  آمده  بعمل  چابهار 
بلند مدت هر بخش در دستور  برنامه هاى توسعه كوتاه مدت و  با  مطابق 

است. گرفته  قرار  كار 
حفظ  بر  اتكا  با  شرق،  برق  و  آب  تكاپوى  طرح  شركت  تاسيس  است  اميد 
اقتصادى،  توسعه  و  تعالى  جهت  در  بلندى  گام  مقاومتى،  اقتصاد  موازين 

باشد. مان  اسالمى  ايران  اجتماعى  و  فرهنگى 

ASSA شبيه سازى منطقه سرافرازان در محيط
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و  اختيارات  انتظارات،  آن  بموجب  كه  است  چهارچوبى  سازمانى  ساختار 
وظايف هر نقش و پست را در سازمان و چگونگى تشكيل ارتباط آن با ديگر 
منابع  به  دسترسى  بر  تواند  مى  همچنين  سازد.  مى  مشخص  را  ها  نقش 
سازمانى  ساختارهاى  رو  اين  از  بگذارد.  تاثير  پروژه ها،  هدايت  چگونگى  و 
در  بر  را  ماتريسى  ساختارهاى  از  تنوعى  با  پروژه اى  تا  وظيفه اى  از  طيفى 

زير است. به صورت  اصلى  مى گيرد. ساختارهاى سازمانى 
ساختار  سازمانى وظيفه اى 

است  پروژه  كننده  هماهنگ  نقش  در  پروژه  مدير  ساختار(شكل1)،  اين  در 
از  يك  هر  مى شود.  تامين  مستقل  عملياتى  هاى  قسمت  از  آن  منابع  كه 
عمدتا    و  مى كنند  فعاليت  خود  با  مرتبط  عملياتى  مديريت  تحت  منابع  اين 

با مديران عملياتى است. پروژه  ارتباط مدير 
ساختارسازمانى ماتريسى

ساختار ماتريسى به يك معنا، تركيب و تعامل دو ساختار پروژه اى و وظيفه اى 
و  فعاليت ها  يك پارچه سازى  و  مديريت  مسئوليت  عموما  پروژه  مديران  است. 
منابع مرتبط با پروژه را برعهده دارند. به عبارت ديگر يكپارچه سازى تالش هاى 
همه ى مديران عملياتى براى اجراى پروژه و هدايت و ارزيابى فعاليت هاى پروژه 
برعهده ى آنهاست (شكل2). در ساختار ماتريسى، تيم هاى چند وظيفه اى به منظور 

پاسخ گويى به پيچيدگى هاى حاصل از رشد سازمان به كار گرفته مى شوند.
ساختارسازمانى پروژه اى

در ساختار پروژه محور، براى تمركز بر پروژه و نتايج آن، براى انجام هر پروژه 
تيم خاصى تشكيل مى شود (شكل3)، در اين ساختار اعضاى تيم پروژه در انجام 
اين  در  برخوردار هستند. همچنين  بيشترى  اختيار  و  استقالل  از  وظايف خود 
حالت، منابع هر پروژه مختص همان پروژه تعريف مى شوند كه با اتمام پروژه اين 
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