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امروزه رشد روز افزون تكنولوژى به گونه اى انكارناپذير بر صنايع مختلف تأثير گذاشته است. با توجه به اهمّيت عامل «مديريت 
ابزارهاى  راه ها و  به آن، نگرش هاى مختلفى در خصوص  افزون  ارتباطات» در صنعت و توجه روز  فناورى اطالعات و  كيفيت و 
افزايش بهره ورى و توسعه ارائه شده است. بر همين اساس، شركت مهندسى مشاور طوس آب با تكيه بر نقشه راِه رشد و توسعه 
پايدار خويش و همچنين در راستاى پيشرفت تكنولوژى و بومى سازى آن در ميهن عزيزمان ايران، بر آن شده است تا  در حوزه 
فناورى اطالعات و ارتباطات با تكيه بر توانمندى و دانش جوانان اين مرز و بوم، مسير توسعه و افزايش بهره ورى را طى نمايد. در 
همين راستا و به منظور ايجاد مزّيت رقابتى، از اواسط سال 97 با خريد بخش قابل مالحظه اى از سهام شركت انگيزه نگار خاوران 
(فعال در حوزه فناورى اطالعات و ارتباطات) و تعريف اهداف ميان مدت و بلند مدت در حوزه هاى نوين فناورى شامل هوشمندسازى، 
تجهيزات ابزار دقيق و سامانه هاى نرم افزارى براى آن، اقدام به ظرفيت سازى و ايجاد بستر مناسب نموده است. شركت انگيزه 
نگار خاوران از سال 1380 فعاليت خود را بعنوان ارائه دهنده خدمات اينترنتى (ISP) آغاز كرد و در طول 18 سال فعاليت، زمينه هاى 
مختلف فعاليت  از جمله ارائه راهكارهاى امنيتى شبكه، تأمين پهناى باند اينترنتى و طراحى وب سايت را در كارنامه خود دارد و هم 
اكنون با تكيه بر سابقه طوالنى، تجارب درازمدت و تيم كارى برجسته و متخصص، اقدام به فراهم آوردن زيرساخت هاى الزم براى 
ورود به فضاى كسب و كار در زمينه هوشمندسازى و ابزار دقيق و توليد نرم افزارهاى تخصصى با تأكيد بر نيازهاى صنعت آب كشور 
نموده است. اميدواريم در اين فضاى مشاركت كه بر اساس تجربيات، توان فنى و نيروهاى انسانى كار آمد هر دو شركت شكل گرفته 

است، برگ جديدى در اجراى اصولى تر پروژه هاى ملى در اين مرز و بوم رقم زده شود.

پوپك پاك نهاد
 مدير آى تى شركت مهندسى مشاور طوس آب

 و رئيس هيأت مديره شركت
انگيزه نگار خاوران          

فهرست
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وزير  و  جهانگيري  اسحاق  دكتر  آقاي  جناب  رئيس جمهور  محترم  اّول  معاون 
منطقه اي  آب  محترم  رئيس  و  اردكانيان  رضا  دكتر  آقاي  جناب  نيرو  محترم 
استان خراسان جنوبي جناب آقاي مهندس حسين امامي مورخه 1398/07/15 
درمراسم افتتاحيه طرح آبرساني از محمد شهر به بيرجند حضور به هم رساندند.

نظـارت عاليـه و كارگاهـي پـروژه طرح آبرسـاني از دشـت هاي محمد شـهر و 
مختـاران فرورديـن 1395 توسـط شـركت آب منطقـه اي خراسـان جنوبـي به 

شـركت مهندسـي مشـاور طـوس آب واگـذار گرديد. 
فـاز اّول پروژه كه آبرسـاني از دشـت محمدشـهر مي باشـد توسـط معـاون اّول 
رئيـس جمهـوري و هيئـت همـراه مورخـه 15 مهـر 1398 مورد بهـره برداري 

و افتتـاح قـرار گرفت.
ايـن پـروژه شـامل هفـت حلقـه چـاه، يـك ايسـتگاه پمپـاژ، 15 كيلومتـر خط 
انتقـال از نـوع چـدن داكتيـل، دو مخـزن جمع آوري بـه حجم مجمـوع 5000 

مترمكعـب مي باشـد كـه هـم اكنـون آمـاده بهـره بردارى اسـت. 
شـركت مهندسـي مشـاور طـوس آب در ايـن مجموعـه وظيفـه نظـارت بـر 

كيفّيـت و كمّيـت اجرائـي پـروژه را بـر عهـده دارد.
طـرح آبرسـاني از محمدشـهر بـه بيرجنـد، زيـر مجموعـه طـرح ملي آبرسـاني 
بـه شـهر بيرجنـد مي باشـد، اين شـهر از نظـر تأمين آب شـرب، به طـور كامل 

بـه آبهـاي زيرزمينـي وابسـته بـوده و هم اكنـون اجـراي اين طـرح از چاه هاي 
حفاري شـده در دشـت محمدشـهر در دسـتور كار قرار گرفته اسـت.

وزيـر محتـرم نيـرو در آئيـن افتتـاح طـرح آبرسـاني بـه بيرجند از محمدشـهر، 

بـه اجـراي طرح هـاي مهـم آبرسـاني در مناطـق مختلف كشـور اشـاره كردند 
و افزودنـد: بـا تكميـل و اجـراي ايـن طرح هـا، تحـول بسـيار بزرگـي در زمينه 

تأميـن آب آشـاميدني مناطـق شـهري و روسـتايي ايجاد مي شـود.
ايشـان بيـان كردنـد: طـرح سـازگاري بـا كـم آبـي نخسـتين بـار در خراسـان 

جنوبـي تهيـه و امسـال مصـوب گرديـد كه بـا تصويـب مراجع ذيربط مشـكل 
كـم آبـي در اين اسـتان رفـع خواهد شـد.

همچنيـن ايشـان خاطرنشـان كردنـد: اجـراي خط انتقـال آب از محمدشـهر و 
مختـاران بـه بيرجنـد بـراي تأميـن ميان مدت آب در اين شـهر تا سـال 1410 

در نظر گرفته شـده اسـت.
در ادامـه مديرعامـل محتـرم شـركت آب منطقـه اي خراسـان جنوبـي گفتنـد: 
تأميـن آب روسـتاهاي مسـير انتقـال آب از مختـاران بـه بيرجنـد و نيـز شـهر 
خوسـف در ايـن دو پروژه انتقال آب پيش بيني شـده اسـت كه پـروژه مختاران 

در حـال اجرا مي باشـد.
ايشـان در خصـوص آخريـن وضعيـت پـروژه آبرسـاني از دشـت مختـاران بـه 
بيرجنـد، بيـان فرمودنـد: ايـن پـروژه در ادامـه طـرح آبرسـاني از محمدشـهر 
بـه بيرجنـد در دسـتور كار قـرار گرفته و در تابسـتان امسـال توسـط وزير نيرو 

شـد. كلنگزني 

اميد آن ا ست كه در سايه برنامه ريزي و سياست گذاري هاي مناسب و اختصاص 
اعتبارات مربوطه، شاهد تأمين آب آشاميدني مردم عزيز شهرستان بيرجند در 

طي سال هاى آينده باشيم.

مراسم افتتاحيه طرح آبرسانى از محمدشهر به بيرجند
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در سه ماهه دوم سال 98 تعداد 10 قرارداد ابالغ گرديد، در ذيل به دو مورد از اين قرارداد ها اشاره مى شود.

نگا  هـى به قـر ا ر د ا د  هـاى جـديد

مطالعات و طراحى شبكه پايش كيفيت آب و آالينده هاى آن در حوضه آبريز كارون
كارفرما: سازمان آب و برق خوزستان

محدوده طرح: حوضه آبريز كارون محدود به استان خوزستان
هدف طرح:

- دستيابى به ابزار تصميم گيري علمى، جامع و قابل اعتماد در مديريت كيفيت آب
- ايجاد و استقرار سيستم پايش كيفيت آب و آالينده هاي آن در سطح حوضه 

آبريز بر اساس چشم انداز وزارت نيرو
به طور اجمال طرح مزبور شامل سه بخش ذيل مى باشد:

بخش اول: شناخت
شامل شناخت ويژگى هاي حوضه آبريز (اعم از آبهاي سطحى و زيرزمينى، درياچه 
سدها و مراكز آالينده نقطه اي (شامل پساب خروجى تصفيه خانه هاي فاضالب 
شهري، فاضالب هاي صنعتى، زه آبهاي كشاورزي، آبهاي نامتعارف و ...))، وضعيت 
موجود كيفيت آب و عوامل طبيعى و انسانى و فعاليت هاي تأثير گذار بر كيفيت آب. 

بخش دوم: تجزيه و تحليل 
شامل تحليل داده ها و اطالعات جمع آوري شده و تعيين عوامل تأثيرگذار، نحوه و ميزان تأثيرگذاري بر كيفيت آب در كليه بخش هاي مطالعه شده در قسمت شناخت.

بخش سوم: برنامه ريزى عملياتى 
شامل تهيه و تدوين برنامه هاي اجرايى و سامانه بهينه پايش، براي مديريت كيفيت منابع آب و نحوه ارزيابى آنها.

آب خام و برگشتى، تامين  اول و دوم سيستم   انجام مطالعات مرحله 
انتقال و انباشت باطله كارخانه تغليظ فاز 3 سونگون

كارفرما: شركت ملّى صنايع مس ايران
محل اجراي طرح: مجتمع مس سونگون 

هدف طرح:
با توجه به برنامه افزايش استخراج و در نتيجه افزايش توليد باطله، شركت صنايع 
ملّى مس ايران مطالعات فاز III را به منظور ايجاد حجم ذخيره باطله به ميزان 

410 ميليون تن در سال را در دستور كار قرار داده است.
سابقه طرح: 

فاز يك مجتمع مس سونگون به ظرفيت توليد 150 هزار تن كنستانتره (7 ميليون 
تن سنگ معدن در سال) در شهريور ماه 85 به بهره برداري رسيده است و شامل 
بخش هاي معدن، سنگ شكن، كارخانه تغليظ سايت نيمه صنعتي و سيستم تأمين 
و  فلز مس  از جمله  پايه  فلزات  قيمت جهاني  رشد  با  باطله مي باشد.  دفع  و  آب 
افزايش تقاضا براي اين فلز، فاز دوم كارخانه تغليظ با ظرفيت 7 ميليون تن در سال 
در مجاورت مجتمع مس سونگون احداث گرديد و واحدهاي ذوب و كارخانه توليد 

اسيد راه اندازى شد.
مشخصات فازهاى I  و II بطور خالصه در ذيل ارائه شده است.

- خوراك كارخانه تغليظ فاز I: 7 ميليون تن در سال
- خوراك كارخانه نغليظ فاز II: 7 ميليون تن در سال

- ظرفيت انباشت باطله در سايت آيت كندى: 378 ميليون تن
بررسى اولّيه گزينه هاى فاز III توسط شركت ATC Williams در سال 1392 

بر روى 12 سايت انجام گرفت و ساختگاه هاى داراى اولويت معرفى شدند.

پس از يك وقفه 5 ساله در سال 1397، شركت ملّي صنايع مس ايران مجدداً 
در صدد توسعه مجتمع مس سونگون برآمد. در همين راستا شركت مهندسى 
مشاور طوس آب در همان سال بر اساس شاخص هاى مالى و اقتصادى بروز 
شده، مطالعات قبلى را بررسى كرده و از ميان گزينه هاى معرفى شده، گزينه 
5A را بعنوان گزينه برتر معرفى نمود. در ادامه مطالعات مرحله اّول و دّوم فاز 

توسعه سونگون به اين مشاور واگذار گرديد.
خالصه مشخصات گزينه 5A به شرح ذيل است.

1- نحوه انتقال باطله: ثقلى
2- مسير انتقال باطله: كانال در داخل تونل

3- طول تونل: حدود 11800 متر
    TBM 4- نحوه حفارى تونل: استفاده از دستگاه

5- سيستم آب برگشتى: يك ايستگاه پمپاژ اصلى در تكيه گاه چپ و تعدادى 
ايستگاه پمپاژ شناور
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طرح آبرسانى به روستاهاى تلنگ، پالن و پير سهراب به منظور آبرسانى از سد 
پيرسهراب  و  پالن  تلنگ،  مجتمع هاى  مجموعه  زير  روستاى   261 به  زيردان 
ماه  مرداد  انتهاى  تا  و  طراحى  جوياب  پارس  مشاور  مهندسى  شركت  توسط 
1398 نيز توسط همان مشاور نظارت كارگاهى و عاليه انجام گرديد در تير ماه 
مشاور  مهندسى  شركت  طرح،  مشاور  انتخاب  مناقصه  برگزارى  از  پس   1398
ابتداى  از  انتخاب گرديد و  طوس آب به عنوان دستگاه نظارت بر اجراى طرح 
شهريور ماه 1398 نظارت بر پروژه هاى طرح شروع گرديد. در ابتدا 8 پيمان و 
به  كنترل طرح  پيمان هاى تحت  تعداد  ديگر،  پيمانكار   12 انتخاب  با  ادامه  در 

افزايش يافت. 20 پيمان 

مخازن آب شرب، نقش حياتى در تأمين آب شرب داشته و بايد قبل و بعد از وقوع زمين 
لرزه، قابليت خدمت رسانى و تأمين فشار در خطوط شبكه آبرسانى را حفظ نمايند. افزايش 
عمر مخازن، آسيب هاى وارده ناشى از زلزله و تخريب آن ها در اثر وقوع پديده خوردگى؛ 
ضرورت مطالعه بيشتر و دقيق تر، جهت افزايش پايايى و مقاومت آن ها را افزايش داده 
است. از اين رو، مخزن كوهسنگى با عمر بهره بردارى بيش از 50 سال، از ديدگاه لرزه اى 

و غيرلرزه اى توسط شركت مهندسى مشاور طوس آب مورد بررسى قرار گرفت.

پس از انجام بازرسى ها و آزمايش هاى الزم، مشخص شد؛ على رغم مقاومت مناسب 
بتن مصرفى، به دليل تهويه نامناسب، تجمع گاز كلر در زير سقف و پوشش كم بتن 
روى ميلگردها، سقف مخزن در برخى نواحى دچار تخريب شده و ميلگردها دچار 
خوردگى شديد شده اند. همچنين، تأسيسات و تجهيزات مربوطه از نظر عملكرد، جهت 
ترميم و پوشش مجدد مورد بررسى قرار گرفت. طرح نهايى با تلفيق طرح بهسازى 
لرزه اى و ترميم، با درنظر گرفتن مشخصات مصالح موجود، ميزان خوردگى و پيش 
بينى نرخ رشد آن در آينده، توسط اين مشاور ارائه گرديد. مراحل اجرايى آن توسط 

پيمانكار و تحت نظارت شركت مهندسى مشاور طوس آب در حال انجام مى باشد.
در انتها توصيه مى شود؛ كليه مخازن در طول عمر بهره بردارى خود با همكارى 
اين  با  گيرند.  قرار  ارزيابى  مورد  دقت  به  و  شده  پايش  ذى صالح،  مشاورين 
رويكرد، از وقوع حادثه و يا تخريب بيشتر مخازن و تجهيزات مربوطه جلوگيرى 

بعمل خواهد آمد و عمر سامانه با انجام هزينه كمتر افزايش مى يابد.

مقاوم سازى و ترميم مخزن ده هزار 
كوهسنگى  مكعبى  متر 

 بازديد مدير عامل محترم آب و
 فاضالب كشور از پروژه آبرسانى به

شهر زابل و شهرهاى مسير
پروژه آبرسانى به شهر زابل و شهر هاى مسير كه شركت مهندسى مشاور 
طوس آب نظارت بر اجراى آن را برعهده دارد، ميزبان مدير عامل محترم 
مديرعامل  و  جانباز  مهندس  آقاى  جناب  كشور  فاضالب  و  آب  شركت 
قاسمى  آقاى مهندس  بلوچستان جناب  و  و فاضالب سيستان  محترم آب 

و همچنين مديرعامل محترم آب و فاضالب روستايى استان جناب آقاى 
پروژه  اين  اجراى  مراحل  نزديك،  از  كه  بود  همراه  هيأت  و  ريگى  دكتر 
شركت  توسط   87 سال  از  طرح  اين  اجرايى  عمليات  نمودند.  بازديد  را 
باهوكالت در بخش تصفيه خانه و شركت ميركوه و تعاونى 401 در بخش 
پروژه  اين  در  آب  مشاور طوس  مهندسى  گرديد. شركت  آغاز  انتقال  خط 
را  سوم)  و  دوم  اول،  (مرحله  بردارى  بهره  و  اجرا  بر  نظارت  و  مطالعات 

برعهده دارد.
اجراى اين طرح شامل موارد ذيل مى باشد:

1- آبگير و تصفيه خانه به ظرفيت2050 متر مكعب
انتقال به طول 160كيلومتر 2- خطوط 

3- مخازن بتنى 62000 متر مكعب
4- ايستگاه پمپاژ 7 باب

طرح آبرساني به روستاهاى تلنگ، پالن و پيرسهراب چابهار از سد زيردان

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
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به منظور اطالع از آخرين وضعيت پروژه خط انتقال آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق 
مورخه 98/08/28 تعدادى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى استان كرمان به همراه استاندار 
محترم استان هرمزگان از بخش هاى مختلف از جمله سايت و تأسيسات نمك زدايى آب دريا، 
ايستگاه هاى پمپاژ، پست هاى برق و تونل حاجى آباد قطعه اول، اين پروژه عظيم بازديد نمودند.

پمپاژه شماره3 قطعه  ايستگاه  و  زدايى  بازديد، جلساتى در سايت نمك  اين  طى 
اول خط انتقال آب در منطقه رضوان برگزار گرديد. كه طى آن مدير عامل محترم 
شركت تأمين و انتقال آب خليج فارس جناب آقاى مهندس يارى و مدير دستگاه 
نظارت قطعه اول جناب آقاى مهندس مجد ثابتى از كارشناسان شركت مهندسى 
مشاور طوس آب در خصوص اجزاى پروژه، روند پيشرفت در حوزه هاى مختلف 
تأمين، اجرا و نيز مشكالت پيش روى اين طرح توضيحات مبسوطى ارائه نمودند.
جناب  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  محترم  عامل  مدير  نشست،  اين  طى 
آقاى دكتر نى ريزى شرح كاملى از چشم انداز رشد نيازهاى آبى شرب و صنعت در 
فالت مركزى ارائه نمودند. با توجه به محدوديت منابع آبى داخل كشور در منطقه، 
ضرورى است كه به تدريج حدود دو ميليارد متر مكعب در سال از حوضه هاى آبى 
كشورهاى مجاور و يا از طريق نمك زدايى و انتقال آب از درياى عمان و  خليج 
فارس جهت تأمين نيازهاى شرب و صنعت تا سال 1420 وارد منطقه گردد. بديهى 

است اطمينان از كيفيت و پايدارى اين منابع بسيار حائز اهميت است.
همچنين در اين جلسات بر لزوم پيگيرى و تثبيت تخصيص و حق برداشت آب از درياهاى 
عمان و خليج فارس قبل از تصويب كنوانسيون هاى بين المللى كه برداشت آب از درياهاى 

آزاد را محدود نموده و مى تواند كشور را با چالش جدى بحران آب مواجه نمايد تأكيد شد.
در اين جلسه نماينده محترم مردم كرمان آقاى دكتر زاهدى اظهار داشتند: اين 
پروژه يك ابر پروژه مى باشد چرا كه از 70 پروژه بزرگ زيرمجموعه خود شكل 
يافته است. ايشان ادامه دادند اجراى اين طرح يك موفقيت بسيار بزرگ براى كشور 
بوده كه بخش عمده اى از كارهاى آن به دست كارشناسان و توليدكنندگان داخل 
به شركت هاى  اجراى چنين طرح هايى كه متكى  پذيرفته است و  كشور صورت 

خصوصى داخلى كشور است در پيشرفت كشور بسيار تاثيرگذار خواهد بود.
توضيحاتى  پورابراهيم  دكتر  آقاى  جمله  از  كرمان  استان  نمايندگان  خاتمه  در 
و  سريع تر  چه  هر  اجراى  جهت  كرمان  استان  مسئولين  پيگيرى  لزوم  به منظور 
عملياتى نمودن فاز دوم پروژه كه  زيرساخت هاى آن به صورت كامل آماده گرديده 
است و تنها مى بايست تامين بودجه آن در اسرع وقت عملياتى شود تأكيد نمودند.

بازديد از قطعه اول پروژه خط انتقال 
آب خليج فارس به صنايع جنوب شرق

انتقال  خط  اجرايى  عمليات  آغاز 
فاضالب جنوب شهر رشت

طي مراسمي با حضور استاندار محترم گيالن جناب آقاى دكتر ارسالن 
اعضاي  و  شهردار  اسالمي،  شوراي  مجلس  در  مردم  نمايندگان  زارع، 
نهاد،  مردم  سازمانهاي  همچنين  و  رشت  شهر  اسالمي  شوراي  محترم 
عمليات اجرايي خط انتقال فاضالب جنوب شهر رشت با طراحى ونظارت 

مهندسين مشاور طوس آب آغاز شد.
و  آب  شركت  محترم  مديرعامل  و  مديره  هيأت  رئيس  مراسم  اين  در 
از  قدرداني  با  حسيني  محسن  سيد  آقاي  جناب  گيالن  استان  فاضالب 
حال  در  داشتند:  بيان  سخناني  در  استاني  مسئوالن  و  مديران  حضور 
 69/9 و  شرب  آب  پوشش  تحت  استان  جمعّيت  درصد   99/93 حاضر 
درصد جمعيت استان تحت پوشش شبكه جمع آوري فاضالب هستند و 
تا پايان برنامه پنجم توسعه جمعيت تحت پوشش آب شرب به 99/97 
درصد و جمعيت تحت پوشش فاضالب استان به 73 درصد خواهد رسيد.

مديرعامل محترم شركت آب و فاضالب استان گيالن با قدرداني از اعضاي 
شوراي اسالمي شهر رشت در تصويب تبصره 3 خاطرنشان كردند: از محل 
اين مصوبه 3 پروژه معرفي گرديده كه يك پروژه تا دهه فجر افتتاح خواهد 

شد و خط انتقال فاضالب جنوبي شهر رشت مهم ترين آنها مى باشد.
انتقال فاضالب شهر رشت، پساب  با اجراي خط  اينكه  بر  با تأكيد  ايشان 
اين  گفتند:  شد،  خواهد  زرجوب  رودخانه  وارد  فاضالب  تصفيه  از  حاصل 
موضوع به خودپااليي رودخانه و احياي آن نيز كمك خواهد نمود و احداث و 
راه اندازي تصفيه خانه هاي ديگري نيز در برنامه كاري اين شركت قرار دارد.

بازديد از پروژه هاى آب و فاضالب شهر آستارا
هم زمان با هفته پدافند غيرعامل، پروژه هاي آب و فاضالب شهري آستارا 
با حضور معاون محترم آب و آبفاى وزارت نيرو جناب آقاي قاسم تقي زاده 

خامسي به بهره برداري رسيد.
معاون محترم امور آب و آبفاي وزارت نيرو با سفر به بندر مرزي آستارا از 
پروژه هاي در دست احداث اين وزارتخانه در شهرستان ازجمله تصفيه خانه 
فاضالب آستارا كه بانظارت مهندسين مشاورطوس آب در حال انجام است، 

بازديد و تعدادي از پروژه هاي تكميل شده را افتتاح نمودند.

ا خـبا ر               پــر و ژه هـا 
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سمينار ها و كارگاه هاا خـبا ر               پــر و ژه هـا 

اجراى پروژه فاضالب روستايى شمال شرق كشور (منطقه 1) آذرماه سال 1393 
در سه فاز از سوى شركت مهندسى آب و فاضالب كشور و تحت قرارداد بانك 
توسعه اسالمى IDB به شركت مهندسى مشاورطوس آب براى دوره 46 ماهه 

واگذار گرديد كه شامل: 
- انجام مطالعات مرحله اّول تهيه اسناد مناقصه، برگزارى مناقصه 

- نظارت بر طراحى و اجراى قرارداد DBO پيمانكار
- نظارت بر بهره بردارى از تأسيسات فاضالب نصب شده در 28 روستا واقع در 6 
استان خراسان جنوبى، خراسان رضوى، خراسان شمالى، گلستان، سمنان و مازندران

 پس از طى مرحله اّول قرارداد، پيمانDBO پيمانكار در تابستان 96 به مشاركت زالل 
ايران- ژرفكارجم ابالغ و بالفاصله پس از آن عمليات اجرايى دربخش هاى تحويل 
زمين، نقشه بردارى، ژئوتكنيك و طراحى شبكه جمع آورى فاضالب آغاز گرديد. در 
ادامه از بهار 97 فعاليت هاى اجراى شبكه جمع آورى فاضالب در 10 روستا از روستاهاى 

واقع در استان هاى خراسان شمالى، خراسان رضوى، گلستان و سمنان نيز آغاز شد.
اجرايى  تيم  پيمانكار،   اجرايى  و  طراحى  عملكرد  بر  نظارت  لزوم  به  توجه  با 
پروژه فاضالب روستايى در معاونت مديريت طرح هاى شركت مهندسى مشاور 
طوس آب مستقر در شهر تهران، به سه زير منطقه تعريف و براى هر مجموعه 

سر ناظران و ناظران مربوطه شروع به كاركردند.

براى كنترل پيشرفت فيزيكى پروژه در بخش هاى طراحى و اجرا، به طور متوسط 
در هرماه 2 جلسه هماهنگى با حضور اركان پروژه برگزار و روند اجراى پروژه 
توسط مشاور كنترل مى گردد. الزم به ذكر است قرارداد مشاور به دليل تطويل 

كار اجرايى پيمانكار، از جانب كارفرما تا تاريخ 99/04/25 تمديد گرديده است.

شمال  روستايى  فاضالب  پروژه  اجراى 
شرق كشور (منطقه 1) 

امروزه بهره بردارى و نگهدارى بهينه از شبكه هاى لوله با هدف افزايش عمر مفيد 
سرويس دهى شبكه، تبديل به يكى از چالش هاى صنعت آب و فاضالب و نفت 
و گاز در جهان شده است. هنگامى كه لوله اى براى كاربرى خاص به بهره بردارى 
مى رسد، پس از گذشت مدتى، تراوش و نشت از اين لوله به دليل پوسيدگى يا ضعف 
در محل اتصاالت اجتناب ناپذير خواهد بود كه خود نخستين علت ترك خوردگى 
يا ايجاد نقص بيشتر در لوله ها مى باشد. تعمير خطوط لوله آسيب ديده با روش هاى 
قديمى و لوله گذارى هاى مجدد با حفر ترانشه، كارى بسيار مشكل و پرهزينه 
بازسازى شبكه هاى فاضالب  و  بهسازى  تعمير،  نوين  لذا روش هاى  مى باشد، 
مدت هاست كه در كشورهاى پيشرفته در حال اجراست. يكى از بروزترين توليدات 
در زمينه نوسازى و بهسازى شبكه هاى آب، فاضالب وگاز در دنيا، الينرهاى انعطاف 
پذير مقاوم شده با الياف GRP مى باشد كه داراى استانداردهاى معتبر اروپا و آمريكا 

بوده و در پروسه عمل آورى آن از اشعه UV استفاده مى گردد.
شركت مهندسى مشاور طوس آب با همكارى شركت صدرا توسعه كيان و شركاى 
اروپايى اقدام به ارائه خدمات فنى در قالب مطالعات ومشاوره، تأمين متريال و اجراى 
اين روش هاى نوين در كشور نموده است. نوسازى شبكه يا يك قطعه از خط انتقال 
با استفاده از تكنولوژى اين شركت به معناى تجديد عمر لوله تا 70 سال مى باشد.

در راستاى اين مهم، پائيز 98 سمينار و كارگاه آموزشي با عنوان « باز سازى و نوسازى 
خطوط لوله انتقال (آب - فاضالب) به روش بدون ترانشه CIPP» در محل سالن 

اجتماعات شركت آب منطقه اى استان خراسان رضوى و شركت آب و فاضالب 
مشهد برگزار گرديدكه با استقبال تعداد زيادي از مهندسين و مشاوران شركت هاى 
بخش خصوصى و دولتى فعال در حوزه آب و فاضالب به ويژه شركت آب منطقه اى 
استان خراسان رضوى قرار گرفته بود، مدير پروژه شركت مهندسى مشاور طوس آب 
آقاي مهندس على فرهمند مدرس اين كارگاه توضيحات كاملي در خصوص موضوع 

برپايي اين دوره و اهمّيت توجه به آن، در قالب اساليد و فيلم ارائه دادند. 
ايشان به معرفى چندين روش اجرايى جايگزين در اين صنعت با ذكر كامل جزئيات 
درباره نحوه اجراى هركدام و سپس به مقايسه و انتخاب بهترين روش پرداختند. 
اساليدهاى اين سمينار و كارگاه آموزشى، شامل تصاوير مربوط به روش هاى بازسازى 
و نوسازى خطوط لوله انتقال به روش بدون ترانشه (CIPP) مطابق استانداردهاى اروپا 

و آمريكا مى باشد كه در قالب جداول و نمودارهاى آمارى و مقايساتى ارائه شده است.
در پايان نيز، حضار سواالت خود را  از جناب آقاى مهندس على فرهمند پرسيده و ايشان 

به تمامى سواالت با ذكر علت و مثال پاسخ مناسب و شفاف دادند.

تكنولوژى بازسازى خطوط لوله انتقال 
آب، فاضالب و گاز بدون حفر ترانشه
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همايش بين المللى مهندسى فدراسيون مشاوران كشورهاى اسالمى با موضوع 
«مديريت آب شهرى» و «حمل و نقل» با زمينه «فجايع بشرى» در آخر ماه 
نوامبر 2019 در استانبول برگزار شد. در اين همايش، پنلى با موضوع «فجايع 
مالى  تأمين  تحت  آب  صنعت  پروژه هاى  در  قراردادى  رويه هاى  در  بشرى 
بانك هاى توسعه اى چند جانبه كه منجر به شكست پروژه مى گردد» توسط 

سرپرست بخش قراردادهاى خارجى و مشاركت عمومى ـ خصوصى شركت 
مهندسى مشاور طوس آب سركار خانم نرجس شريفيان عطار ارائه گرديد. 

در پنل مذكور فجايع بشرى ناشى از فعاليت هاى غير عمدى مانند كمبود 
قراردادهاى  تدارك  روند  در  و...  بى جا  پوشى هاى  چشم  ناآگاهى،  دانش، 
داراى وام از بانك هاى توسعه چند جانبه مورد بررسى قرار گرفت كه چگونه 
دوگانگى بين مبناى تهيه قوانين قراردادى و اعمال اين قوانين باعث بروز 
مشكالت مختلف در پروژه ها شده است. اين امر بر مديريت و كارآيى استفاده 
از وام ها تأثير منفى گذاشته و نتايج مورد انتظاراز پروژه ها حاصل نشده و يا 
ناتمام ماند. حال آنكه حتى درصورت از بين رفتن يا استفاده نادرست از وام  
بانك هاى توسعه اى چند جانبه، اين موضوع تأثيرى در تعهدات بازپرداخت 
كشور وام گيرنده ندارد و شهروندان اين كشورها مجبور به بازپرداخت وام 
از طريق پرداخت ماليات به دولت هستند، اين موضوع همانند ساير فجايع 
ضربه  اجتماعى  رفاه  به  مى دهد،  قرار  تأثير  تحت  را  مردم  زندگى  بشرى 

مى زند و باعث خسارات اقتصادى مى شود. 
در پنل ارائه شده مشكالت كليدى موجود، مثال هايى از آن ها و راهكارهاى 
پيشنهادى بيان گرديد كه با استقبال بسيار خوب مديران فدراسيون، نماينده 
بانك توسعه اسالمى و ساير شركت كنندگان در همايش قرار گرفت و به 
همين جهت پس از اتمام همايش مذكور فدراسيون طى نامه اى از شركت 
مهندسى مشاور طوس آب و مدير عامل محترم اين شركت جناب آقاى 
خانم  سركار  شركت،  نماينده  حضور  از  حمايت  خاطر  به  ريزى  نى  دكتر 
باالى  و كيفيت  از سخنرانان كنفرانس  به عنوان يكى  مهندس شريفيان 

سخنرانى ارائه شده قدردانى نمودند.

حضور در همايش بين المللى 
مهندسى فدراسيون مشاوران 

كشور هاى اسالمى

شير وسيله اى است كه براى مهار كردن جريان و فشار سّياالت به كار مى رود. 
وظايف اصلى شيرهاى صنعتى عبارتند از:

1- قطع و وصل كامل جريان
2- جلوگيرى از بازگشت مايعات و گازهاى عبورى

3- تنظيم عبور مقدار مورد نياز مايعات و گازها
4- تنظيم و كنترل مقدار و فشار مايعات و گازها

5- كنترل و ايمن نگه داشتن دستگاه هاى تحت فشار
در صنعت آب انتخاب مناسب شيرآالت مورد نياز هر طرح با در نظر گرفتن 
بسا  چه  و  بوده  برخوردار  بسزايى  اهميت  از  اقتصادى  و  فنى  جوانب  تمامى 
انتخاب نامناسب شير باعث ايجاد اخالل بزرگى در كل يك طرح گردد. نكات 

مهمى كه در انتخاب شيرآالت بايد مد نظر طراح قرار گيرد عبارتند از:
نوسانات-  و  شير  ارتعاش  اندازى-  راه  خاص  وتجهيزات  انداز  راه  نيروى 
كاويتاسيون- تأثير در جريان هيدروليكى سّيال - ميزان تحمل فشار- آب بندى 

وموادمصرفى درآب بندها- سهولت تأمين، تعميرو نگهدارى ونصب وتنظيم آنها

در راستاى موارد ياد شده باال، شركت مهندسى مشاور طوس آب با همكارى شركت 
نهراب گستر اشتهارد؛ اقدام به برگزارى سمينار پژوهشى شناخت، انتخاب، نصب و 
بهره بردارى انواع شيرآالت و اتصاالت در محل سالن كنفرانس شركت مهندسى 
مشاور طوس آب نمود. در سمينار مذكور كه با حضور كارشناسان محترم سازمان هاى 
آب منطقه اى استان خراسان رضوى، آبفاى استان خراسان، آبفاى مشهد و كارشناسان 
اين مهندس مشاور همراه بود، شركت نهراب گستر اشتهارد ضمن ارائه توانمندى هاى 
خود در زمينه ساخت و تست انواع شيرآالت، نسبت به بررسى نكات مهم در خصوص 
نحوه انتخاب شيرآالت و اشتباهات رايج در هنگام انتخاب شيرآالت پرداخت. در 
ادامه كارشناسان شركت نهراب گستر اشتهارد پاسخگوى سواالت مطروحه از طرف 
مدعوين بوده و در مورد نكات كليدى كه بايد طراحان در هنگام انتخاب شيرآالت مد 

نظر قرار دهند بحث و تبادل نظر صورت گرفت.

شناخت، انتخاب، نصب و بهره بردارى 
انواع شيرآالت و اتصاالت در صنعت آب

سمينار ها و كارگاه ها
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مرحله در طوس آب انجام شد. (1390-1395 ) منابع تخصصى مرتبط عمدتاً توسط 
 Guidelines European Water ways و   USACE ،PIANC
اين منابع گردآورى شد و مورد مطالعه قرار گرفت. متولى  توليد شده است كه 
جهانى اين نوع پروژه ها «PIANC» است كه البته ايران نيز عضو اين سازمان 
است. «PIANC» در زمينه ى سد و قفل كشتيرانى، همان جايگاهى را دارد كه 

«ICOLD» در زمينه ى سدهاى بزرگ جهان داراست.
بر اساس اين مطالعات، كليات طرح از جمله:

1- تعيين كالس آبراهه 2- تعيين كالس قفل كشتيرانى 3- تعيين تيپ و ابعاد قفل
4- انتخاب تيپ دريچه هاى قفل و سرريز 5- انتخاب كشتى طرح  6- تعيين تيپ 
و ابعاد سد 7- تيين تيپ و ابعاد سرريز 8- تعيين الزامات مدل فيزيكى - هيدروليكى 

تعيين و اسناد مناقصه تدوين گرديد.
ج . طوس آب در مرحله ى اجرا:

معموًال مناقصه ى انتخاب پيمانكار براى اجرا بر اساس مطالعات فاز 2  برگزار مى گردد 
اما اين پروژه به دليل اضطراى بودن (شور شدن  آب كارون و بهمنشير) و به خواست 
كارفرما براساس مطالعات تكميلى فاز 1 (كه طبعاً در آن به جزئيات پرداخته نشده است) 
به مناقصه گذاشته شد و در قالب قرارداد تيپ «EPC» (با فرض آنكه در قالب اين 

تيپ، مطالعات فاز 2 توسط پيمانكار انجام خواهد شد) به پيمانكار واگذار گرديد.
وظيفه ى كنترل كارهاى طراحى و اجراى پيمانكار، در قالب قرارداد مشاور كارفرما،

به طوس آب محول شد.
د. چالش هاى طراحى تفصيلى و اجرا:

د.1. مدل  فيزيكى - هيدروليكى:
مدل فيزيكى- هيدروليكى براى اين تيپ پروژه ها اهميت زيادى دارد و با وجود آن كه در اسناد 
قرارداد درج شده بود اما در جريان اجرا، پيمانكار مدل، با مشكالت اجرا و تست براى تعيين 
خواسته ها از مدل مواجه شد (از جمله محدوديت امكانات و  مشكل استخراج  پارامترهاى 

مرتبط با تجهيزات با توجه به مقياس قابل اجرا). اين شرايط دو موضوع را ديكته مى كند:
1- براى اين پروژه، به جاى مدل بهتر بود پايلوت پلنت (Pilot-Plant) طرح 

مى گرديد، كه البته در مرحله ى اجراى پروژه امكان پذير نبود.
  (Prequalification) 2- براى انتخاب پيمانكار جزء مدل، مى بايست توان آزمايى

انجام مى شد.
بـه هـر حـال بـا توجـه بـه عـدم موفقيـت مـدل فيزيكـى - هيدروليكـى از 
يـك طـرف و ضرورت مشـخص شـدن پارامتر هاى خواسـته شـده از مدل، 
قبـل از ورود بـه طراحـى تفصيلـى، ايـن موضوع بـه مطالعات مـدل رياضى

 (Computational Fluid Dynamic = CFD) محول گرديد.
د.2. تحقيقات ميدانى و تجهيزات جانبى:

تحقيقات ميدانى و تجهيزات جنبى شامل: ( بازديد از طرح هاى در حال بهره بردارى 
 Gate Parking Debris Flusher ،در خارج از كشور،  استاپ الگ تعميرات
و Ship Arrestor) به دليل آنكه در اسناد مناقصه درج نشده پيمانكار ادعاى كار 
اضافى ميكند كه با توجه به ميزان تخصيص اعتبارات بر اساس مطالعات فاز1 امكان 

افزايش در اين مرحله وجود ندارد و انجام اين بخش با مشكل مواجه است. 
نتيجه:

در مجموع براى اين نوع پروژه ها الزم است مناقصه بر اساس مطالعات فاز2 
برگزار گردد.

جواد عليزاده             
كارشناس هيدرومكانيك سد و نيروگاه

كارفرما : سازمان آب و برق خوزستان
مشاور : شركت مهندسى مشاور طوس آب 

مقدمه 
 (Navigation Dam and Lock) كشتيرانى  قفل  و  سد  پروژه هاى 

داخلى به آب رودخانه هاى  دريا  نفوذ آب شور  از  پيشگيرى  براى 
كشتيرانى   (Sea water salinity intrusion to inland rivers)
(عبور و مرور كشتى ها از محل سد) عبور و مرور كشتى ها از دو تراز متفاوت، اجرا 

مى شوند و سابقه ى طوالنى در جهان دارند.

در ايران ، به دليل نفوذ آب شور خليج فارس (با ضريب هدايت الكتريكى - EC  - حدود 
20000 تا 30000 ميكرو زيمنس بر سانتيمتر) به رودخانه هاى  كارون و بهمنشير 

(با ضريب هدايت الكتريكى -EC- حدود 2000 تا 4000 ميكرو زيمنس بر سانتيمتر) و 
تراز كف رودخانه هاى مذكور (حدود 6 متر پايين تر از تراز آب خليج فارس) سبب افزايش 
شورى آب اين رودخانه ها مى شود و در سال هاى كم آبى شورى آب رودخانه هاى مذكور 
به بيش از 8000 ميكرو زيمنس بر سانتيمتر مى رسد و اين در حاليست كه مقدار شورى 
آب بايد براى آب آشاميدنى 1500 ميكرو زيمنس بر سانتيمتر و براى آب كشاورزى 
3000 ميكرو زيمنس بر سانتيمتر باشد.  به همين جهت مطالعات اوليه براى جلوگيرى 
از نفوذ آب شور خليج فارس به رود خانه هاى كارون و بهمنشيركه در سال 1346 به 
«مشاركت مهاب- سوئكو» محول شد و گزارش مطالعات مرحله ى اول به صورت 
پيشنهاد سه سد و قفل كشتيرانى (1- باال دست بهمنشير 2- پايين دست بهمنشير 

3 - مارد آبادان)  در سال  1354 تسليم كارفرما گرديد.
الف: مطالعات تكميلى مرحله اول:

 مطالعات تكميلى مرحله اول سد و قفل كشتيرانى مارد آبادان و سد و قفل كشتيرانى پايين 
دست بهمنشير در سال 1390به شركت مهندسى مشاور طوس آب محول شد.

پايين دست  و  پذيرفته  انجام  بهمنشير  دست  باال  اجرائى  عمليات  حاضر  حال  در 
بهمنشير  پايين دست  اجراى  بر  نظارت  اجراست.  در حال  آبادان  مارد  و  بهمنشير 
به شركت مهندسى مشاور مهاب قدس و نظارت بر اجراى مارد آبادان به شركت 

مهندسى مشاور طوس آب محول شده است. 
ب . طوس آب در مرحله ى مطالعات: 

با توجه به آنكه اين نوع پروژه براى اولين بار است كه در ايران اجرا مى شود و به همين 
جهت ايران فاقد تكنولوژى بومى در اين زمينه است مطالعات نسبتاً مفصلى در اين 

سد و قفل كشتيرانى مارد آبادان

تجربيات همكاران
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نگاهى كوتاه به مقاالت همكاران معرفى شركت انگيزه نگار خاوران
در فصل پائيز سال 1398 چندين مقاله توسط همكاران شركت ارائه 

شد كه به معرفى تعدادى از آن ها مى پردازيم:
با رويكرد كاهش  مديريت مصرف آب  در دومين همايش ملى   -1
هدررفت و بازيافت كه در تاريخ 19 الى 21 آذرماه  در «دانشگاه 
تهران» برگذار شد، دو مقاله با عناوين «كنترل گرفتگى بيولوژيكى 
غشايى در سيستم هاى RO به وسيله مهاركننده هاى حد نصاب» 
توسط آقاى مهندس حامد عزيزى از كارشناسان معاونت مطالعات 
طراحى و «بررسى اثر شرايط عملياتى بر واكنش نيتريفيكاسيون 
در فرآيند IFAS» توسط آقاى مهندس سيد مهدى قاسمى از 
پتانسيل  «بررسى  و  ارائه  طراحى  مطالعات  معاونت  كارشناسان 
موردى  مطالعه  با  فاضالب  تصفيه خانه  پساب  از  استفاده مجدد 
شهر ياسوج» توسط خانم مهندس اعظم طالقانى از كارشناسان 

مديريت طرح ها بصورت پوستر ارائه گرديد. 
2- در هفتمين همايش ارزيابى عملكرد كه در تاريخ 23 الى 24 آذرماه 
شد،  برگذار  س»  الزهرا  دانشگاه  هاى  همايش  مركز  «تهران-  در 
فرصت ها  تبديل  سازمانى:  نوآورى  راه  «نقشه  عنوان  با  اى  مقاله 
توسط خانم مهندس شادى سپهى سرپرست  ارزش هاى مشهود»  به 
محترم دفتر بهبود سامانه هاى مديريتى ارائه گرديد كه جهت درج در كتاب 
مجموعه مقاالت، مورد پذيرش علمى پژوهشى هيئت علمى قرار گرفت. 

كارگاه هاى آموزشى
در فصـل پائيـز سـال 1398 چنديـن كارگاه آموزشـى در سـالن اجتماعـات 

شـركت مهندسـى مشـاور طـوس آب بـه شـرح ذيـل برگـزار گرديد:
- نشست تخصصى بررسى درس آموخته هاى سيالب فروردين 1398

- دوره كارگاه آموزشـى آشـنايى بـا بـازار سـرمايه و فرآيند پذيرش 
بورس در  شـركت ها 

- دوره آموزشى ايمنى حفارى
- دوره آموزشى نحوه انتخاب و استفاده از مواد مرجع در آزمايشگاه

- دوره آموزشى ابعاد حقوقى ايمنى و حوادث ناشى از كار، مسئوليت 
اشخاص و الزامات قانونى آن توسط آقاى مهندس كتابى كارشناس 
HSE دفتر بهبود سيستم هاى مديريتى و با حضور سرناظرين و 

كارشناسان حوزه نظارت با موضوعات ذيل:
1-تعريف حادثه ناشى از كار

2-الزامات قانونى در حوزه تهيه مستندات حادثه ناشى از كار
3-نحوه تهيه گزارش و مستند سازى حادثه ناشى از كار

4-ابعاد حقوقى و قضايى حادثه ناشى از كار
5-مسئوليت سازمان ها و اشخاص در حادثه ناشى از كار

 IT شركت انگيزه نگار خاوران هم اكنون ارائه دهنده طيف وسيعى از خدمات
آنتى ويروس  نمايندگى رسمى  راديويى،  باند  پهناى   ،ADSL اينترنت  شامل 
نرم افزارى،  خدمات  سخت افزار،  فروش  شبكه،  خدمات  انواع   ،Avira
سيستم هاى امنيتى و نظارتى و ... مى باشد. درهمين راستا و به منظور آشنايى 
شركت  با  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت  محترم  كاركنان  بيشتر  هرچه 
ارائه  بر  مبنى  تفاهم نامه اى  امضاى  به  اقدام  شركت  دو  اين  نگار،  انگيزه 
بيشتر،  اطالعات  كه  نموده اند  كاركنان  رفاهى  خدمات  قالب  در   IT خدمات 
تلفن هاى  يا  و   www.angizehco.com آدرس  به  شركت  وبگاه  از 

3-05137653381 در دسترس مى باشند.
تغيير  نيز  سهامداران  تركيب  سرمايه،  افزايش  با   97 سال  دوم  نيمه  در 
انگيزه  شركت  عمده  سهامدار  مهندسى مشاورطوس آب  شركت  و  يافت 
تركيب  به  نيز  پايا  توسعه  فريان  آروين  شركت  و  گرديد  نگارخاوران 
رويكرد  مديريتى،  تيم  و  سهامداران  تغيير  با  گرديد.  اضافه  سهامداران 
حوزه  جديد  مديريتى  تيم  مصوبه  براساس  نمود.  تغيير  نيز  شركت 
حوزه هاى  قبلى،  خدمات  ارائه  كنار  در  تا  يافت  گسترش  شركت  فعاليت 
سبد  در  نيز  تخصصى  نرم افزارهاى  توليد  و  ابزاردقيق  هوشمندسازى، 

قرارگيرد. شركت  خدمات  و  محصوالت 
به منظور  پيشرفته  فناورى هاى  از  استفاده  هوشمندسازى  از  منظور 
مى باشد.  آن  با  متناسب  واكنش هاى  انجام  و  اطراف  محيط  ادراك 
مطلوب  بازدهى  به  درصورتى  فقط  هوشمند  سيستم  يك  آنكه  به  باتوجه 
باشد،  داشته  فعاليت  نوع  آن  از  كاملى  شناخت  آن  طراح  كه  مى رسد 
كشاورزى  (مثل  آب  با  مرتبط  شاخه هاى  در  هوشمندسازى  بنابرين 
جزو   (... و  آب  صنعت  در   IIoT هوشمند،  آبزى پرورى  هوشمند، 

قرارگرفت. نگار  انگيزه  شركت  خدمات 
يكى ديگر از حوزه هاى كارى شركت انگيزه نگار، ابزار دقيق در صنعت آب با 

رويكرد استفاده از فناورى هاى نوين و تكنولوژى هاى پيشرفته مى باشد. 
باتوجه به نياز شركت طوس آب به نرم افزارهاى سازمانى، توليد اين گونه نرم افزارها 
در بستر يكپارچه و با رويكرد تجارى- سازى آن در بين ديگر شركت هاى مشاور 
انگيزه نگار قرارگرفت. همچنين  نيازمندى هاى مشابه در دستور كار شركت  با 
باتوجه به پيشرفت صنعت ICT در حوزه مديريت منابع آب، توليد نرم افزارهاى 

تخصصى اين شاخه نيز جزو فعاليت هاى شركت مى باشد.
همچنين  و  فوق  حوزه هاى  در  فعاليت  جهت  خاوران  نگار  انگيزه  شركت 
آمادگى  اعالم  آب  صنعت  در  نوين  فناورى هاى  كاربردهاى  ديگر 

. يد مى نما
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اخبار داخلى شركت
طوس آب بر فراز آسمان

به واسطه الگوريتم هاى پيشرفته و اتوماتيك پردازش تصوير، خروجى هاى 
و  بى نظير  بردارى  نقشه  متداول  روش هاى  با  مقايسه  در  روش  اين 
محصوالت بدست آمده از لحاظ دقت، صحت و پوشش تمامى عوارض مورد 
نياز، نسبت به خروجى روش هاى سنتى داراى كيفيت و دقت باالترى مى باشند.

فتوگرامترى پهپاد  سامانه  محصوالت 
متراكم نقاط  ابر 

رنگى بعدى  مدل سه 
توپوگرافى نقشه هاى 

(DTM)  مدل رقومى زمين
(DSM)  مدل رقومى سطح
(DEM)  ارتفاع مدل رقومى 

نقشه عكس  يا  ارتوفتو 
در  عوارض  برداشت  در  فتوگرامترى  پهپاد  توجه  قابل  دقت  به  توجه  با 
مقياس هاى متفاوت و كاربرى هاى گوناگون ذكر شده همچون پروژه هاى 
خطوط  راه،  پروژه هاى  توپوگرافى،  نقشه هاى  زراعى،  و  شهرى  كاداستر 
شهرى،  نقشه هاى  فرونشست،  نقشه هاى  تهيه  بستر،  حريم  تعيين  انتقال، 
توليد DEM ،DTM و DSM و ساير زمينه هاى مرتبط با نقشه بردارى 
از روش هاى سريع تر، دقيق تر و در عين  و تمايل كارفرمايان به استفاده 
افزايش مى باشد. به  رو  اين سامانه  از  استفاده  با صرف هزينه كم تر  حال 

تصاوير  از   1:2000 نقشه  تهيه  و  بردارى  تصوير  پروژه 
انباشت  و  انتقال  سيستم  توسعه  طرح  محدوده  در  رقومى 

سونگون مس  مجتمع  باطله 
براى  پرواز  عمليات    eBee X مدل  پرنده  با  اجرايى  پروژه  اولين  در 
GSD از 10 تا 20 سانتيمتر با  تهيه نقشه  2000 :1 از تصوير رقومي با 
سخت  كوهستانى  منطقه  در  هكتار   3605 مساحت  به  متر   1 تراز  منحني 

گرديد. انجام  سونگون 
كل منطقه در طول ده ساعت پرواز عكسبردارى شد و پس از اخذ تصاوير و 
تبديل فتوگرامترى مدل سه بعدى و نقشه هاى توپوگرافى منطقه تهيه گرديد.

با  خود  پايدار  توسعه  اهداف  راستاى  در  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت 
جهت  دنيا  روز  فناورى  و  علم  با  دور  از  سنجش  و  فتوگرامترى  رويكردهاى 
اجراى پروژه هاى نقشه بردارى و نيز ابالغ پروژه هاى متعدد از سوى كارفرما 
واحد  گوناگون،  مقياس هاى  در  رقومى  هوايى  تصاوير  از  استفاده  مبناى  بر 
اتوماتيك  تمام  پهپاد  دستگاه  يك  خريد  به  اقدام  نقشه بردارى 

sensefly سوئيس نمود. eBee X از كمپانى  بال ثابت مدل 
قابليت  و  دقيقه   60 حداقل  پروازى  مداومت  به  توجه  با  پهپاد  از  مدل  اين 
RTK/ موقعيت  تعيين  سيستم  داراى  متنوع  ارتفاعى  محدوده  در  پرواز 
را  زمينى  كنترل  نقاط  به  نياز  كه  مى باشد   3  cm از  كمتر  دقت  با   PPK
حذف مى كند براى سايت هايى كه دسترسى دشوار دارند و عمًال امكان نقشه 
كه  ناپايدار  دامنه هاى  معادن،  مانند  مكان هايى  يا  ندارد  وجود  زمينى  بردارى 

است. ايده آل  مى باشند،  خطرناك  بسيار  زمينى  نيروى  ارسال  براى 

(UAV Photogrammetry) معرفى سامانه پهپاد فتوگرامترى
فتوگرامترى  در  را  جديدى  اندازه گيرى  سكوى  پهپاد،  فتوگرامترى  واژه 
بدون  اتوماتيك  تمام  يا  و  اتوماتيك  نيمه  حالت  دو  در  كه  مى كند  معرفى 
نقشه بردارى هوايى هدايت مى   شود. مقاصد  براى  دور  راه  از  حضور سرنشين 
از  بتوان  تا  گرديده  موجب  تصوير  پردازش  پيشرفته  الگوريتم هاى  پيدايش 
تصاوير غير متريك اطالعات هندسى با ارزشى را استخراج نمود كه در مقايسه 

با روش هاى رايج كالسيك فتوگرامترى جهشى روبه جلو محسوب مى شود.
پهپاد فتوگرامترى  سامانه  ويژگى هاى 

تفاوت اين روش با روش فتوگرامترى كالسيك استفاده از تجهيزات ارزان تر مى باشد. 
از:  اين روش عبارت است  سه ويژگى اصلى 

باال بسيار  داده  توليد  - سرعت 
مستقيم دسترسى  به  نياز  عدم   -

خروجى كيفيت   -
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مه
رنا

دي
در طرح جامع ملى مطالعات مرحله اول تأمين و انتقال آب شرب و تق

صنعت استان هاى نوار شرقى كشور (استان هاى سيستان و بلوچستان، 
خراسان رضوى و خراسان جنوبى) از درياى عمان، مدير عامل محترم 
شركت آب منطقه اى استان خراسان رضوى جناب آقاى محمد عالئى 
از تالش و اهتمام ارزنده و مستمر و شبانه روزى مدير عامل محترم 
اين  متخصصان  و  مهندسان  و  آب  طوس  مشاور  مهندسى  شركت 

مجموعه تقدير و تشكر به عمل آوردند.

در   راستاى برگزارى كارگاه آموزشى «بازسازى و نوسازى خطوط لوله 
CIPP» در شركت آب منطقه اى  به روش  انتقال آب و فاضالب 
آقاى  جناب  شركت  آن  محترم  عامل  مدير  رضوى،  خراسان  استان 
طرح ها  معاونت  محترم  پروژه  مدير  ارزنده  زحمات  عالئى  از  محمد 

جناب آقاى مهندس على فرهمند قدردانى نمودند.

كشورهاى  مشاوران  فدراسيون  مهندسى  المللى  بين  همايش  در 
اسالمى با موضوع «مديريت آب شهرى» و «حمل و نقل» با زمينه 
«فجايع بشرى» در آخر ماه نوامبر 2019 در استانبول برگزار شد، نائب 
از  حمايت  بابت  امام  آرش  آقاى  جناب  فدراسيون  آن  محترم  رئيس 
حضور نماينده محترم شركت مهندسى مشاور طوس آب و تنظيم و 
ارائه با كيفيت سخنرانى، از مدير عامل محترم شركت مهندسى مشاور 

طوس آب تقدير و سپاس كردند.




