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 خالصه
های الزم جهت گذار از اجرای سنتی فرآیندهای با تداوم شرایط خشکسالی در کشور از یک سو و افزایش تقاضا از سوی دیگر، تدوین چارچوب

ری به نظر وا ضرهای آبفاستراتژی شرکت مشی وخطها در راستای جویی در هزینهصرفه بهبود عملکرد و منظوربهبه رویکردهای نوین  تأمین آب

ارزیابی شرایط  شاملدو گام کلی پیشنهاد شده است. گام اول  هاو کاهش هزینهو تولید منابع  عمر مفیددر راستای بهبود میانگین در این مقاله  رسد.می

عه منابع تأمین توس منظوربهدوم نیز  گامدر باشد. های موجود میچاهبرداری مطلوب برای ارائه برنامه بهره و تعیین تکلیف ویابی عارضه ،برداریبهره

ح مذکور اجرای طرمورد تأکید قرار گرفته است.  های گذشتهها و تجارب حاصله از سالدستورالعمل بر طبقنهای جدید مو حفر چاه یابیمکانآب، 

های موجود در سال جاری بجایی چاهمورد جا 5که حداقل با  ایگونهبهبازخوردهای مثبتی را در برداشته است  رضویخراسان در شرکت آبفای استان

 جوییفهصرهای تأمین آب در هزینه توجهیقابلبه علت نقص در منصوبات و یا امکان احیاء و بازیابی مجدد مخالفت شد که از این نظر به میزان 

ی و جهت بررس محرز انپیمانکارنواقص و تخلفات متعددی از رد امو وضوحبه، حفاری جلساتصورتاجرای مفاد عالوه با صورت پذیرفت. به

 تخلفات و رفع نواقص مطابق گردش کار مربوطه اقدام شد.

 

 یابیبازیابی، عارضه ،فرآیندهای تأمین آب، بهبود عملکردکلمات کلیدی: 

 

 

 مقدمه .1

 

با آهنگ  7434تا  7431های مطابق گزارش مرکز ملی خشککسکالی و مدیریت بحران سکازمان هواشناسی کشور مجموا بارش ساالنه کشور در خالل سال

درجه سلسیوس در هر دهه مواجه بوده است. از طرفی در دوره  4/0سکال و در همین مدت میانگین دمای کشکور با آهنگ افزایش  درمتر میلی 2/7کاهش 

رضوی نیز براساس شاخص خراسان . اسکتان]7[روبرو بوده اسکت  متریمیلی 70تعرق پتانسکیل کشکور در هرسکال با افزایش حدود  و مشکابه، مجموا تبخیر

SPI  اتکای استان به منابع آب زیرزمینی به عنوان منبع  عالوهبهبرد. به سر می بارشیکمدر شرایط خشکسالی و  7431سال  اسکتثنایبهتاکنون  7413از سکال

 .]2[شده است  یلیون مترمکعبم 7721افت فزاینده سطح آب و کسری مخزن ساالنه حدود  ، سبب%30با سهم بیش از  تأمین آباصلی 

حفر جدید،  طریق از( 7430-7433سال گذشته )پنج  اقدامات انجام شکده در طی رغمعلینیز  رضکویخراسکان آبفای اسکتان در سکطح شکرکت

اما  است شدهسکطح شهرهای استان  لیتربرثانیه در 2300 حدود ظرفیت باعث افزایشکه حلقه چاه  430تجهیز در  شککنی، احدا  گالری وجابجایی، کف

 %30بیش از دیگر عبارت به  لیتربرثانیه افزایش یافته اسککت 500 تر ازکمدر طول این مدت سککطح شککهرهای تحت پوشککش  در تأمین آبداکثر ظرفیت ح

 .صرف نگهداشتن وضعیت موجود و مقابله با خشکسالی شده است انجام شدهاقدامات 

هرگونه تالش و جدیت در های آبفا، شککرکت تنگناهای سککیاسککی، اجتماعی و اقتصککادیهای مورداشککاره و از طرفی با عنایت به محدودیتلذا 

وری، آهای اسکککتاندارد و نوین در کنار ارتقاء فناز طریق اجرای شکککیوه هاو کاهش هزینه و تولید منابع موجود و جدید عمر مفیدراسککتای بهبود میانگین 

 خواهد داشت. تأمین آبهای روزافزون جویی در هزینهو همچنین صرفهها این شرکتکرد تأثیر شگرفی در بهبود عمل
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 روش اجرایی . 2
 

از  و زاوین قوچان هایگردد و صککرفاد در شککهرآب زیرزمینی تأمین میاز منابع رضککویخراسککان درصککد آب شککرب شککهرهای اسککتان 35که با توجه به این

 ادهماهنگی و تعامل بین ست منظوربهها خواهد بود. در این خصکو،، پیشکنهادی معطوف به چاهاجرایی های روش شکود،اسکتفاده مینیز آب سکطحی منابع

رو که پیش ایهگامی نظارت بر کلیه به عنوان بازوی اجرایی شرکت، تشکیل هسته فنی در امورها جهت کنترل و هادر شهرستان و امورهای تابعه مرکزی

که این امر با برگزاری دو مرحله کارگاه آموزشی  های الزم نیز داده شودآموزش باید باشد. البته در این خصو،ضروری می ارائه شده است 7 شککلدر 

 رضوی در حال انجام است.در شرکت آبفای استان خراسان

ای هیابی چاهو عارضککه برداریشککرایط بهره بیشککوند. بخش اول شککامل بهبود وضککع موجود از طریق ارزیاهای مدنظر در دو بخش دنبال میگام

و دینامیک  سطوح استاتیک، آبخوان کمی و کیفی طور کامل وضکعیت تأسکیسکات و منصوبات چاه در کنار شرایطدر این بخش باید به باشکد.موجود می

منابع توسعه  ورمنظبهنیز  در بخش دوم اقدام شود.چاه برداری مطلوب برای ی و ارائه برنامه بهرهیتعیین تکلیف نها خصو،نهایت در  و در و... کنترل شود

تی های ابالغی از سوی نهادهای حاکمیدستورالعمل و هانامهآیین مراحل استاندارد برگرفته از مطابقهای جدید چاهو در نهایت حفر  یابیمکان ،تأمین آب

 پذیرد.صورت می گذشته هایحاصله از سال همچنین تجارب و باالدستی

 

 
 های آب و فاضالبرو در استانداردسازی فرآیندهای تأمین آب در سطح شرکتهای پیشگام  - 1 شکل

 

 

 موجودبهبود وضعیت  .2-1
 

موجود در بایگانی های تهیه اندکس و راهنمای گزارشبه همین منظور گیرند. های موجود مورد ارزیابی قرار میدر گکام نخسکککت چاه 7 شکککککلمطکابق 

 آوریکاری و صکککرف وقت و هزینه جهت جمعدر یک بانک منسکککجم و بروزرسکککانی مسکککتمر آن که مانع موازی تأمین آبهای مختلف مرتبط با بخش

به ) در آمار پایه، شکناسکنامه منابع آبی موجود براساس فرمت مشخص احتمالی با توجه به وجود تناقضکاتسکسس . باشکدضکروری می اطالعات خواهد شکد

دهای یبازد همچنین ای وآب منطقه هایشرکت هایبا داده در سکامانه سستا های موجودمنظور مقایسکه دادهشکود. بدینمی اصکالح و بروزرسکانی پیوسکت(

   گشا خواهد بود.میدانی راه

روهای پیش گام 

بهبود وض یت مو ود 

ارزیابی وض  مو ود

ا ال  و بروزرسانی  
شناسنامه مناب  آبی با 
تو ه به و ود 

تنا  ات در آمار پایه

بررسی ب ش های مکانیکا  و ا کتریکا روند آبدهی  ا  ها

ا یا ، ک  شکنی یا 
 اب ایی  ا  های 

 مهندسی مو ود 

ا ال  من وبات و 
ت هی ات

 بهر  برداری 

توس ه مناب   
تأمین آب 

مکانیابی  ا  های 
 دید با تو ه به 
اطالعات کمی و  
کیفی مو ود

 فر  ا   دید

 مهندسی 
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ازی احیاء، توسعه و بهس» دسکتورالعمل بر مبنای هاروند آبدهی چاه و برداریشکرایط بهره و سکسس بررسکی اصکالح اطالعات موجود با تکمیل و

طابق م کاهش آبدهی و نقایص احتمالی لعل برداری و مهندسیدر قالب یک کمیته مشکتر  متشککل از نمایندگان بهره ،وتجربیات موجود «آب هایچاه

 ارجاا و برداریموارد مربوط به تأسیسات و منصوبات به بخش بهرهسسس  و شودمشخص می )به پیوسکت( اصکالح چاه موجود طراحی شکده چک لیسکت

و همچنین مدنظر قرار گرفتن در موارد مشابه ثبت و ضبط در بخش مهندسی ...(  شکنی وکف،های احیاءاندیشکی )اسکتفاده از روشعلل دیگر جهت چاره

 .]4[ خواهد شد

 

 

   تأمین آبتوسعه منابع  .2-2
 

العات دفتری مط وهای جدید با توجه به اطالعات موجود چاه یابیمکانانجام مطالعات  ، ابتدایفیو ک کمینیاز آبی به لحاظ  میزاندر گکام دوم با توجه به 

ناسان البته با توجه به وجود کارش پذیرد.د صورت میگیرهیدروژئولوژی، هیدروشیمی و ... را در بر می ،زمین شناسیصکحرایی که دامنه وسکیعی شامل  و

ند حفاری بر فرآی بخشهای مهندسی مشاور در خصو، انجام مطالعات مذکور، تأکید این و همچنین توان باالی شرکتهای آبفا در سکطح شرکتخبره 

 باشد:باشد. اما توجه به نکات زیر مورد تأکید میمی

از حیث پارامترهای کیفی شککرب جهت انتخاب  ایهای آب منطقهشککرکتبه کمک  های آبفاتحت پوشککش شککرکتهای بندی محدودهتهیه نقشککه پهنه -

 های مناسبگزینه

اقتصککادی  ی شککرایط فنی وهای حفاری مورد نیاز با در نظر گرفتن کلیهاز حیث روش های آبفاتحت پوشککش شککرکتهای محدودهبندی تهیه نقشککه پهنه -

 جهت انتخاب دستگاه مناسب

 بهای جدار مناسو خورندگی جهت انتخاب لوله گذاریرسوباز حیث پارامترهای  های آبفاتحت پوشش شرکتهای محدودهبندی ه پهنهتهیه نقش -

 ندیبهای پهنهبا توجه به تشکککیالت منطقه و نقشککه جدار لوله جنس و حفر روش نییتع ،بندی در خصککو، محل حفر چاه جدیدپس از جمعدر نهایت 

 .شودبه اجرا گذاشته میدر سه بخش مراحل زیر اشاره شده 

 

 

 مراحل پیش از حفاری -2-2-1
 

ا )و ی واحد پایه رشته چاه بهاء فهرست براسکاس متیق برآورد و اسکناد هیته، اخذ مجوزهای الزم )تملک زمین، حفاری(شکامل  2 مطابق شککل این مراحل

 ستعالمااخذ ، ی موردنیاز )عمدتاد لوله جدار(کاال درخواست، بهاء فهرسکت مطابق برآورد اولیه اعتبار نیتأمانجام برآورد کارشکناسکی در شکرایط خا،(، 

 باشد.می جهت عقد قرارداد قراردادها واحد به مدار  ارسالو  و بازگشایی پاکات بهاء
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 مرا ل پیش از  فاری - 2 شکل

 

 حفاریحین مراحل  -2-2-2

 

های آب در آبرفت و تعیین محل و نظارت بر حفر چاه»و  «آب یهاچاه یو حفار ینامگذار»های و با توجه به دسکککتورالعمل 4 شککککلاین مراحل مطابق 

 :]5[و  ]3[باشدبه شرح زیر می« سخت هایسازند

یا پیمانکار )در صکککورت ترییر محل چاه در محوطه چاه قدیمی مجلس به حفار  دریکافکت و پیکاده کردن نقطکه حفاری و تحویل آن با تنظیم صکککورت  -

 ترین افت موضعی مدنظر قرار گیرد.(مالحظات مربوط به استفاده بهینه از محوطه و نحوه اتصال مناسب چاه به خط انتقال با کم

 احدا  جاده دسترسی و تسطیح نقطه حفاری در صورت لزوم -

ایست ب، ساخت حوضچه گل و تهیه مایع حفاری در روش حفاری دورانی )مایع حفاری میتأمین آبتدار  و  اسکتقرار دستگاه با تنظیم صورتمجلس، -

 کنترل شود.( ECو  PHاز نظر کمی، گرانروی، وزن مخصو،، 

ای هنگهداری نمونه ها، ظروف برداشت وها، سوزنکانکس جهت اسکان کارگران، مته آالت، تجهیزات، مواد و مصالح موردنیاز شاملآمادگی ماشین -

 در کار حفاظت و ایمنی لیسککت چک افراد و کارکنان دسککتگاه بایسککتی مطابق ی نکات ایمنیسککنگ و خا  با تنظیم صککورتمجلس تجهیز کارگاه )کلیه

 (.مدنظر قرار گیرد اجرا هنگام

 کنترل تراز بودن دستگاه، شروا عملیات حفاری و نصب لوله هادی در صورت نیاز -

 برداری از خا  و آب در متراژهای معین و تنظیم گزارش روزانه حفارینمونه -

 های آب و خا گیری درباره توقف یا ادامه حفاری گمانه با توجه به نمونهتصمیم -

 پیمایی و آزمایش مقدماتی آبدهی در مرحله حفاری گمانه در صورت نیازعملیات چاه -

 تراش گمانه(تعیین عمق و قطر نهایی چاه )برقوزنی و  -

 های ریزشیانجام تمهیدات الزم جهت جلوگیری از ریزش دیواره چاه در صورت برخورد به الیه -

 باشد(های نامطلوب )هرگونه سیمانکاری و استفاده از دوغاب سیمان منوط به تأیید ناظر میتفکیک، جداسازی و بستن آبخوان -

 کنترل عمق و قطر حفاری شده و سختی زمین )بر حسب شرایط( نترل عمق و عدم انحراف چاه و تنظیم صورتمجلسک -

 گذاری و تعیین مشخصات فنی لوله و اسکرینتهیه طرح لوله -

ابعاد  های مشککبک از حیثگذاری )لولهنترل کمی و کیفی لوله و اسکککرین و نظارت در نصککب لوله و مهار جدار با تنظیم صککورتمجلس عملیات لولهک -

ال های فوالدی معمولی یا غربال فیلتر قیفی نمودن انتهای چاه، کیفیت اتصتگی باید کنترل شکوند. همچنین در صکورت اسکتفاده از لولهها و عدم گرفروزنه

است. تو  ممنوا زده و اسهای زنگهای مورد استفاده باید توسط ناظر مورد تأیید قرار گیرد و استفاده از تسمهها به یکدیگر و تعداد و کیفیت تسکمهلوله

 باید به صورت آزاد و بدون هرگونه ضربه صورت پذیرد.( و استفاده از الواتور ترجیحاد با از گذاریعالوه لولهبه

شرو 

 تمل  زمین،  فاری اخ  م وزهای  زم 

فرآیندهای اعتباری

درخواست کا ی موردنیاز

فرآیندهای  راردادی
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ای ی گراول رودخانههیهموظف به ت گیری درباره ایجاد فیلترشکنی و تعیین مشکخصات شن صافی با تنظیم صورتمجلس گراول پکینگ )پیمانکارتصکمیم -

د که در مسیر آن پل ای باشگونهریزی باید به صورت یکنواخت و بهباشد. همچنین نحوه گراولناظر می تأیید بندی مورددانه مشخصاتبا شککستگی  فاقد

 بسته نشود.(

اظر از مواد نهای الزم همراه با تنظیم صککورتمجلس )چنانچه بر حسککب نیاز با تأیید گیریتعیین روش شککسککتشککو و توسککعه چاه و انجام دادن آن با اندازه -

یزان کافی با کننده مجاز نظیر هگزامتافسفات به ممجازی چون بنتونیت، باریت و ... در گل حفاری اسکتفاده شکده باشد، باید در حین شستشو از مواد متفرق

 سازی نسبی ادامه یابد.(تأیید ناظر استفاده شود. همچنین شستشو باید تحت نظر ناظر تا مرحله زالل

 

 
  فاری ین مرا ل   - 3 شکل

 

 از حفاری سمراحل پ -2-2-3
 

های آب در آبرفت و تعیین محل و نظارت بر حفر چاه»و «آب یهاچاه یو حفار ینامگذار»های و با توجه به دسککتورالعمل 3 لکشککمطابق نیز این مراحل 

 :]5[و  ]3[باشدمیبه شرح زیر « سازندهای سخت

 چاه و ترخیص دستگاه با تنظیم صورتمجلسویدئومتری، کنترل نهایی ساختمان  -

، لوله ها تا عمق نهایی و کلیه تجهیزات ضکروری نظیر دورسککنجها، طبقات پمپ، توان جرثقیل در نصکب لولهتحویل چاه به پیمانکار پمساژ )تعداد بند لوله -

 گیری دبی باید کنترل شود.(یاب و کنتور اندازهآبده، عمق

 ناظر( کار دستورسازی )براساس زنی در فواصل معین تا زاللاز کالچانجام آزمایش پمساژ پس  -

 احتمالی نصب درپوش و رفع نواقص ،و بهداشتی نمودن ساختمان چاه ضدعفونی ،ساخت فونداسیون مطابق استاندارد -

 نتایج پمساژ شناسی و تهیه گزارش نهایی به انضمام تجزیه و تحلیلی چاه و نیمرخ زمینهای شناسنامهتکمیل فرم -

 

 3تا  1 ورت ل ات  برپایی کارگا  

   ورت ل ه  ان ام عملیات  فاری 

   ورت ل ه   و ه گ اری 

   ورت ل ه  گراو  پکین  

   ورت ل ه  ش تشو و توس ه  ا  
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 از  فاری سمرا ل پ  -   شکل

 

گانه فرآیند نظارت بر ده جلسککاتصککورت، 7  مطابق جدول حفاری فرآیندکلیدی  بر مراحل در راسککتای نظارتبر اسککاس مطالب مورداشککاره، 

هیه ت های مشاور طرف قرارداد(نماینده ایشان )شرکتهای آب شکرب توسط کارشناسان و ناظرین مقیم با هماهنگی ناظرین عالی در ستاد و یا حفاری چاه

 شده است. (به پیوست) و تنظیم

 
 گانه فرآیند نظارت بر  فارید   ل ات ورت - 1  دو 

ت
ور
 

ت
 ا
 ل

 
ی
ار
 ف

 

 توضیحات مسئول اجرا جلسهصورتعنوان  عنوان فرآیند

 برپایی کارگاه

  نماینده امور/شرکت )تحویل زمین( 7شماره 

  نماینده امور/شرکت و نماینده امور آب )استقرار دستگاه( 2 شماره

  نماینده امور/شرکت )تجهیز کارگاه( 4شماره 

انجام عملیات 

 حفاری

)کنترل عمق، قطر و  3شماره 

 عدم انحراف چاه(

مسککئول پروژه و ناظر پروژه )یا شککرکت مشککاور 

 طرف قرارداد( با همکاری نماینده امور/شرکت
 

 )نصب لوله جدار( 5شماره  گذاریلوله
مسککئول پروژه و ناظر پروژه )یا شککرکت مشککاور 

 طرف قرارداد( با همکاری نماینده امور/شرکت
 

 پکینگ()گراول 1شماره  پکینگگراول
مسککئول پروژه و ناظر پروژه )یا شککرکت مشککاور 

 طرف قرارداد( با همکاری نماینده امور/شرکت
 

توسعه  و شستشو

 چاه

)شستشو با پمپ  1شماره 

 دستگاه همراه با پیستون زنی(

مسککئول پروژه و ناظر پروژه )یا شککرکت مشککاور 

 طرف قرارداد( با همکاری نماینده امور/شرکت
 های با دستگاه روتاریمختص چاه

  نماینده امور/شرکت و نماینده امور آب )ترخیص دستگاه( 3شماره  برچیدن کارگاه

 )آزمایش پمساژ( 3شماره  انجام آزمایش پمساژ
مسککئول پروژه و ناظر پروژه )یا شککرکت مشککاور 

 طرف قرارداد( با همکاری نماینده امور/شرکت
 

ساخت فونداسیون، 

نصب درپوش و 

 رفع نواقص

 )تحویل موقت( 70شماره 
مسککئول پروژه و ناظر پروژه )یا شککرکت مشککاور 

 طرف قرارداد( با همکاری نماینده امور/شرکت

ورت وضعیت قطعی منوط پرداخت صک

مذکور توسککط  جلسککهصککورتبه تأیید 

 باشدنماینده امور/شرکت می

 

 

 

   ورت ل ه  بر یدن کارگا  

   ورت ل ه  ان ام آزمایش پم ا  

  1 ورت ل ه  ساخت فونداسیون، ن   درپو  و ر ف  نوا   

گ ار  نهایی

پایان
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 نتایج و بحث روی نتایج  .  2-3
 

 ی ازبخشگذرد اما می تر از دو سالکمرضوی که از زمان شکروا آزمایشکی اسکتانداردسازی فرآیندهای تأمین آب در شرکت آبفای خراسانرغم آنعلی

ده شبه صورت موردی برخی نتایج اشاره در ادامه است.  شکده حققم ی تأمین آبهاهزینه و کاهشموجود  بهبود تولید منابعف عمده این طرح یعنی اهدا

 است:

در سککال گذشککته مواجه شککده بود مطابق چک لیسککت  %50که با کاهش آبدهی بیش از  آبادضیفشککهر  3چاه شککماره  ارزیابیبا  -

 های گذشته بازگشت.آبدهی به سطح قبلی در سال با اصالح آن چاه، نقص موجود در پمپ مشخص و اصالح

نصککب  ، پس از ویدئومتری و بررسککی شککرایط چاه با پمساژ مجدد و افزایش عمقشککهر احمدآباد صککولت 2ارزیابی چاه شککماره با  -

 رسید. گذشتهپمپ، آبدهی چاه به سه برابر وضعیت 

با رودخانه، با انجام عملیات پمساژ  یجوارهمو  کالت و بررسککی شککرایط منطقه 7موجود از چاه قدیمی شککماره با ارزیابی سککوابق  -

 گرفتگی لوله جدار بر طرف و عمالد به میزان ده متر به عمق چاه و الیه اشباا افزوده شد. ،ایپله

حلقه از  3های قدیمی منطقه تایباد در بیش از های جدار چاهبا ارزیابی وضکککعیت کیفی آب از لحاظ خورندگی و وضکککعیت لوله -

 استفاده شده است.به جای فوالدی  UPVC هایهای حفر شده در منطقه مذکور از لولهچاه

به  ناتخلفات پیمانکار حفاری در محل کارگاه، چندین مورد نواقص و جلسککاتصککورتاجرای مفاد با کنترل مرحله به مرحله و  -

 قص مطابق گردش کار مربوطه اقدام شد.واچاه محرز  و جهت بررسی تخلفات و رفع ن یشستشو خصو، در مراحل گراول پکینگ و

های موجود در سال جاری به مورد جابجایی چاه 5های استان، حداقل با امورهای تابعه در شکهرسکتان پس از ارزیابی درخواسکت -

های تأمین آب در هزینه توجهیقابلیکاء و بکازیکابی مجکدد مخکالفت شکککد که از این نظر به میزان علکت نقص در منصکککوبکات و یکا امککان اح

 صورت پذیرفت. جوییصرفه

 

 

 گیرینتیجه . 3
 

، در خصو های باالدسکتی متعددنامهها و آیینبا وجود دسکتورالعملدهد نشکان می رضکویخراسکان در شکرکت آبفای اسکتان مذکورتجربه اجرای طرح 

ر چند ههای شفاف و کاربردی دارد. فرآیندهای تأمین آب، عملیاتی شکدن این موارد بسکتگی به آموزش مناسکب و پیاده سکازی آن در قالب چک لیست

 اما نهادینه کردن آن در بین مورد اشکککاره قرار گرفت 4-2را در برداشکککته اسکککت که بخشکککی از آن در بند  اجرای طرح مذکور بازخوردهای بسکککیار مثبتی

رداران همواره بکما اینکه در سطح کارفرمائی، بهره بر است.گیران چه در سطح کارفرمائی و چه در سطح پیمانکاری، دشوار و زمانکارشکناسان و تصمیم

کیفیت کار را  ادبعضانکاران باشند. در طرف مقابل پیمشککنی و ...( میحل بهینه )احیاء، الیروبی، کفترین راه )جابجایی چاه( و نه لزوما راهبه دنبال سکاده

 کنند.از استانداردهای مربوطه عدول می های الزمهای جاری نموده و در صورت عدم کنترلقربانی هزینه

 ،تأمین آبهای دخیل در حوزه شود که اجرای مراحل فوق جز با همکاری و هماهنگی تمامی بخشالذکر خاطر نشکان میبا توجه به موارد فوق

 ی فنی میسر نخواهد بود.کارشناسان امورهای تابعه در قالب هستهالخصو، علی

 

 

 تشکر و قدردانی   .4
 

رضوی آقایان باقرآبادی و اصرری و همچنین های همکاران خود در شکرکت آب و فاضکالب اسکتان خراساندانم از رهنمودها و حمایتدر اینجا الزم می

 و قدردانی را نمایم.مدیریت محترم عامل آقای اسماعیلیان کمال تشکر 
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 مراجع  .5
 

 ، ایرانتهران ،ملی مدیریت بحران کنفرانس نیمبررسی ترییرات آب و هوایی در ایران و جهان، سو ،)3374( .ش ،فاتح .7

شرکت  ، "( 22 شماره هینشر) رضویسیمای آب استان خراسان "(. 7435) ،رضویای استان خراسانمنطقهشرکت آبریزی معاونت برنامه .2

 رانیا ،مشهد. رضویای استان خراسانمنطقهآب

های آب دستورالعمل احیاء، توسعه و بهسازی چاه "(. 7432) ،ی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیروزیربرنامهمعاونت  .4

 ایرانی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. تهران، زیربرنامهمعاونت  ، "( 135 شماره هینشر) )کشاورزی و شرب(

 سازمان انتشارات ، "( 737 شماره هینشر) آب یهاچاه یو حفار ینامگذار دستورالعمل "(. 7411) رو،ین وزارت و وبودجهبرنامه سازمان .3

 رانیا تهران،. وبودجهبرنامه

های آب بر حفر چاه تعیین محل و نظارتدستورالعمل  "(. 7432) ،ی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت نیروزیربرنامهمعاونت  .5

 ی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری. تهران، ایرانزیربرنامهمعاونت  ، "( 511 شماره هینشر) در آبرفت و سازندهای سخت

 

 

 پیوست   .6
 

 شناسنامه منابع آبی موجود -

 اصالح چاه موجود لیست چک -

 حفاری جلساتصورت -




