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 بهره برداري آزمایشي از ایستگاه مترو برج میالد
در خط 7 مترو تهران 

ایستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران، روز دوشنبه بيست و ششم آبان ماه با حضور 
شهردار تهران به صورت آزمایشي به بهره برداری رسيد.  به گزارش روابط عمومي شركت 
فراب، »پيروز حناچی«، شهردار تهران، در حاشيه بازدید و آغاز بهره برداری آزمایشی از 

ایستگاه مترو برج ميالد در خط 7 مترو تهران ... 

 ورودی ایستگاه شهید نواب صفوی 
در خط 7 مترو تهران افتتاح شد

مدیر عامل شركت راه آهن شهری تهران و حومه )مترو( اعالم كرد: ورودی شرقی ایستگاه 
شهيد نواب صفوی در خط 7 مترو تهران روز دوشنبه 28 مهر 1399 به بهره برداری رسيد. 
به گزارش روابط عمومي شركت فراب، »علی امام« گفت:  پيش از این، ایستگاه شهيد نواب 

صفوی به عنوان چهاردهمين ایستگاه خط 7 مترو تهران، در سال 139۶ افتتاح شده  بود. اما 
شهروندان تنها از طریق سکوی خط 2 به خط 7 مترو دسترسی داشتند ...

 تکمیل نشدن خطوط مترو تهران
تا سال 14۲0 در صورت کمک نکردن دولت

معاون شهردار تهران با اشاره به اینکه طی 11 سال گذشته دولت برای توسعه حمل و نقل 
عمومی به شهرداری تهران كمک شایانی نکرده است، گفت: با ادامه این شرایط تا سال 

1۴2۰، خطوط مترو تهران تکميل نخواهد شد. »سيد مناف هاشمی«، معاون حمل و نقل و 
ترافيک شهردار تهران، این مطلب را در آیين افتتاح ورودی ایستگاه نواب در خط 7 مترو 

تهران بيان كرد و گفت: با توجه به قرارگيری ایستگاه شهيد نواب صفوي در فضاهای مركزی 
شهر و منطقه 11، می تواند شرایط بهتری را برای مردم فراهم كند....

 شتاب قابل توجه عملیات اجرایي
در راستاي تحقق برنامه سنکرون واحد اول نیروگاه 

پارس جنوبي
عمليات فالشينگ خطوط HPU و پيش راه اندازي دو دستگاهDiverter Box بویلرهاي 

شماره یک و دو واحد اول بخش بخار با همت و تالش پرسنل و پيمانکاران شركت ساختمان 
و نصب فراب انجام و تحویل گروه راه اندازي شد. الکتروموتور فن های جزیره ACC  واحد اول 

بعد از انجام Free Run و همچنين نصب و كانکشن ابزار دقيق كنترلي به گروه...

 راه اندازی سیستم کنترل
و سنکرون مجدد واحد اول نیروگاه کرخه

راه اندازي سيستم كنترل جدید نيروگاه كرخه و سنکرون مجدد واحد اول این نيروگاه، روز 
سه شنبه ششم آبان ماه 1399 با موفقيت انجام شد. پروژه بازسازي سيستم كنترل نيروگاه 

كرخه به صورت مشترك توسط شركت ساخت تجهيزات فراب و معاونت مهندسي شركت فراب 
در حال انجام است...

 قرارداد احداث نیروگاه خورشیدی
 10 مگاواتی اردکان یزد امضا شد

  قرارداد احداث نيروگاه خورشيدی اردكان یزد به ظرفيت 1۰ مگاوات  ميان شركت تامين 
انرژی سبز كویر و شركت فراب، امضا شد. به گزارش روابط عمومي شركت فراب، »كورش 
نفيعی«، مدیرعامل شركت مدیریت توسعه انرژی تامين، در حاشيه انعقاد قرارداد احداث 

نيروگاه خورشيدی اردكان یزد به ظرفيت 1۰ مگاوات،  بين شركت تامين انرژی سبز كویر 
و شركت فراب گفت: قرار است نيروگاه خورشيدی اردكان ظرف مدت شش ماه با منابع 

مطالبات هلدینگ انرژی از وزارت نيرو تکميل و به مرحله...

نصب تیوب باندل ها و داکت بخار نیروگاه داالهو
  پروژه نصب تيوب باندل ها و داكت بخار نيروگاه داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات فراب 
در حال انجام است و در این راستا بالغ بر 95 درصد تيوب باندل ها نصب شده است. مونتاژ و 
نصب تجهيزات داكت اصلي و هدر نيز همزمان با نصب تيوب باندل ها در حال انجام است و 

در مجموع، ميزان پيشرفت پروژه بالغ بر۶۰ درصد است...

استقرار کلیه بخش هاي سیستم جامع فراب
با تالش همکاران بخش سيستم  و انفورماتيک شركت ساختمان و نصب فراب و مساعدت و 

همراهي تيم مدیریت سيستم و نرم افزار شركت فراب، در مهر ماه امسال، كليه بخش هاي 
سيستم جامع فراب )FTS( در شركت ساختمان و نصب راه اندازي شد. بدین ترتيب اتصال 

كليه زیرسيستم هاي این مجموعه )اعم از تامين، مالي، انبار، اموال و...( به سيستم جامع 
فراب برقرار شده و جایگزین زیرسيستم هاي قبلي شده  است. در همين راستا، 11 عدد فيلم 

آموزشي با هدف آشنایي هر چه بيشتر همکاران ذیربط حاضر در كارگاه هاي شركت، تهيه 
و ارسال شد...

 اجراي عملیات نصب تجهیزات 
در ایستگاه برج میالد پروژه خط 7 مترو تهران 

با عنایت به برنامه ریزي هاي صورت گرفته توسط شركت ساختمان و نصب فراب با افزایش 
توان اجرایي و سرعت كار، افتتاح ورودي جنوب غربي تيکت هال ایستگاه مهدیه و تيکت هال 
ایستگاه نواب صورت پذیرفت، همچنين براساس برنامه ریزي هاي انجام شده جهت راه اندازي 

ایستگاه برج ميالد، عمليات اجرایي مربوطه به كانکشن پله برقي و...

 مروري بر آخرین وضعیت طرح ها و پروژه هاي گروه فراب
به همراه گاه شمار پیشرفت

 اقدامات سازه ای در نیروگاه های  آبی کوچک
در اغلب كشورهای درحال توسعه، سهم قابل توجهی از جمعيت در مناطق روستایی 

ساكن اند. از سوی دیگر، برق داركردن مناطق روستایی مستلزم توجه به انرژی های 
ارزان قيمت است. در نتيجه، در این كشورها بسته به اقليم جغرافيایی، نيروگاه های  آبی 

كوچک Small Hydropower )یا به اختصار SHP كه به نيروگاه هایی با ظرفيت كمتر 
از 1۰ مگاوات اطالق می شود( می توانند به عنوان یکی از منابع محلی توليد انرژی قلمداد 

شوند كه...

تعیین سال ۲0۲1 به عنوان »سال حمل و نقل ریلي« 
كميسيون اروپایي در اتحادیه اروپا، با تعيين سال 2۰21 به عنوان سال حمل و نقل ریلي، 
در تالش است تا توجه خود را بر مزایاي زیست محيطي، اقتصادي، تجاري و فرهنگي این 

دسته از حمل و نقل متمركز كرده و نقش آن را در توسعه حمل و نقل پایدار برجسته كند.
هدف اصلي اتحادیه اروپا از نامگذاري سالةهاي مختلف، جلب توجه افکار عمومي به موضوع 

و تشویق براي بحث و تبادل نظر هرچه بيشتر درمورد آن بوده است...

کویر افسونگر است
 كویر، افسونگر است. اگر یک بار به كویر بروید، این افسون هميشه همراه شما خواهد بود. 

شاید كمتر اسم كویر رضا آباد را شنيده باشيد و براي سفر به كویر، بيشتر اسامي مرنجاب، 
مصر، طبس، ابوزید آباد و شهداد به ميان آمده باشد. رضاآباد، یکي از زیباترین و خاص ترین 
كویرهاي ایران است. ابتدا با برخي تعاریف كویري آشنا شویم. كویر به جایي گفته مي شود 

كه تبخير ساالنه باال داشته و بارش آن زیر 25۰ ميلي متر در سال باشد بخش مركزي ایران 
ما، منطبق بر بخش مركزي فالت ایران و با كویرهاي متعدد پوشيده شده است...

گزارش صعود به قله بَرد آتش دنا
 برنامه صعود به قله بَرد آتش دنا از مجموع قلل مركزي دنا، با هماهنگي انجام شده و 

تحليل منطقه از قبل و با در نظر گرفتن مدت زماني حدود یک و نيم روز، انجام شد. رأس 
ساعت 12 ظهر از شهر یاسوج به شهر سي سخت حركت كردیم و بعد از یک ساعت خود را 
به شهر سي سخت و گردنه بيژن )قله برف كرمو سمت جنوب، قله بَرد آتش سمت شمال 
و قله سيچاني در سمت غرب( رساندیم. پس از پياده شدن و چک كردن ابزارها و وسایل 

كوهنوردي، رأس ساعت 1۴ آماده حركت به سمت قله شدیم...

 به یاد همکار از دست رفته و
 از بست رسته مان عبدالرضا محدثي
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بهره برداري آزمايشي از 
ايستگاه مترو برج ميالد
در خط 7 مترو تهران 

روز  تهران،  مترو  برج میالد در خط 7  مترو  ایستگاه 
دوشنبه بیست و ششم آبان ماه با حضور شهردار تهران 

به صورت آزمایشي به بهره برداری رسید. 
»پیروز  فراب،  شرکت  عمومي  روابط  گزارش  به 
آغاز  و  بازدید  حاشیه  در  تهران،  شهردار  حناچی«، 
بهره برداری آزمایشی از ایستگاه مترو برج میالد در خط 
ایستگاه  این  گفت:  خبرنگاران  جمع  در  تهران  مترو   7
ایران  پزشکی  علوم  دانشگاه  و  میالد  برج  کنار  در  که 
از پر مراجعه ترین  و بیمارستان میالد قرار گرفته، یکی 
و  دارد  قرار  مترو   7 خط  در  که  بود  خواهد  ایستگاه ها 
و  شد  انجام  آن  عملیات  باالیی  سرعت  با  خوشبختانه 
امروز به شکل آزمایشی مورد بهره برداری قرار می گیرد.
او با بیان اینکه این ایستگاه یکی از عمیق ترین و پر 
ساخته  تهران  در  که  است  ایستگاه هایی  مراجعه ترین 
برج  به  دارند  قصد  که  شهروندانی  گفت:  است،  شده 
میالد یا بیمارستان میالد بیایند، با افتتاح این ایستگاه 
می توانند بدون استفاده از خودروهای شخصی به اینجا 
مراجعان  اینکه  وجود  با  شهر  از  نقطه  این  کند.  سفر 
نقل  و  حمل  ناوگان  دسترسی های  نظر  از  دارد،  زیادی 
این  افتتاح  با  امیدوارم  نبود و  عمومی در شرایط خوبی 

ایستگاه، این مشکل برطرف شود.
شهردار تهران درباره مناسب سازی معابر این ایستگاه 
افرادی که دارای معلولیت حرکتی هستند، گفت:  برای 
این است که همه  ایستگاه،  این  برجسته  نکات  از  یکی 
ضوابط مناسب سازی برای افراد کم توان در آن اجرا شده 
است و تمامی آسانسورها و پله برقی های ایستگاه فعال 

هستند.
این گزارش مي افزاید: خط 7 مترو تهران به طول ۲7 
کیلومتر و ۲۲ ایستگاه از ورزشگاه جهان پهلوان تختی 

در جنوب شرق تهران آغاز و پس از عبور از مناطق پر 
خیابان  محالتی،  آیت اهلل  شهید  بزرگراه  مانند  جمعیتی 
بزرگراه  قزوین،  خیابان  احمر،  هالل  خیابان  مولوی، 
برج  توحید،  میدان  آزادی،  نواب صفوی، خیابان  شهید 
و بیمارستان میالد و میدان صنعت، به میدان کتاب در 

سعادت آباد ختم می شود.
شرکت  فراب، پیمانکار EPC طراحی، تأمین و اجرای 

تجهیزات پروژه خط 7 مترو تهران است.

پيشرفت 93 درصدي 12 ايستگاه مترو 
در خطوط 6 و 7 مترو تهران

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران با اشاره 
به پیشرفت 93 درصدی 1۲ ایستگاه مترو در خطوط 6 
و 7، گفت: درحال حاضر که شهرداری به خرید امکانات 
عامل  بانک  و  مرکزی  بانک  است،  رسیده  تجهیزات  و 
شهرداری  به  نسبت  حدي  از  بیش  گیری های  سخت 

اعمال می کنند. 
ترافیک  و  نقل  و  معاون حمل  مناف هاشمی«،  »سید 
بهره برداری  بازدید و  شهردار تهران، در حاشیه مراسم 
سایر  امروزه  گفت:  میالد،  برج  ایستگاه  از  آزمایشی 
برای  را  زیادي  نقدی  کمک های  جهان،  در  کالنشهرها 
توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی خود از دولت ها دریافت 
می کنند.  معاون شهردار تهران ضمن درخواست از دولت 
و بانک مرکزی برای نقد شدن هزار و ۵00 میلیارد تومان 
اتوبوسرانی،  و  اوراق مشارکت و هزینه کرد آن در مترو 
دستگاه   ۲۵0 قرارداد  تهران  شهردار  دستور  با  گفت: 
اتوبوس و مینی بوس منعقد شد که با ۵00 میلیارد تومان 
حاصل از اوراق مشارکت، می توان ۲۵0 دستگاه اتوبوس 

دیگر خریداری کرد.
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ورودی ايستگاه شهيد نواب صفوی
 در خط 7 مترو تهران افتتاح شد

شهری  راه آهن  شركت  عامل  مدیر 
تهران و حومه )مترو( اعالم كرد: ورودی 
در  صفوی  نواب  شهيد  ایستگاه  شرقی 
خط 7 مترو تهران روز دوشنبه 28 مهر 

1399 به بهره برداری رسيد.
شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
این،  از  پيش  گفت:   امام«  »علی  فراب، 
عنوان  به  صفوی  نواب  شهيد  ایستگاه 
چهاردهمين ایستگاه خط 7 مترو تهران، 
اما  بود.  شده   افتتاح   139۶ سال  در 
از طریق سکوی خط 2  تنها  شهروندان 

به خط 7 مترو دسترسی داشتند.
بهره برداری  با  اكنون  وی،  گفته  به 

آزمایشی از ورودی شرقی ایستگاه مترو 
ظرفيت های  تمام  صفوی،  نواب  شهيد 
به  دسترسی  و  شده  فعال  ایستگاه  این 
محدوده خيابان هایی همانند دامپزشکی، 

جيحون و رودكی تسهيل می شود.
شهری  راه آهن  شركت  مدیرعامل 
از  كرد:   خاطرنشان  حومه  و  تهران 
افتتاح  با  همزمان  كه  ویژه ای  تجهيزات 
ایستگاه تکميل شده  این  ورودی شرقی 
به  می توان  می رسد،  بهره برداری  به  و 
ایستگاهی،  و  تونلی  تهویه  سامانه هاي 
و  مخابراتی  تجهيزات   ،LPSبرق پست 

نيز سيستم اطفای حریق اشاره كرد.

نواب  شهيد  ایستگاه  گفت:  امام 
یکی   ،7 و   2 خطوط  تقاطع  در  صفوی 
است.  مترو  ایستگاه های  عميق ترین  از 
جنوبی  بخش  مجاورت  در  ایستگاه  این 
 11 منطقه  تجاری  مراكز  توحيد،  تونل 
پایتخت  نقاط  پرترددترین  از  یکی  در  و 

قرار دارد.
ظرفيت  مکانی،  موقعيت  افزود:  وی 
تقاطعی  ماهيت  نيز  و  مسافرپذیری 
ایستگاه  این  شده  باعث  نواب  ایستگاه 
ریلی  ناوگان  خدمت رسانی  عرصه  در 
باالیی  اهميت  از  تهرانی  مسافران  به 
طور  به  كه  گونه ای  به  باشد؛  برخوردار 

متوسط روزانه حدود 5۰ هزار سفر درون 
شهری را پوشش مي دهد.

به گفته امام، زیربنای ایستگاه شهيد 
نواب صفوی بالغ بر 1۴ هزار متر مربع و 

عمق آن از سطح زمين ۴8 متر است.
ایستگاه مترو شهيد نواب صفوی، یکی 
مترو   7 خط  و   2 خط   ایستگاه های  از 
شهيد  بزرگراه  آغاز  در  كه  است  تهران 
خيابان  تقاطع  در  و  تهران  نواب صفوی 

آذربایجان قرار دارد.
شركت  فراب پيمانکار EPC طراحی، 
 7 پروژه خط  تجهيزات  اجرای  و  تأمين 

مترو تهران است.

با حضور مدير عامل شركت مترو تهران 
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معاون شهردار تهران اعالم كرد:
تکمیل نشدن خطوط مترو 
تهران تا سال ۱۴۲۰ در 
صورت کمک نکردن دولت

طی  اینکه  به  اشاره  با  تهران  شهردار  معاون 
11 سال گذشته دولت برای توسعه حمل و نقل 
عمومی به شهرداری تهران كمک شایانی نکرده 
است، گفت: با ادامه این شرایط تا سال 1۴2۰، 

خطوط مترو تهران تکميل نخواهد شد.
و  نقل  و  معاون حمل  مناف هاشمی«،  »سيد 
آیين  در  را  مطلب  این  تهران،  شهردار  ترافيک 
مترو   7 خط  در  نواب  ایستگاه  ورودی  افتتاح 
قرارگيری  به  توجه  با  گفت:  و  كرد  بيان  تهران 
ایستگاه شهيد نواب صفوي در فضاهای مركزی 
را  بهتری  شرایط  می تواند   ،11 منطقه  و  شهر 

برای مردم فراهم كند.
نشان  تهران  مترو  تجربه  افزود:  هاشمی 
تراكم،  پر  و  پرترافيک  محالت  در  می دهد 
مترو  مشتری های  بر  مترو  جدید  ورودی های 

می افزاید.
برای  ایستگاه  این  اینکه  به  اشاره  با  وی 
طراحی  روز  در  نفر  هزار   5۰ حدود  استفاده 
ساخت  كارگروه  ایجاد  با  افزود:  است.  شده 
داخل در شركت مترو، در این ایستگاه ها و سایر 
ساخت  از  بهره برداری،  حال  در  ایستگاه های 
از نمونه های  داخل كمک گرفته شده است كه 
آن می توان به فن های هواساز و پست های برق 

و گيت بليت اشاره كرد.
وضعيت  خصوص  در  تهران  شهردار  معاون 
تا  گفت:  نيز  تهران  شهر  عمومی  نقل  و  حمل 
محل  از  واگن  دستگاه  یک  حتی   1۴۰۰ سال 
داخل  ساخت  واگن  دستگاه  هزار  دو  تامين 
تاكنون، هيچ  از سال 1389  محقق نمی شود و 
حمایت الزمی برای تکميل شبکه حمل و نقل 
انجام نشده است و در نتيجه با معضالت موجود 
در حمل و نقل عمومی در كالنشهرها مواجهيم.
نيز  مترو  خطوط  توسعه  عدم  درباره  وی 
گفت: تا زمانی كه 2۴۰ كيلومتر خطوط موجود 
امکان  نشود،  تکميل  تهران  مترو  از  باقی مانده 

ساخت خطوط جدید وجود ندارد.
هاشمی ادامه داد: چهار خط جدید مترو باید 
زمان بر  و  هزینه بر  كه  شود  ساخته  تهران  در 
شکل  همين  به  دولت ها  حمایت  اگر  و  است 
خطوط  هم   1۴2۰ سال  تا  یابد،  ادامه  ضعيف 

مترو تهران تکميل نمی شود.

روايتبه
تصوير
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و   HPU خطوط  فالشينگ  عمليات 
 Diverterدستگاه دو  راه اندازي  پيش 
واحد  دو  و  یک  شماره  بویلرهاي   Box
با همت و تالش پرسنل  اول بخش بخار 
نصب  و  ساختمان  شركت  پيمانکاران  و 
فراب انجام و تحویل گروه راه اندازي شد. 
واحد    ACC جزیره  فن های  الکتروموتور 
اول بعد از انجام Free Run و همچنين 
نصب و كانکشن ابزار دقيق كنترلي به گروه 
را  راه اندازي  تست هاي  و  تحویل  راه انداز 

ساختمان  در  نهاد.  سر  پشت  موفقيت  با 
CPP پمپ هاي CTP به محض تامين، 
در  و  راه انداز شدند  گروه  تحویل  و  نصب 
یک  شماره  بویلر  اسيد شویي  عمليات 
متریال  گرفتند.  قرار  بهره برداري  مورد 
ابزار دقيق این ساختمان نيز در اواسط ماه 
گذشته تامين و با فاصله كوتاهي عمليات 
اجرایي آغاز شده و در مراحل پایاني كار 
قرار دارد. در مهرماه سال جاري با تالش 
مجموعه  شبانه روزي  پيگيري  و  مستمر 

و  قليا  عمليات  فراب،  نصب  و  ساختمان 
عنوان  به  یک  شماره  بویلر  اسيد شویي 
نخستين تجربه این شركت در این حوزه 
عمليات  آن  متعاقب  و  انجام  موفقيت  با 
Final Passivation بویلر توسط گروه 
راه انداز انجام شد. این اتفاق مهم با تامين 
به موقع مواد اسيد شویي، خرید تجهيزات 
موقت  خطوط  اجراي  اسکيد،  ساخت  و 
روشنایي،  سيستم  اجراي  اسيد شویي، 
 ۴۰۰ از  بيش  تحویل  و  كانکشن  نصب، 

ابزار دقيق و نصب عایق و اجراي  تجهيز 
كمترین  در  پایپينگ  خطوط  كلدینگ 
بازه زماني ممکن حاصل گشت. با گذشت 
1۰ روز از اتمام عمليات اسيد شویي بویلر 
شماره یک، بویلر شماره دو واحد اول بخار 
و  عایق  روشنایي،  سيستم  تکميل  با  نيز 
مخزن  انتقال  پایپينگ،  كلدینگ خطوط 
آماده  موقت  خطوط  اجراي  و  اسکيد  و 
انجام عمليات قليا و اسيد شویي شد. این 
واحد  خاموشي  به  نياز  دليل  به  عمليات 

شتاب قابل توجه عمليات اجرايي
 در راستاي تحقق برنامه سنكرون واحد اول نيروگاه پارس جنوبي

نشريه شماره 70 | مهر و آبان 1399



11

مجله خبري

ارتباط  برقراري  جهت  گازي  دوم 
مابين DCS بخش بخار و گازي، كه 
در مقطع حاضر با محدودیت هایي در 
انجام خاموشي توسط بهره بردار مواجه 
است. بخش عمده تجهيزات ابزار دقيق 
و  است  شده  نصب  دو  شماره  بویلر 
عمليات  از  بعد  تجهيزات  باقي مانده 
با  بود.  قابل نصب خواهد  اسيد شویي 
توجه به هماهنگي هاي صورت گرفته 
در خصوص خاموشي واحد دوم گازي 
انتظار مي رود عمليات اسيد شویي طي 

روزهاي آتي آغاز شود.
همزمان با پيش راه اندازي بویلرهاي 
بویلرهاي  اجرایي  عمليات  اول،  واحد 
پيگيري  نيز در حال  بخار  واحد دوم 
عمليات  سه،  شماره  بویلر  در  است. 

فيتاپ و جوشکاري خطوط پکيج هاي 
اصلي به اتمام رسيده است و مقدمات 
تحویل و انجام هيدروتست پکيچ هاي 
از سوي  است.  انجام  حال  در  مذكور 
دیگر نصب متعلقات داخلي كيسينگ 
و  بامپرساپورت  سنتربافل،  جمله  از 
در  توجهي  قابل  پيشرفت  با  گزبفل 
حال انجام است و اميد مي رود تا ماه 
 Outlet آتي با نصب پنل باقي مانده
Duct فضاي داخلي كيسينگ بسته 
شود. در بویلر شماره چهار نيز عمليات 
فيتاپ و جوشکاري خطوط پایپينگ با 
حدود 75 درصد پيشرفت كار در حال 
انجام است. نصب استراكچر ساپورت 
ساپورت  نصب  و  مونتاژ   ،Burner
نصب  همچنين  و  پایپينگ  خطوط 

از  كيسينگ  بيروني  بخش  متعلقات 
در  انجام  حال  در  فعاليت هاي  دیگر 
بویلر شماره چهار هستند. در ماه هاي 
اخير، خطوط كولينگ كمکي جزیره 
BOP بعد از اتمام عمليات رنگ آميزي 
و انجام فالشينگ و پيش راه اندازي به 

گروه راه اندازي تحویل شده است.
خطوط بخار كمکي نيز بعد از اتمام 
عمليات اجرایي فيتاپ و جوشکاري و 
نصب  و  هيدروتست  انجام  همچنين 
عایق و كلدینگ تحویل گروه راه انداز 
 Final شد و در عمليات اسيد شویي و
Passivation  بویلر شماره یک مورد 

استفاده قرار گرفت.
كابل كشي،  در حال حاضر، نصب، 
ابزار  تجهيزات  كانکشن  و  تيوبينگ 
 Fire دقيق و همچنين اجراي سيستم
Alarm توربين هال واحد اول در حال 
انجام است. در بخش پایپينگ، اجراي 
واحد  بلوآوت  عمليات  موقت  خطوط 

اول بخار در حال تکميل است.
خطوط  كلدینگ  و  عایق  اجراي   
اتمام رسيده است و اجراي  LPS به 
عایق و كلدینگ خطوط  HPS بعد 
اتمام تست مسير اصلي آغاز شده  از 
از  نيمي  از  بيش  در  همچنين  است. 
 ،HVAC سيستم  ساختمان هاي 
پس از پيش راه اندازي، به گروه راه انداز 
بهره برداري  حال  در  و  شده  تحویل 

است.
 Fire Fighting  Co2 سيستم 
 ACC، سوئيچگير و اتاق كنترل جزایر
ساختمان هاي  و  اول  واحد   STG
WTP و Steam Station  بعد از 
نصب رك، جایگذاري سيلندرها، اجرا 
و  تکميل  پایپينگ  خطوط  اتصال  و 
اخذ  و  تحویل  مراحل  انجام  حال  در 
ECC هستند. عمليات اجرایي مربوط 
 Fire Fighting  Co2 سيستم  به 
جزایر  كنترل  اتاق  و  سوئيچگير 
ACC، STG واحد اول نيز در حال 

اتمام است.
تمامي  همکاري  با  مي رود  انتظار 
تيم  مستمر  تالش  و  پروژه  اركان 
تاریخ  اجرایي، سنکرون واحد اول در 

مقرر انجام شود.
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راه اندازی سیستم کنترل 
و سنکرون مجدد واحد اول 

نیروگاه کرخه
راه اندازي سيستم كنترل جدید نيروگاه كرخه 
روز  نيروگاه،  این  اول  واحد  مجدد  سنکرون  و 
انجام  موفقيت  با   1399 آبان ماه  ششم  سه شنبه 

شد. 
كرخه  نيروگاه  كنترل  بازسازي سيستم  پروژه 
به صورت مشترك توسط شركت ساخت تجهيزات 
حال  در  فراب  مهندسي شركت  معاونت  و  فراب 

انجام است. 
سيستم  پياده سازي  و  طراحي  مراحل  تمام 
كنترل جدید به صورت كامل در معاونت مهندسي 
ساخت  شركت  توسط  تابلوها  ساخت  و  فراب 

تجهيزات فراب انجام شده است.
مگاوات،   ۴۰۰ ظرفيت  به  كرخه  آبي  نيروگاه 
كرخه  رودخانه  روي  بر  و  خوزستان  استان  در 
ساخته شده و شركت فراب، پيمانکار EPC آن 

بوده است.

قرارداد احداث نیروگاه 
خورشیدی ۱۰ مگاواتی 

اردکان یزد امضا شد
قرارداد احداث نيروگاه خورشيدی اردكان یزد 
به ظرفيت 1۰ مگاوات  ميان شركت تامين انرژی 

سبز كویر و شركت فراب، امضا شد.
فراب،  شركت  عمومي  روابط  گزارش  به 
مدیریت  شركت  مدیرعامل  نفيعی«،  »كورش 
قرارداد  انعقاد  حاشيه  در  تامين،  انرژی  توسعه 
احداث نيروگاه خورشيدی اردكان یزد به ظرفيت 
1۰ مگاوات،  بين شركت تامين انرژی سبز كویر و 
شركت فراب گفت: قرار است نيروگاه خورشيدی 
مطالبات  منابع  با  ماه  شش  مدت  ظرف  اردكان 
هلدینگ انرژی از وزارت نيرو تکميل و به مرحله 
به شبکه  نيروگاه  این  ورود  با  برسد.  بهره برداری 
سراسری برق كشور، ساالنه 2۰ ميليون كيلو وات  
ساعت انرژی الکتریکی پاك به شبکه برق كشور 

تزریق می شود.
در  فراب  شركت  مي افزاید:  گزارش  این 
مناقصه  اول  برنده  عنوان  به  امسال  شهریورماه 
احداث نيروگاه خورشيدی فتوولتائيک اردكان به 
ظرفيت 1۰ مگاوات، به روش EPC انتخاب شد. 

اخبار کوتاه
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عمليات ساخت داكت بخار نيروگاه سيکل تركيبي داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات فراب، در دو بخش داكت اصلي و داكت هدر در دو كارخانه متفاوت انجام شد. 
عمليات ساخت قطعات Main Duct & Risers تکميل و كليه تجهيزات ساخته شده به سایت نيروگاه داالهو ارسال شد. همچنين عمليات ساخت قطعات مربوط به داكت 

Steam Header نيز به پایان رسيد و عمده تجهيزات این بخش نيز به سایت نيروگاه ارسال شده است.  

در راستاي طراحي، ساخت و نصب تجهيزات نيروگاه درالوك، ساخت قطعات ترنيون بيم تکميل و برنامه ریزي حمل آن انجام شده و تا آخر آبان ماه تحویل سایت مي شود.  همچنين 
طي بازدید مشترك با كارفرما از محل سایت و هماهنگي هاي انجام شده، مقرر شد عمليات نصب اقالم فيکس پارت در نيروگاه درالوك تا پایان آبان سال جاري آغاز گردد.

تامين و ساخت داكت بخار نيروگاه سيكل تركيبي داالهو

طراحي، ساخت و نصب تجهيزات نيروگاه درالوك 2 عراق

در  آبادان   – اهواز  جاده   25 كيلومتر  در  خوزستان  سبز  كاغذ  كارخانه  شركت 
مجموعه كشت و صنعت نيشکر سلمان فارسی واقع شده است.  پروژه شامل طراحی، 
مهندسی، خرید خارجی و داخلی تجهيزات و مصالح، مواد و قطعات، عمليات ساخت 
پيش  نصب،  از گمرك،  ترخيص  و  و خارجی  داخلی  انجام حمل  تجهيزات،  داخل 
بهره  بردار،  پرسنل  به  آموزش  خدمات  نظارت،  را ه اندازي،  در  همکاري  و  راه اندازي 

تحویل به بهره بردار، تامين لوازم یدكي، تضامين كيفی و كمی تجهيزات و محصول 
اقدامات مربوط  ارائه خدمات دوره تضمين است. شركت ساخت تجهيزات فراب  و 
به انعقاد قرارداد با كارفرما را آغاز نموده و پيش نویس نهایي قرارداد جهت امضا به 
با  قرارداد  نهایي سازي  جهت  مذاكرات  راستا  همين  در  است.  شده  ارسال  كارفرما 

پيمانکار خارجي به منظور ساخت تجهيزات اصلي پروژه نيز در جریان است.

پروژه احداث دو دستگاه بويلر دوگانه سوز)پيت و گاز( كاغذ سبز خوزستان 
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مجله خبري شركت ساخت تجهيزات فراب

ساخت هارپ هاي واحد 5 تکميل شده و در مرحله تست و بازرسي است. همچنين ساخت هارپ هاي واحد ۶ در حال انجام است و پيش بيني مي شود تا پایان سال ميالدي 
عمليات ساخت كليه هارپ ها تکميل گردد. شركت ساخت تجهيزات فراب جهت بازرسي كيفي تجهيزات از خدمات بازرسي پيمانکار خارجي و مستقر در كارخانه محل ساخت 

استفاده مي كند.

از مجموع ۶33۰ تن تجهيزات غير تحت فشار سيستم بویلرهاي بازیافت حرارتي نيروگاه متمركز پارس جنوبي، حدود 58۰۰ تن تجهيزات، شامل كيسينگ، داكت و استيل 
استراكچر مربوط به ۶ واحد به سایت پروژه تحویل شده است. همچنين25۰ تن از تجهيزات، آماده حمل و 23۰ تن نيز در فرایند تکميل ساخت است.

 ساخت و توليد تجهيزات تحت فشار واحد HRSG  6- 5  پارس جنوبي

مديريت پيمان HRSG نيروگاه متمركز پارس جنوبي فراب

كرخه  نيروگاه  سایت  به  و  تکميل   UCB1 تابلو  ساخت 
ارسال شد. با حضور نمایندگان شركت ساخت تجهيزات فراب 
شد.  كارفرما  تحویل  و  نصب  مذكور  تابلو  نيروگاه،  سایت  در 
 Substation و   UCB2 تابلوهاي  تجهيزات  تامين  همچنين 

تکميل و ساخت این تابلوها در مراحل نهایي است.

خريد تجهيزات و بهينه سازي سخت افزاري و نرم افزاري سيستم كنترل نيروگاه كرخه
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مجله خبري شركت ساخت تجهيزات فراب

پروژه نصب تيوب باندل ها و داكت بخار نيروگاه داالهو توسط شركت ساخت تجهيزات فراب در حال انجام است و در این راستا بالغ بر 95 درصد تيوب باندل ها نصب شده 
است. مونتاژ و نصب تجهيزات داكت اصلي و هدر نيز همزمان با نصب تيوب باندل ها در حال انجام است و در مجموع، ميزان پيشرفت پروژه بالغ بر۶۰ درصد است.

جرثقيل هاي كمکي ساختمان آب شيرین كن پارس جنوبي در هفته اول آبان ماه سال جاري نصب شد. پيش بيني مي شود تا پایان آبان ماه با دعوت رسمي از كارفرما، تست 
نهایي و تحویل موقت تجهيزات انجام شود.

نصب تيوب باندل ها و داكت بخار نيروگاه داالهو

طراحي،  تامين ونصب جرثقيل هاي آب شيرين كن پارس جنوبي
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مجله خبري

شروع عمليات اجرايي شركت ساختمان
و نصب فراب در پروژه درالوك

ادامه فعاليت هاي اجرايي
بخش بخار نيروگاه  داالهو

كردستان  اقليم  با  ایران  مرزهاي  بازگشایي  از  پس 
عراق در مرداد ماه سال جاري و با وجود محدودیت هاي 
ناشي از شيوع ویروس كرونا، شركت ساختمان و نصب 
فراب اعزام نفرات و تجهيز كارگاه پروژه درالوك را آغاز 

كرده است.
حوزه هاي  در  اجرایي  عمليات  حاضر  حال  در 

در  پایپينگ  عمليات  اجراي  رنگ آميزي،  و  سندبالست 
شاپ، نصب تجهيزات مکانيکال، اجراي سيني و نردبان 
كابل، سيستم روشنایي و ارت روكار در مقاطع تحویل 
بوده و  از سوي بخش ساختماني در حال جریان  شده 
فعاليت نصب تجهيزات و پایپينگ در سازه رسوبگير نيز 

آغاز شده است.

عمليات  گرفته،  صورت  برنامه ریزي هاي  به  عنایت  با 
تخصيص  و  الزم  پيگيري هاي  با  بخار  بخش  در  اجرایي 
نيروي انساني بالغ بر 11۰ نفر-روز در حال انجام است كه 
توربين  استقرار  آماده سازي جهت  روند  ادامه  به  مي توان 
بخار، فعاليت هاي اجرایي پایپينگ، پيشرفت 7۴ درصدي 
نصب بویلر واحد 2، عمليات مکانيکال در بخش ACC و 
همچنين درصد پيشرفت تحقق یافته به ميزان 2۰ درصد 

در نصب بویلر واحد 1 اشاره نمود.
نصب  و  و تالش همکاران شركت ساختمان  با همت 

باقي  اجرایي  فعاليت هاي  ساختماني،  بخش  در  فراب 
مانده در این بخش با جدیت و فعاليت بيش از 55 نفر-

روز در حال پيگيري است. اهم فعاليت هاي انجام گرفته 
در این جبهه كاري شامل اجراي فونداسيون استک واحد1، 
پایپ رك اصلي دو واحد، عمليات  فونداسيون  بتن ریزي 
اجرایي كف سازي سالن بخار، اتمام اجراي فونداسيون و آغاز 
فعاليت هاي معماري ساختمان بویلر فيد پمپ واحد1،2 و 
ساختمان Chemical Dosing و همچنين اتمام فعاليت 

اجرایي سيویل Blow Down دو واحد اشاره كرد.

استقرار کلیه بخش هاي
سیستم جامع فراب

با تالش همکاران بخش سيستم  و انفورماتيک 
و  مساعدت  و  فراب  نصب  و  ساختمان  شركت 
شركت  نرم افزار  و  سيستم  مدیریت  تيم  همراهي 
فراب، در مهر ماه امسال، كليه بخش هاي سيستم 
و  ساختمان  شركت  در   )FTS( فراب  جامع 
كليه  اتصال  ترتيب  بدین  شد.  راه اندازي  نصب 
زیرسيستم هاي این مجموعه )اعم از تامين، مالي، 
انبار، اموال و...( به سيستم جامع فراب برقرار شده 
در  شده  است.  قبلي  زیرسيستم هاي  جایگزین  و 
هدف  با  آموزشي  فيلم  عدد   11 راستا،  همين 
ذیربط حاضر در  بيشتر همکاران  آشنایي هر چه 

كارگاه هاي شركت، تهيه و ارسال شد.

اجراي عملیات نصب تجهیزات 
در ایستگاه برج میالد پروژه خط 

7 مترو تهران 
گرفته  صورت  برنامه ریزي هاي  به  عنایت  با 
توسط شركت ساختمان و نصب فراب با افزایش 
توان اجرایي و سرعت كار، افتتاح ورودي جنوب 
تيکت هال  و  مهدیه  ایستگاه  تيکت هال  غربي 
ایستگاه نواب صورت پذیرفت، همچنين براساس 
راه اندازي  جهت  شده  انجام  برنامه ریزي هاي 
به  مربوطه  اجرایي  عمليات  ميالد،  برج  ایستگاه 
كانکشن پله برقي و كابل هاي هواساز ایستگاهي 
 EXPANSIONJOINT برزنت  نصب  و 
نصب  همچنين  و  آسانسورها  دفيوزر،  و  فن  بين 
دوربين ها،   ،PA جمله  از  مخابراتي  تجهيزات 
این  در   MSN اسپيکرها،   ،LAN&MAN
نواب،  ایستگاه  در  همچنين  شد.  انجام  ایستگاه 
و  حریق  ضد  درب هاي  نصب  اجرایي  عمليات 
سایلنسر SAW ,TAW2 و تجهيزات مخابراتي 

به انجام رسيد.

اخبار کوتاه شرکت ساختمان و نصب فراب اخبار کوتاه شرکت ساختمان و نصب فراب
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پروژه نيروگاه

سيكل تركيبي داالهو
گاه ُشمار پيشرفت

نصب پلیت ها جهت نصب توربین بخار

فعالیت هاي اجرایي در بخش بخار

نصب هارپ هاي بویلر واحد یکترنینگیر واحد اول گازي
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بتن ریزي پدستال ساختمان شیمیکال دوزینگ

نصب استراکچر بویلر فید پمپ واحد دوآرماتوربندي و قالب بندي فونداسیون پایپ رك اصلي واحد یک

آرماتوربندي اسلب و فونداسیون تجهیزات در  سالن بخارنصب استک بویلر واحد یک

اجراي پایپینگ پایپ رك غرب سالن بخار

95/5 96/12

97/7

97/8
شروع قرارداد

نصب ژنراتور واحد اول ورود ژنراتور بخار 
به سایت

برق دار شدن
 ترانس اصلي

 400 Kv راه اندازي پست نصب توربین واحد اولسنکرون واحد اول نیروگاه

96/6 98/2

98/3

راه اندازي رسمي واحد 
نخست بخش گاز

راه اندازي رسمي 
واحد دوم بخش گاز

98/9

99/6

1717 نشريه شماره 70 | مهر و آبان 1399



نيروگاه آبي درالوك 2 

در كردستان عراق
گاه ُشمار پيشرفت

ورود مخازن سیستم هواي فشرده به کارگاه

نمایي از ساختمان نیروگاه 

عملیات کابل کشي و نصب ارت روکار در طبقه اسپیرال کیسنصب سیني و نردبان کابل در طبقه توربین
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ورود تجهیزات سند بالست و رنگ آمیزي به کارگاه

نمایي از ساختمان نیروگاهورود تجهیزات رسوب گیر به کارگاه

فعالیت اسپول سازي مربوط به لوله کشي سیستم هاي کمکي در شاپعملیات کابل کشي و نصب سیستم روشنایي در طبقه اسپیرال کیس

انتقال چهار عدد فیلتر مربوط به سیستم آب خنک کننده از انبار به محل نصب در طبقه اسپیرال

1919

94/4 95/11 97/8

98/6

عقد قرارداد

اتمام اجراي دایک

اتمام حفاري گود نیروگاه اتمام نصب درفت تیوب واحد اول و دوم

آغاز بتن ریزي نصب استیرینگ 
و رانر چمبر واحد اول

96/195/8
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1200 Pipe Line- 22+900 KM-حفاري و اصالح خط

1400 Pipe Line- 14+700 KM-1400  قالب بندي بچه حوضچه Pipe Line- 01+000 KM-تخریب بتن، برش لوله گاز غیرفعال و لوله گذاري در منطق

1400 Pipe Line- 01+130 KM-انجام عملیات رنگ و سند بالست زانوهانصب زانو ضلع شرقي جهت عبور از خط گاز فعال در منطقه ویژه

2020

پروژه خط لوله 
بندرعباس

گاه ُشمار پيشرفت
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1400 Pipe Line- 16+100 KM- عملیات لوله گذاري در کیسینگ

1400 Pipe Line- 16+100 KM 1400عملیات لوله گذاري در محدوده پایپ جکینگ Pipe Line- 10+700 KM- ادامه عملیات تمیز کاري درون لوله

حفر چاله و آماده سازي جهت پایپ جکینگ در جاده برگشت بندرسیرجان 
 1400 Pipe Line- 16+100 KM-1400 Pipe Line- 16+100 KM- حفر چاله دریافت لوله در جاده رفت بندر- سیرجان

1400 Pipe Line- 10+700 KM- ادامه عملیات تمیز کاري درون لوله

2121

98/6 98/7
شروع کار

شروع فعالیت
خط 1400 در کارگاه 

شروع فعالیت
خط 1۲00 در کارگاه

انجام عملیات
حفاري و بتن 

حوضچه ها 

اجراي پایپ جکینگ

99/1

99/5

98/6
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راه اندازي سیستم روشنایي بویلر شماره 1

Swith Gear اجراي عملیات لوله کشي سیستم اطفاي حریق مربوط به ساختمان

نصب شل هاي مربوط به مخازن ذخیره آب شیرین

اجراي عملیات فالشینگ روغن کنترل واحد 1 بخار

MCC اجراي عملیات کانکشن تابلوهاي اتاق

2222

گاه ُشمار پيشرفت
نيروگاه متمركز 

پارس جنوبي
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تخلیه شستشوي اسیدي و قلیایي بویلر شماره 1 در حوضچه تبخیر

ساختمان هاي مشترك )BOP(نصب تجهیزات کنترل و ابزاردقیق مربوط به ساختمان دوزینگ بویلر شماره 1

2323

92/12

96/10

96/10

96/11

شروع قرارداد

شروع نصب
 ژنراتور واحد 1

شروع نصب ژنراتور واحد ۲

شروع نصب
 ژنراتور واحد 3
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 نصب امپر مترهاي تابلو ال وي در ایستگاه مهدیه و  ایستگاه مولوي

 ایستگاه برج میالد - مراحل نصب آسانسور  انتقال باتري ها و رك باتري سیستم یو پي اس ایستگاه برج میالد

 نصب تگ ها محدوده پست آهنگ کابل کشي از ایستگاه محالتي به آهنگ

ایستگاه برج میالد - انتقال گیت ها به محل نصب 

2424

پروژه خط 7 
مترو تهران

گاه ُشمار پيشرفت
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 ایستگاه نواب - دریافت تصاویر سکو و تیکت هال 

 انجام تست چنج اور تابلوها در ایستگاه مهدیه

 ایستگاه مولوي - نصب تابلو ام سي سي هواساز 

 راه اندازي آسانسور هاي سکوی جنوبی ایستگاه مولوی

 ایستگاه مولوي - نصب جي بي به فن

پیشرفت آسانسوري ایستگاه مولوي

2525

1393
ابالغ قرارداد96/3

ابالغ قرارداد جدید

افتتاح و بهره برداري 
از 8 ایستگاه 
مسافري و 11 

ایستگاه عبوري

راه اندازي 3 ایستگاه 
بهره برداري  نیمه 
شمالي خط از میدان 
صنعت تا مهدیه

راه اندازي 
بخش شرقي 

و ایستگاه هاي 
بسیج و محمدیه

راه اندازي  
ایستگاه نواب

راه اندازي ایستگاه 
برج میالد

راه اندازي
 ایستگاه مولوي

بهره برداري از ۵ 
ایستگاه مسافري و 
3 ایستگاه عبوري با 
سیگنالینگ دائم

95/4 97/4

97/12

98/5

98/10

99/7

99/8
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مجله خبري
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مترو تهران-پرند   
فرودگـاه امـام )ره(

مدير طرح : 
مهندسين مشاور هگزا
تاريخ ابالغ قرارداد:

 91/07/25

: EPC گروه سپاسدپيمانكار

اینفوگرافیک
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مجله خبري
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تاريخ راه اندازي فاز اول: 1395/02/12 

تاريخ راه اندازي فاز دوم: 1396/05/12

محدوده كاري گروه فراب
تامين

حمل

نصب

 راه اندازي 
تجهيزات 

مكانيكي و 
الكتريكي

KM

طول خط

تعداد ايستگاه

ظرفيت جابه جايي مسافر:

8680 نفر در هر جهت در ساعت

كارفرماي اصلي :

شركت راه آهن شهري تهران و حومه )مترو(
52

5

حداقل سرفاصله اعزام دو قطار:

 1 ساعت با توجه به راه اندازي
6 دقيقه مطابق برنامه بهره برداري
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مقاله علمي

در اغلب كشورهای درحال توسعه، سهم قابل توجهی از جمعيت در مناطق روستایی 
انرژی های  به  توجه  برق داركردن مناطق روستایی مستلزم  از سوی دیگر،  ساكن اند. 
اقليم جغرافيایی، نيروگاه های  ارزان قيمت است. در نتيجه، در این كشورها بسته به 
 آبی كوچک Small Hydropower )یا به اختصار SHP كه به نيروگاه هایی با ظرفيت 
توليد  محلی  منابع  از  یکی  به عنوان  می توانند  می شود(  اطالق  مگاوات   1۰ از  كمتر 
انرژی قلمداد شوند كه از جنبه  های اقتصادی- اجتماعی، سرمایه گذاری، پایداری فنی 
مقاله  این  دارند.  به همراه  را  مزایایی  منبع،  به  ميزان دسترسی  و  غيرعامل(  )پدافند 
مرور فشرده  ای بر مالحظات زمين شناختی احداث این نوع از نيروگاه هاست كه هدف 

آن بيان اجمالی خصوصيات اقدامات سازه ای در نيروگاه های  آبی كوچک، به ویژه در 
نيروگاه های جریانی دارای سامانه انحراف )diversion-type SHP( است.

بيان اهميت موضوع
و  سنگ  یا  خاك  در  حفاری  عمليات  انجام  مستلزم  عمرانی  فعاليت های  غالب 
بارگذاری بر روی پی هستند. همچنين، همگام با توسعه اقتصاد و تکنولوژی، ابعاد وزنی 
و حجمی طرح های عمرانی مدام رو به افزایش است و حوادث زمين شناسی نيز به ویژه 
  Malpasset قوسی  نشست سد  نمونه،  برای  است.  یافته  افزایش  آبی  در طرح های 
منجر  بر خسارات جانی،  ایتاليا عالوه  در   Vajont زمين در سد  رانش  و  فرانسه  در 
سازندگان  به  شدیدی  ضربه  كه  شد  زیادی  تأسيسات  و  امکانات  رفتن  دست  از  به 
سد و زمين شناسان در سراسر جهان وارد ساخت. در نتيجة این حوادث، رشته های 

 اقدامات سازه ای در نيروگاه های  آبی كوچک
مالحظات زمين شناختی در احداث نيروگاه های برق آبی كوچک چگونه به كار مي روند؟

28
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مکانيک سنگ و زمين شناسی در سطح وسيعی گسترش یافتند و متعاقب آن كتب 
و مقاالت متعددی منتشر شد. با این حال، این مستندات آن چنان كه باید، به مسایل 
زمين شناسی در نيروگاه های آبی كوچک نپرداخته اند و برخی از نشریات و راهنماهای 
تدوین شده در زمينه طراحی نيروگاه های آبی كوچک نيز حاوی اطالعات مختصری در 
این زمينه اند. به همين دليل، نباید به مسایل زمين شناسی در این نيروگاه ها بی توجه 
بود. به عبارتی، با توجه به ویژگی عمليات عمرانی در نيروگاه های آبی كوچک، مسایل 
زمين شناسی آن ها می تواند )و می بایست( به وسيله روش هایی متناسب با ابعاد طرح، 

مورد بررسی و كنکاش قرار گيرد. 

SHP با سامانه انحراف
انحراف  سامانه  دارای  و   )run-off river( نوع جریانی  از  موجود  SHP هاي  غالب 
است  شده  ساخته   SHP بر شصت هزار  بالغ  چين  كشور  در  مثال،  به عنوان  هستند. 
كه بيش از 9۰ درصد آن ها دارای سامانه انحراف اند، زیرا 1( هزینه تمام شده توليد 
در  مخزنی  نوع  به  نسبت  انحراف  سامانه  دارای  نوع  در  انرژی  ساعت  كيلووات  یک 
از جنبه بهره برداری، مسایل و مشکالت كمتری در  ظرفيت مشابه، كمتر است؛ 2( 
زمينه غرقاب شدن یا جابجایی نيروگاه در نوع دارای سامانه انحراف وجود دارد؛ 3( در 
كل، این نوع از نيروگاه فاقد اثرات مخرب زیست محيطی قابل مالحظه، خصوصا در 

مناطق كوهستانی و ناهموار است؛ ۴( همانگونه كه در شکل 1 نشان داده شده است، 
ساخت این نوع از نيروگاه، كم ترین تأثيرات هيدرولوژیکی را بر روی رژیم آبی رودخانه 
زیرزمينی  آب  خط  از  باال تر  كوچک  آبی  نيروگاه  های  انحراف  سازه   دارد.  منطقه  و 
)خط 1-1( قرار می گيرد كه در این حالت، شرایط هيدروژئولوژیکی، بدون تغيير یا 
دارای تغييرات ناچيز است. خط 2-2، بيانگر شرایط خاصی است كه بستر كارستی 
به خوبی توسعه یافته باشد. در حد فاصل خطوط 1-1 و 3-3، شرایط هيدروژئولوژیکی 
به ميزان چشم گيری در اثر ساخت یک سد بزرگ تغيير می یابد و همين امر باعث بروز 

ناپایداری  در شيب یا شکست پی خواهد شد.

 شکل 1: شماتیکی از تغییر شرایط هیدروژئولوژیکی

نيروگاه های آبی كوچک دارای سامانه انحراف عموما شامل اجزاء زیر هستند:
آبگير  به سمت  را  رودخانه  اصلی  جریان  كه  انحرافی  بند  یا  كوچک  سد  یک   )1

نيروگاه یا كانال آب بر منحرف می كند.
2( كانال آب بر یا خط لوله كه آب منحرف شده را به سمت حوضچه و یا مستقيماً 

به محدوده نيروگاه انتقال می دهد.
3( پنستاك كه آب را از مخزن ضربه گير )در صورت وجود( و یا حوضچه به سمت 

توربين هدایت می نماید.
۴( ساختمان نيروگاه )محفظه قدرت( شامل واحدهای توليد برق و سيستم عبور 
آب، و دریچه انتهایی كه آب خروجی از واحدها را یا به رودخانه و یا به كانال ورودی 

نيروگاه بعدی منتقل می كند )شکل 2(.

مالحظات زمين شناختی در مرحله ساخت SHP ها
برای ساخت نيروگاه های آبی بزرگ و متوسط می بایست همکاری تنگاتنگی بين 
طراحی  مطالعات  و  توجيهی  بررسی های  حين  در  زمين شناسان  و  سازه  مهندسين 
زمين شناسی  فاكتورهای  سازه،  مهندسی  نظر  از  طرح هایی  چنين  در  باشد.  برقرار 
نظير 1( ظرفيت برشی پی؛ 2( تغيير شکل یا نشست پی یا پایه ها، به ویژه نشست های 
دیفرانسيلی؛ 3( پایداری شيب ها و پایه ها؛ ۴( تغيير شرایط هيدروژئولوژیکی ناشی از 

اجرای سازه ها؛ 5( زمين لرزه  و ۶( بررسی مواد و مصالح مد نظر قرار می گيرند.
این در حالی است كه مسأله اصلی زمين شناسی در نيروگاه های آبی كوچک، عمدتاً 
معطوف به دو فاكتور ناپایداری شيب ها )خصوصاً در محل احداث ساختمان نيروگاه 
اگر زیرساخت )پی(  این حالت،  و دیواره های حوضچه ورودی( و زمين لرزه  است. در 
تودة  بر روی  یا پی  باشد،  نرم تشکيل شده  از مصالح  نيروگاه  و ساختمان  حوضچه 
بررسی های ميدانی  نتایج  بر اساس  باشد،  قرار داشته  نظایر آن  یا رس و  الی رسی 
نشست  كاهش  هدف  با  پی  تقویت  به  نسبت  می بایست  نمونه گيری،  آزمون های  و 
 )liquefaction( خميری شدن  از  اجتناب  همچنين  آن،  از  جلوگيری  یا  نامتقارن 
احتمالی پی در اثر ارتعاشات ماشين ها و یا تحت تأثير زمين لرزه اقدام شود. بر اساس 

29
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تجربيات موجود، چنين پی های نرمی به ندرت در نواحی باالدست و ميانی رودخانه ها 
كه محل اصلی ساخت SHP ها هستند، بروز می نماید. به عالوه، ساختگاه های نامناسب 

را می توان در مرحله مطالعات پيش توجيهی مورد شناسایی قرار داد و كنار گذاشت.

 

شکل ۲: شمایی از یک نیروگاه آبی کوچک جریانی با سامانه انحراف

ويژگی  های مهم عمليات عمرانی در SHP ها
یکی از ویژگی های  مهم عمليات عمرانی در SHP ها، سایز و ابعاد كار در آن هاست. 
در این طرح  ها ارتفاع یا عمق آب سدهای كوچک )آب بندها( یا حوضچه های ورودی، 
به طور معمول بين 3 تا 5 متر است. در نتيجه، كل بار آبی وارد شده بر واحد طول و 
 Mpa ۰,1 و MN ۰,12 MN   ۰,۰۴ تنش فشاری وارد شده به پی، به  ترتيب بين
MPa 2 .۰ خواهد بود كه این اعداد در سدهای متوسط )3۰ تا 5۰ متر( به ترتيب 
به مقادیر MN  ۴,۴تا MN 12 و Mpa 2 تا Mpa ۴ می رسد. برای یک سد بتنی با 
ارتفاع 1۰۰ متر، كل بار آبی وارد شده بر واحد طول می تواند به عدد MN ۴9 برسد و 
تنش وارد شده به پی نيز به Mpa 1۰ بالغ گردد. برای سدهای با ارتفاع های مختلف، 
بار فشاری واردشده به  پی متناسب با ارتفاع سازه متفاوت است، بگونه ای كه یک سد 
بتنی وزنی به ارتفاع 1۰ متر را می توان با اطمينان خاطر بر روی یک بستر ماسه ای 
اجرا كرد. به اختصار، این اعداد مؤید آنند كه شرایط زمين شناسی در SHP ها بسيار 

متفاوت تر از نيروگاه های آبی بزرگ و متوسط است.
از سوی دیگر، حوادث زمين شناسی در SHP ها به مراتب كم تر از نيروگاه های آبی 
بزرگ و متوسط است و می توان آن ها  را در سه بخش نيروگاه )شامل حوضچه باالدست 

و پنستاك(، سامانه انحراف، كانال ها و خطوط لوله دسته بندی نمود.
در SHP ها درصد هزینة  عمليات عمرانی نسبت به تجهيزات الکتریکی و مکانيکی 
جبران  بر  زیادی  بودجه  نيروگاه ها  این  سرمایه،  محدودیت  به دليل  و  است  بيشتر 
هزینه های غيرمستقيم ندارند. همچنين، تجربه نشان داده است كه عمليات سيویل 

در این نيروگاه ها باید به مراتب ساده تر از نيروگاه های آبی بزرگ و متوسط باشد.
احداث  شيب دار  اراضی  روی  بر  عموماً  طرح ها  این  سازه های  توپوگرافی،  نظر  از 
بهره برداری  و  ساخت  در  زمين شناسی  مسأله  مهم ترین  شيب  ناپایداری  و  می شوند 
حوادث  از  شده  انجام  ميدانی  بررسی های  اساس  بر  می شود.  محسوب  SHP ها  از 
به دسته های زیر  را می توان  این حوادث  نيروگاه ها،  این  زمين شناسی ثبت شده در 

تقسيم بندی نمود:
1( تخریب شيب در قسمت بيرونی كانال )به گونه ای كه در شکل های 3 تا 5 نشان 
داده شده است( در حدود 25 درصد از حوادث را تشکيل می دهد. از نظر زمين شناسی 
نشت آب از كف و جدارة كانال و نفوذ آب در بستر در حين بارش های جوی باعث 
ایجاد رانش در شيب می شود. مطابق شکل 5، یک ترك یا درز ضعيف در زیر شيب 

می تواند منجر به یک ریسک جدی برای پایداری شيب بدل شود.
 

شکل 3. رانش جزئی در کانال های صخره ای

 

شکل 4. رانش در شیب بستر خاکی

 

شکل ۵. شیب های زیرکش شده توسط درزهای سست
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یا  طوفان ها  توسط  كه  انباشته  شده ای  رسوبات  یا  پشته ها  فروریختن  و  لغزش   )2
سيالب های شدید شسته می شوند. همانگونه كه در شکل های ۶ و 7 دیده می شوند در این 
شرایط دیواره كانال ها در اثر ریزش این رسوبات و قطعات سنگی، در معرض تخریب قرار 

می گيرند. این نوع از حوادث حدود 2۰درصد از كل حوادث را به خود اختصاص می دهند.
 

شکل 6. رانش پشته های رسوبی ایجاد شده بر شیب های فوقانی

 

شکل 7. لغزش خاك های سست مشرف به کانال
3( شکست شيب در اثر گسيختگی الیه ای یا نفوذ جریان سطحی به داخل سازند. 
می دهد.  رخ  خاكی  شيب های  و  رسوبی  صخره های  در  عمدتا  شکست  از  نوع  این 
الیه ها،  اتصال  نحوه  به  بسته  است،  شده  داده  نشان   8 شکل  در  كه  همان گونه 
گسيختگی الیه ای می تواند اشکال مختلفی داشته باشد و شرایط فرسایش الیه های 
این نوع از  از شرایط جوی و نفوذ آب های سطحی، به طور كلی عامل  فوقانی ناشی 
ناپایداری و رانش هستند. طبق آمار، این نوع از حوادث در حدود 15 درصد از كل 

حوادث را شامل می شوند.
۴( تخریب دیواره حوضچه باالدست ناشی از فرسایش  های جوی و سستی الیه های 
این  از  معدودی  تعداد  حوضچه ها.  نشتی  اثرات  و  دیواره  نگهدارندة  شيب داِر  سطح 
به  منجر  شيب  تخریب  حادثه،  مهم ترین  در  كه  است  شده  گزارش  تاكنون  حادثه 
جانی  تلفات  و  شد  استراحتگاه  یک  و  قدرت  محفظه  پنستاك،  لوله  آسيب دیدگی 
به همراه داشت. طبق شواهد، در زمان وقوع این حادثه، باران شدیدی می باریده كه 
نشان می دهد، نفوذ جریان آب سطحی در این رانش زمين، نقش زیادی داشته است. 

شکل 9، تصویر شماتيکی از حادثه تخریب دیواره حوضچه را نشان می دهد.

 

شکل 8. لغزش پلکانی در صخره های رسوبی

 
شکل 9. تخریب کلی حوضچه ورودی در اثر رانش پاشنه

5( شکست شيب در پشت ساختمان نيروگاه و تخریب كامل پنستاك و بلوك های 
متصل  كم فشار  تونل  به  پنستاك  تونل  باالیی  انتهای  حادثه،  این  در  تثبيت كننده. 
با عمق  و  آميخته  آتشفشانی كامال در هم  را سنگ های  بوده است. شيب صخره ای 
از نشتی تونل كم فشار گزارش شد. بلوك  زیاد تشکيل می داد. شکست شيب متأثر 
تثبيت كننده فوقانی )بلوك بزرگ تر( در ناحيه ای قرار گرفته بود كه صخره ها تحت 
برشی  نيروی  افزایش  امکان  امر،  همين  كه  داشتند،  قرار  جوی  فرسایش های  تأثير 
تأثيرگذار بر شکست شيب را افزایش  داده است. پنستاك و هر دو بلوك به طور كامل 
تخریب، ولی محفظه قدرت، آسيب كمتری دیده بود، زیرا جهت رانش شيب به سمت 
نيروگاه نبوده است. شکل 1۰، توسط كارشناسان بازدیدكننده از سایت ترسيم شده 
است كه در آن، روش ترميم نيز نشان داده شده است. روش ترميم از این قرار است: 
 a-b از طریق عمليات تسطيح به وضعيت ab الف( با هدف كاهش نيروی رانش، شيب
تغيير شکل یافته و مصالح حاصل از این حفاری برای ساخت دیوارة حایل و خاكریزی 
پشت آن مورد استفاده قرار می  گيرد. ب( دیوارة حایل و خاكریز پشت آن می توانند 
مقاومت شيب را افزایش دهند. پ( پس از این مرحله، تعمير، آب بندی و ترازبندی 

مجدد كانال با هدف جلوگيری از نشتی انجام می شود.
)mudflows( شکست شيب ناشی از جریان های غليظ رسوبی و ِگلرودها )۶

7( تخریب كانال ناشی از لغزش یک رانش قدیمی
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(

8( آسيب دیدگی شيب و محفظه نيروگاه ناشی از وقوع زمين لرزه
اثر  در  سازه ها  برخورد  از  ناشی  تخریب های  نظير  آسيب دیدگی  موارد  سایر   )9

سيالب های كوهستانی، تخریب بلوك  تثبيت كننده به دليل ضعف طراحی و غيره.

 

 
شکل 10: تخریب توده ای شیب و راه کار عالج بخشی آن )در شکل: 1( بلوك تثبیت کننده 
فوقانی، ۲( سطح طبیعی زمین، 3( محور مرکزی پنستاك آسیب دیده، 4( امتداد سطح زمین 
قبل از تخریب، ۵( بلوك تثبیت کننده تحتانی، 6( دیوارة حایل، 7( خاکریز ناشی از حفاری 
شیب فوقانی، و محدوده مشخص  شده با حروف التین a، b، c و d ناحیه در معرض رانش و 
سطح ثانویه صخره ها بعد از ترمیم را نشان می دهد.

به اختصار، بيش از 85 درصد از مجموع حوادث را ناپایداری شيب تشکيل می دهد. از دید 
زمين شناسی، عوامل اصلی رانش شيب عبارتند از اتصاالت سطحی و هوازدگی صخره ها در 
مکانی كه سازه قرار دارد، وجود درزها و شکاف های با زوایای برشی كم، بستره های الیه ای 
موازی سطح و ...، و از جنبه فيزیکی، دالیل اصلی عبارتند از نشتی آب از كانال ها و جداره 
مخازن و حوضچه ها، نفوذ آب جریان های سطحی به داخل الیه های خاك، فرسایش ناشی 
از سيالب و مواردی از این دست. باید خاطر نشان نمود كه بيشتر حوادث در حين یا پس 
از طوفان های شدید یا بارش های طوالنی به وقوع  پيوسته اند. این نشان می دهد كه عوامل 
طبيعی )جریان های سطحی و زیرسطحی(،  تأثيرات زیادی در بروز ناپایداری شيب ها دارند.

مطالعات ميدانی
شيب های طبيعی را می توان به سه دستة شيب  پایدار، شيب  مستعد ناپایداری و شيب  
ناپایدار )شامل خزش ها و جابجایی  های بطئی( تقسيم كرد. با این حال، نحوه تشخيص 
ميزان پایداری آن ها بسيار مشکل و مستلزم صرف هزینه است. برخی از ناپایداری ها ممکن 
است در حين اجرا رخ دهند )ناشی از برش شيب، انفجارها یا ...( و برخی دیگر در حين 
بهره برداری )ناشی از نشت، نفوذپذیری خاك و ...(. عالوه بر رفتارهای پيچيده ای نظير 
خزش یا فعال شدن برخی از رانش های قدیمی و نظایر آن، متداول ترین رانش  ها به طور 

معمول دارای اشکال زیر هستند:

a( رانش های جابجایی که عمومًا در امتداد صفحات خاك یا سطوح سازه ای رخ می دهند. 

 b( شکست ها یا رانش هایی که سطح رانش تقریبًا دایره ای است و عمومًا در شیب های خاکی 
یا محل درزها و اتصاالت بین صخره ای و شیب های واقع  شده در صخره های هوازده دیده می شود  

c( رانش های چندضلعی که نوعًا در مصالح زبر یا درزها و همچنین صخره های هوازده اتفاق 
می افتد. این نوع از تخریب از لحاظ ظاهری بین رانش جابجایی و رانش دایره ای است 

 

d( ریزش صخره عمومًا در مناطقی که صخره ها دارای شیب زیاد هستند 

e( ساییدگی و سقوط صخره که در اتصاالِت با شیب نسبتًا زیاد ناشی از برش رو به پایین 
با الیه های صخره ای سست در تماس  شیب به سمت دره روی می دهد. زمانی که شیب صخره 

است، سقوط صخره شتاب می گیرد. 
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انواع رانش های a تا d توسط روش های تحليلی موسوم به 1( روش صلب، كه جرم 
Rigid sec- )لغزان به صورت یک جسم صلب فرض می شود، نظير روش مقطع صلب 
Rigid block meth-( برای رانش های منحنی و روش بلوك صلب )tion method

od( برای رانش های گوه ای؛ 2( روش اجزاء محدود )Finite element method( با 
فرض اجزاء منفصِل دارای رفتار االستيک و به كارگيری روابط تنش ـ كرنش و خواص 
ارزیابی  برای  خصوصاً  اخير  روش  كاربرد  )در  هستند  ارزیابی  قابل  اجزاء،  االستيک 

شيب های طبيعی باید دقت بيشتری مبذول شود(. 
پایداری شيب در  برای سنجش  به صورت گسترده   از روش صلب  در حال حاضر 
یا سنگریزه ای، خاكریزهای جاده ای و غيره استفاده  سازه هایی نظير سدهای خاكی 
می شود. برای شيب های طبيعی، حتی كاربرد روش های صلب نيازمند انجام مطالعات 
برای  ضرورتی  عمل،  در  است.  آزمایشگاهی  یا  ميدانی  آزمون های  و  دقيق  ميدانی 

سنجش پایداری شيب های طبيعی در SHP ها با روش های تحليلی وجود ندارد. 
نمونه واقعی نشان داده شده در شکل 11 مربوط به یک سایت نيروگاه آبی متوسط 
ناحيه  در  رانش شيب  این  است.  گرفته  قرار  بررسی  مورد  در سال 19۶۰  كه  است 
 Shale( راست سد واقع شده است كه متشکل از سازندهای آهکی و الیه های شيلی
Layers(، با یک زاویه شيب 12 تا 15 درجه به سمت حریم رودخانه بوده است. سطح 
فوقانی شيب در ابتدا پوشش علفی داشته است. پس از آغاز عمليات ساخت، كمپ های 
اثر نفوذ  اقامتی و جاده های دسترسی بر روی سطح این شيب احداث می شوند. در 
آب باران و پساب ، الیه  شيلی در وضعيت اشباع قرار گرفته و سختی خود را از دست 
می دهد، كه همين مسأله منجر به رانشی در حدود 2۰ تا 3۰ سانتی متری می گردد. 
پس از یک عقب نشينی اضطراری، حركت شيب متوقف می شود. سپس ماشين های 
حفاری به كار گرفته می شوند، یک نقشه زمين شناسی با مقياس 1/5۰۰ تهيه گردیده 
و نمونه برداری ها از سطح شيب رانشی انجام می گردد، و شکل و تركيب اجزاِء تودة  

متحرك نقشه برداری می شوند.

شکل 11: یک نمونه واقعی از رانش شیب و نحوه عالج بخشی آن

طبق نتایج آزمایشگاهی، مقادیر تانژانت مؤثر و چسبندگی c خاك به ترتيب كم تر 
از ۰,18 ۰,21 و kPa 3 kPa 2 گزارش می شوند. در این مرحله، محاسبات به روش 
مقطع صلب نشان می دهد كه ضریب اطمينان این توده رانشی كمتر از واحد است 
)۰,7۶ ۰,78(. لذا، كارشناسان به این نتيجه مشکوك می شوند چراكه توده رانشی در 
وضعيت تعادل قرار داشته است. حجم كل توده رانشی بيش از یک ميليون مترمکعب 

برآورد می شود. در نتيجه، برای این كه ضریب اطمينان توده به محدوده 1,1۰-1,۰5 
افزایش یابد، اقدامات عالج بخشی بسيار وسيع و هزینه بری می بایست انجام می شد. 
با این حال، علت رانش كاماًل شفاف و واضح بود. در نهایت این گونه فرض می شود كه 
نيروی مقاوم در برابر رانش با نيروی عامل رانش برابر است. به عبارتی، ضریب اطمينان 
واقعی پایداری توده، برابر واحد در نظر گرفته می شود. سپس بر مبنای این فرض، و 
با صرف نظركردن از چسبندگی، مقادیر مفروض تانژانت برای بخش های مختلف توده 
به صورت محاسباتی به دست می آیند، به گونه ای كه منجر به افزایش شاخص ضریب 
اطمينان پایداری توده تا مرز 1,1۰ شوند. بر این اساس، این اقدامات عالج بخشی در 

دستوركار قرار می گيرد: 
1( ساخت دیوارة حائل به  ارتفاع 2 متر در جلوی توده و تخلية بار سطحی اضافی 

انباشته شده در انتهای آن، به لحاظ افزایش ضریب اطمينان پایداری توده
2( آب بندی و پركردن روزنه های نفوذ و نشت آب به داخل توده )شامل پوشش 
برای  شده  ایجاد  حفره های  مجدد  پركردن  جاده،  اطراف  آبراه های  داخلی  سطح 
با هدف  منحرف كردن آب های سطحی  و  و گودال های موضعی(  اقامتی  كمپ های 

جلوگيری از ورود آن ها به داخل توده.
تجربه نشان داد كه این عالج بخشی موفقيت آميز بوده است. بيان این تجربه صرفاً 

به این جهت بود كه نشان دهد
1( ارزیابی ایستایی شيب های طبيعی حتی به روش های صلب نيز مستلزم صرف 

منابع زیادی است؛
2( به دليل امکان انجام كنترل های نظارتِی در حين اجرا، برای طراحی خاكریزها 
و دیواره های خاكی می توان از روش های صلب استفاده نمود، ولی تعيين خصوصيات 
فيزیکی شيب های طبيعی یا توده های رانشی بسيار دشوارتر بوده و با عدم  قطعيت هایی 

همراه است؛
3( یافتن علت اصلی رانش یا رانش های بالقوه از اهميت باالیی برخوردار است؛

۴( اصلی ترین عالج بخشی در تثبيت شيب  یا مهار رانش  زمين، كاستن از نيروهای 
عامل رانش و افزایش مقاومت برشی است.

با  متوسط،  و  بزرگ  آبی  نيروگاه  های  انواع  با  مقایسه  در  SHP ها  طرح های  غالب 
در  تفصيلی  مطالعات  امکان  آن ها  در  و  مواجه هستند  منابع  و  اعتبارات  محدودیت 
ارتباط با پایداری شيب های طبيعی و اقدامات حجيم عالج بخشی وجود ندارد. لذا، در 
مطالعات زمين شناسی این نيروگاه ها باید قبل از طرح ریزی پروژه، نسبت به اطمينان 
از پایداری و ایستایی سایت از طریق شناسایی مقدماتی و بازدید های ميدانی اطمينان 
الزم حاصل گردد. به اختصار، در این طرح ها مطالعة پایداری شيب های طبيعی عمدتاً 
باید به روش های كيفی )نظير مرور تاریخچه، روش های ژئومورفولوژیکی، مشابهت های 
محدوده  نظير  مهم  مناطق  از  برخی  برای  همچنين،  شود.  انجام   )... زمين شناسی، 
اطاقک نيروگاه، تحقيقات ممکن است به روش حفاری، گودبرداری و یا حفر گمانه 
انجام شود )ترجيحاً، مشروط به این كه نفرات محلی تجربه این نوع از عمليات حفاری 

را داشته باشند(.

چند توصيه
جانمایی كلی نيروگاه: در نيروگاه های آبی بزرگ و متوسط، ساختمان نيروگاه یا در 
پای سد، یا به صورت زیرزمينی و یا در انتهای یک ترانشه قرار دارد. در مورد اخير، این 
كار با حفاری و خاك برداری و برش شيب مشرف به ساختمان نيروگاه همراه است و 
شيب های منتهی به ساختمان نيروگاه باید تحکيم و تثبيت شوند كه این امر ناظر به 
انجام عمليات اجرایی گسترده و اختصاص منابع زیاد است. این بدان علت است كه 
شرایط توپوگرافی و زمين شناسی این نيروگاه ها اساساً از نقطه نظر ساخت سد تعيين 
می شود. این در حالی است كه در SHP هاي جریانی، محل نيروگاه می تواند در یک 

مقاله علمي
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ناحيه هموار یا نوار مسطح باریک و یا ساحل رودخانه قرار گيرد و نيروگاه در فاصله ای 
ایمن از شيب جانمایی شود. در حالی كه ممکن است تونل آب بر و پنستاك كمی 

طوالنی  تر  شوند، ولی در مجموع، این روش ایمن تر و اقتصادی تر  است.
شد،  بيان  قبال  كه  همان گونه  اجرا:  حين  در  زمين شناسی  مسایل  به  ویژه  توجه 
امکانات تحقيقاتی  از  با استفاده  در SHP ها شيب های طبيعی به شيوه های كيفی و 
ارزان قيمت ارزیابی و بررسی می شوند. برخی از مسایل و تردیدها ممکن است در حين 
اجرا پاسخ داده شوند و یا برطرف شوند. در برخی از موارد نيز طرح اصلی دستخوش 

تغيير یا اصالح شده و بعضی از شيب هایی كه در وضعيت بحرانی قرار دارند تحت 
عمليات تحکيم قرار می گيرند. به دليل ابعاد اجرایی كوچک، این اصالحات یا عمليات 

ترميمی غالباً پرزحمت و یا زمان بر نيستند.      
مشاوره زمين شناسی: در كشوری نظير چين كه از بيشترین تعداد نيروگاه های آبی 
كوچک برخوردار است، این نيروگاه ها توسط دفاتر مهندسی و مشاورین محلی و بدون 
مشاركت زمين شناسان طراحی می شوند. چنانچه در ایران نيز از این الگو پيروی شود، 
به این منظور ضروری است كه مهندسان سازة شاغل در این دفاتر از دانش و تجربيات 
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بيشتری در زمينة زمين شناسی برخوردار باشند. این در حالی است كه زمين شناسان 
لذا  و  برخوردارند  فراوانی  تجربيات  از  بعضاً  مبانی،  به  كافی  اشراف  بر  عالوه  تجربی 
توسط  بيشتری  با سهولت  SHP ها  در  زمين شناسی  تردیدهای  و  مسایل  از  بسياری 
یک  با  مشورت  موارد  از  برخی  در  می شوند.  داده  پاسخ  تجربی  زمين شناسان  این 

زمين شناس تجربی ممکن است، ضروری باشد.
استفاده  دارد،  رانش شيب وجود  استعداد  مناطقی كه  برای  بازرسی:  و   مشاهده 
ميخ های   ،)settlement targets( نشانگاه ها  نظير  ساده  مشاهده ای  تجهيزات  از 

برای رصد استعداد رانش  مشاهده ای )observation stakes( و نظایر آن می تواند 
و  عوارض  دارای  رانش ها  از  بسياری  كه  است  داده  نشان  تجربه  گيرد.  قرار  نظر  مد 
بهره برداری  قابل مشاهده اند. در طول  نيز  با چشم غيرمسلح  نشانه هایی هستند كه 
سایت ها  اغلب  برای  روزانه  منظم  بازرسی های  اوليه،  بهره برداری  دورة  در  به ویژه 

ضروری است.
Reff: Small Hydropower, Teaching material for TCDC intl. SHP train-

ing workshop, R. 2018.
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تهیه و تنظیم: رضا ریاحي
رئیس بخش برنامه ریزي و کنترل فعالیت هاي بازاریابي معاونت توسعه کسب و کار )حوزه۲(

اهداف سبز شركت راه آهن ملي فرانسه براي 
كاهش آالينده هاي زيست محيطي       

فرانسه  ملي  راه آهن  شركت 
را  پروازانه اي  بلند  برنامه   )SNCF(
براي كاهش تأثيرات محيطي خدمات 
منطقه اي خود به عنوان مشاركت در 
راه اندازي  اقليمي  تغييرات  با  مبارزه 

كرده است.
شركت هاي  اساس  این  بر 
موظفند   )TER( راه آهن  منطقه اي 
تا پایان سال 2۰25 به ميزان یکصد 
صورت  به  را   CO آالینده  تن  هزار 
را  دیگر  تن  هزار  پانصد  و  مستقيم 
بيشتر  مشتریان  جذب  طریق  از 
با  نقل  و  حمل  كاهش  نتيجه  در  و 
برنامه  این  دهند.  كاهش  اتوموبيل، 
شدن  "سبزتر"  به   تغيير  شامل 
بهبود  همچنين  و  كشش  تجهيزات 
هدف  با  لوكوموتيوها  راندن  نحوه 
كاهش 7 درصدي در مصرف سوخت 

مي باشد. 
برنامه،  این  از  بخش  مهمترین 
تا  دیزلي  موتورهاي  كامل  حذف 
اساس  این  بر  مي باشد.   2۰35 سال 

با  موتورها  از  دسته  این  است  قرار 
باتري یا سایر انواع موتورهاي كششي 
جایگزین  زیست  محيط  دار  دوست 
شوند. همچنين طبق توافق با شركت 
Alstom، قرار است تا سال 2۰23 
تعداد 1۴ قطار با سوخت هيدروژني 
فرانسه  راه آهن  شركت  اختيار  در 
با  همچنين  شركت  این  گيرد.  قرار 
 ،Bombardier شركت  همکاري 
دیزلي  قطارهاي  تبدیل  دنبال  به 
باتري  نوعي  داراي  قطارهایي  به 
مسيرهاي  در  كه  است  الکتریکي 
كيلومتر   8۰ مسافت  تا  برق،  بدون 
دوره  نمایند.  حركت  توقف  بدون 
قطارها  این  آزمایشي  بهره برداري 
و  مي شود  آغاز   2۰22 سال  از 
آغاز  بعد  از سال  تجاري  بهره برداري 
آزمایشي  بهره برداري  دوره  مي شود. 
قرار است  با سوخت حاصل از زیست 

توده )Biomass( انجام شود.
منبع: 
Railway Gazette )August ۲0۲0(

كميسيون اروپایي در اتحادیه اروپا، 
سال  عنوان  به   2۰21 سال  تعيين  با 
تا  است  تالش  در  ریلي،  نقل  و  حمل 
توجه خود را بر مزایاي زیست محيطي، 
اقتصادي، تجاري و فرهنگي این دسته 
از حمل و نقل متمركز كرده و نقش آن 
را در توسعه حمل و نقل پایدار برجسته 

كند.
از  اروپا  اتحادیه  اصلي  هدف 
نامگذاري سالةهاي مختلف، جلب توجه 
افکار عمومي به موضوع و تشویق براي 
بحث و تبادل نظر هرچه بيشتر درمورد 
كه  همانطور  بنابراین  است.   بوده  آن 
سال 2۰18 همه چيز در مورد ميراث 
فرهنگي بود، 2۰21 بر تمام جنبه هاي 

حمل و نقل ریلي متمركز خواهد شد.
در حالي كه مزایاي راه آهن به عنوان 
ایمن  و  پایدار  نقل  و  روش حمل  یک 
این  اما  است  واضح  ریلي  جامعه  براي 
پتانسيل عظيم در جامعه و  اقتصاد به 
خوبي استفاده نشده است. سهم حمل 
زميني  نقل  و  حمل  از  ریلي  نقل  و 
مسافر، در حال حاضر كمتر از 8 درصد 
رشد  حال  در  رقم  این  اگرچه  است، 

دو  نيز  باري  نقل  و  حمل  سهم  است. 
برابر این مقدار بوده و در سالهاي اخير 
حوزه،  این  در  زیاد  تالشهاي  عليرغم 

افزایش زیادي نداشته است.
كل  چهارم  یک  نقل  و  حمل  امروز 
را  اروپا  اتحادیه  اي  گلخانه  گازهاي 
تشکيل مي دهد كه توسعه حمل و نقل 
بسيار  نقش  آینده  سالهاي  در  ریلي، 
مهمي را در كاهش گازهاي گلخانه اي 
و  تر  پاك  نقل  و  حمل  مجموع  در  و 

پایدار را فراهم مي كند.
شاهد  اروپا،  راه آهن  سال  طول  در 
نمایشگاه ها،  كنفرانس ها،  برگزاري 
دیگر  مختلف  فعاليت هاي  و  بحث ها 
بود  خواهيم  اروپا  اتحادیه  سراسر  در 
تبادل نظرات،  براي  را  كه فرصت هایي 
سطح  در  شيوه ها  بهترین  و  ایده ها 
اتحادیه اروپا، ملي، منطقه اي و محلي 
ناگزیر  این وقایع  ایجاد مي كنند. قالب 
كرونا  ویروس  گيري  همه  روند  به 
ممکن  برخي  داشت؛  خواهد  بستگي 
صورت  به  یا  مجازي  صورت  به  است 
برگزار  حضوري  و  مجازي  از  تركيبي 

شوند. 

 تعيين سال 2021 به عنوان 
»سال حمل و نقل ريلي« 
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اتحاديه
اروپا

فرانسه



 ركورد تعويض سازه پل در مسير راه آهن

شركت LOC انگليس برنده مناقصه مشاوره 
حمل و نصب دريايي مزرعه بادي ويتنام شد

در   RZD روسيه  راه آهن  شركت 
بازسازي  به  اقدام  تازه،  ركورد  یک 
یکي از پل هاي مسير راه آهن در طي 

1۰5 روز نموده  است.
 Kola رودخانه  روي  در  پل  این 
روسيه  مورمانسک  شهر  نزدیکي  در 
به  امسال  تابستان  در  كه  شده  واقع 
دليل وقوع چند سيالب به طور كامل 
تخریب شده بود. طول این پل، 158 
جانبي  دهانه  دو  داراي  و  بوده   متر 
به عرض 18 متر است. در هر طرف 
بتن مسلح،  رودخانه، چهار ستون  از 

بار وارده را تحمل مي كنند. نکته مهم 
در طراحي این پل، نداشتن هيچ گونه 
كه  است  رودخانه  درون  در  ستون 
موجب پایداري بيشتر در هنگام وقوع 

سيالب هاي بعدي خواهد شد.
سيستم  همچنين   RZD شركت 
مونيتورینگ هوشمند و برخط متصل 
نيز  راه آهن  مركزي  دیسپاچينگ  به 
براي اطالع از وضعيت این پل نصب 

نموده است.
 Railway Gazette :منبع
)August ۲0۲0(

در   LOC شركت  نمایندگي 
قرارداد  اخذ  به  موفق  سنگاپور، 
مشاوره حمل و نقل و نصب تجهيزات 
دریایي  بادي  نيروگاه  از  نخست  فاز 
كشور   Binh Dai مگاواتي   31۰

ویتنام شد.
با  رقابت  در  شركت  این 
بهترین  توانست  شركت ها  سایر 
چيني  شركت  به  را  پيشنهاد 
ارائه   PowerChinaHuaDong
شرایط  طبق  شود.  مناقصه  برنده  و 
در حوزه  LOC خدماتي  توافق نامه، 
حمل و نقل و نصب از جمله بررسي 

مناسب بودن ناوگان حمل و نقل ارائه 
بادي   نيروگاه  پروژه  اول  فاز  مي دهد. 
Binh Dai، كه در استان بن تره در 
جنوب شرقي ویتنام واقع شده است، 
نوع  از  زیمنس  توربين  هفت  شامل 

Gamesa است.
چندمين  جدید،  قرارداد  این 
در  سنگاپور   LOC شركت  قرارداد 
نيروگاه هاي  حوزه  در  ویتنام  كشور 
پروژه هاي جمله  از  دریایي  بادي 

 1  Hoa Binh و   1  Dong Hai
است.

/https://renews.biz :منبع

در ماه نوامبر سال جاري، بيش از 
5۰۰ كارشناس از بخش هاي مختلف 
)دولت، بخش خصوصي، دانشگاه و ...( 
آفریقا و دیگر مناطق  قاره  در سراسر 
درمورد دستور كار هشتمين همکاري 
 African Rift( گروه  اي  منطقه 
 Geothermal Conference(
آوري  فن  توسعه  براي   ARGEO
توافق  به  آفریقا  در  گرمایي  زمين 

رسيدند. 
هدف اصلي  این گردهمایي مجازي 
برگزار شد،  به ميزباني كشور كنيا  كه 
مناسب  ریزي هاي  برنامه  از  اطمينان 
براي توسعه روزافزون استفاده از ظرفيت 
انرژي زمين گرمایي خصوصا از طریق 
 Excellence Africa سازمان جدید
بوده   Geothermal Centre of

است.
برنامه  مشاركت  با  كنفرانس  این 
متحد  ملل  سازمان  زیست  محيط 

برگزار  روز   5 مدت  به   )UNEP(
در  كنيا  انرژي  وزیر  كتر،  چارلز  شد. 
افتتاحيه این كنفرانس تأكيد كرد نياز 
نوآوري و ظرفيت سازي در توسعه  به 
انرژي  تأمين  براي  زمين گرمایي 
اقتصادي و اجتماعي قاره آفریقا بسيار 

موثر خواهد بود.
از 7۰ درصد  بيش  در حال حاضر 
تامين  جهت  نياز  مورد  سوخت 
به  آفریقایي،  كشورهاي  نيازهاي 
این  و  بوده  فسيلي  سوخت  صورت 
در حالي است كه ظرفيت استفاده از 
انرژي زمين گرمایي در این قاره بسيار 

زیاد است.
در  كننده  شركت  نمایندگان 
كنفرانس، توافق كردند تا نيروگاه هاي 
زمين گرمایي نصب شده را تا ظرفيت 
تا  منطقه  در  مگاوات   25۰۰ حداقل 

سال 2۰3۰ افزایش دهند. 
www.tendersinfo.com :منبع

كنفرانس توسعه
نيروگاه هاي زمين گرمايي
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كوير افسونگر است

چنار 800 ساله قلعه باال نماي قلعه باال از بام روستا صورت فلکي کماندار و سیروس در تصویر 
مشخص است

سفرگردي

و  باال  قلعه  آباد،  رضا  کویر  نام: 
روستاي گیور

محل: استان سمنان، بعد از میامي
یک بار  اگر  است.  افسونگر  کویر، 
همیشه  افسون  این  بروید،  کویر  به 
کمتر  شاید  بود.  خواهد  شما  همراه 
اسم کویر رضا آباد را شنیده باشید 
اسامي  بیشتر  کویر،  به  براي سفر  و 
ابوزید آباد و  مرنجاب، مصر، طبس، 
شهداد به میان آمده باشد. رضاآباد، 
خاص ترین  و  زیباترین  از  یکي 

کویرهاي ایران است.
ابتدا با برخي تعاریف کویري آشنا 
گفته مي شود  به جایي  کویر  شویم. 
که تبخیر ساالنه باال داشته و بارش 
آن زیر ۲۵0 میلي متر در سال باشد 
بین  بیاباني  نیمه  نواحي  )بارش 
بخش  است(.  میلیمتر   ۵00 تا   ۲۵0
بخش  بر  منطبق  ما،  ایران  مرکزي 
کویرهاي  با  و  ایران  فالت  مرکزي 
عوامل  است.  شده  پوشیده  متعدد 
شکل  تغییر  در  گوناگوني  خارجي 
باران،  به  مي توان  که  موثرند  زمین 

زیرزمیني،  آب  آبشار،  رودخانه، 
و  بادروبي  کرد.  اشاره  کویر  و  باد 
فیزیکي  شکل  تغییر  عوامل  سایش 
اندکي  نقاط  در  کویرند.  در  زمین 
کوبیدن  با  باد  گاها  کوهستاني، 
ایجاد  باعث  سنگ ها،  به  ماسه ها 
چهره  در  زیبایي  بسیار  شکل هاي 
ریِپل مارك  به آن  زمین مي شود که 
ریپل  این  زیباي  نمونه  مي گویند. 
مارك ها در روستاي وردیج )نرسیده 
هیوالهاي  شده؛  تشکیل  کرج(  به 
جاده  دل  در  بي نظیري  سنگي 
با فضاي یک  را  که شما  کوهستاني 
فیلم ترسناك مي بلعد. گویي تمامي 
هیوالها شما را نگاه مي کنند. کلوت 
)یاردانگ( نیز از اصطالحات کویري 
و از جاذبه هاي ارزشمند کشور ما به 
کم  پدیده  این  در  مي آید.  حساب 
نرم،  بخش هاي  سایش  با  باد  نظیر، 
الیه هاي  از  را  زیبایي  شکل هاي 
برخان،  مي کند.  ایجاد  سفت تر 
است  هاللي  ماسه اي  شکل هاي 
در  مانع  یک  مقاومت  واسطه  به  که 
ماسه اي تشکیل  بادهاي  برابر وزش 

مي شود.
نمک زار در کویر، پست ترین نقطه 

کویر است که معموال آب نیز در آنجا 
رخ  بارشي  چنانچه  و  مي شود  جمع 
دهد، به واسطه سختي بیشتر خاك 
این منطقه از کویر، پوسته زمین به 
درمي آید؛  زیبایي  بلورهاي  شکل 
بارش/تبخیر  فرایند  این  چه  هر 
و  بزرگتر  بلورها  دهد،  رخ  بیشتر 
هندسي  اشکال  مي شوند.  زیباتر 
منظم و زیباي نمکزارها در کویر، از 
جاذبه هاي طبیعي و کم نظیرند )که 

مستلزم بارش در کویر است(.
جاذبه هاي  از  یکي  شب:  آسمان 
زیباي کویر، آسمان زیباي آن است. 
چیزي که در شهرها و نقاط پرنور از 
کویرها  چون  مي شویم.  بي بهره  آن 
قرار  بزرگ  شهرهاي  از  دور  معموال 
داشته  کمتري  نوري  آلودگي  دارند، 
آسمان،  تاریکي  از  بهره گیري  با  و 
مي توان ستاره هاي فراواني را که در 
دیده  شهر  آسمان  در  عادي  حالت 
لذت  آسمان  از  و  رویت  نمي شوند، 
آلودگي  از  مرنجاب،  هرچند  برد. 
از  قم،  کویرهاي  و  کاشان  نوري 
آلودگي نوري قم و تهران بي نصیب 
نمانده  اند. اگر به نرم افزارهاي تحلیل 
آسمان -که میزان آلودگي نوري را 

بر اساس موقعیت منطقه در اختیار 
کنید،  مراجعه  مي دهند-  قرار  شما 
آنجاست که به ارزش کویر رضا آباد 
را  نقاطي  است  ممکن  مي برید.  پي 
نوري،  آلودگي  طیف  در  که  بیابید 
غیر  معموال  ولي  باشند،  سیاه  کامال 
قابل دسترسي هستند )مرکز کویرها 
یا وسط دریاها(. رضاآباد اما، مکاني 
نوري  آلودگي هاي  و  شهرها  از  دور 
خاکستري  نوري  آلودگي  طیف  با 
و  آسان  دسترسي  با  و  پررنگ 
بهترین  جرات  به  اقامت،  امکانات 
اختیار شما قرار  را در  آسمان رصد 
مي دهد. وقتي به این کویر مي روید، 
اتفاق  بنشینید.  تماشا  به  را  غروب 
رضاآباد  غروب  در  که  بي نظیري 
مي توانید  شما  که  آنست  مي افتد 
به صورت الیه اي  را  سیاهي آسمان 
در  کنید.  مشاهده  افق  در  تاریک 
ساعات اولیه بعد از غروب خورشید، 
فلکي  صورت هاي  تشخیص  به  قادر 
الکرسي،  ذات  اکبر،  )دب  معروف 
با  اما  بود.  خواهید  و..(  جبار  ثور، 
گذشت زمان و تاریک تر شدن هوا، 
آسمان  در  زیادي  ستاره هاي  آنقدر 
که  مي کنند  درخشش  کویر  این 

کارشناس فنی مهندسی
کنترل و ابزاردقیق

 رضا کیوانیان 



39 نشريه شماره 69 | تابستان 1399

فلکي  صورت هاي  تشخیص  دیگر 
نیم  و  بود  خواهد  دشوار  برایتان 
که  راه شیري  کهکشان  زیباي  طاق 
باالي سر شما،  بر  با درخشش خود 
تمایل شما را براي رفتن به اقامتگاه 

کمتر و کمتر مي کند. 
حتما  کنیم:  چه  کویر  در  شب 
)براي  پیمایش شبانه  براي  را  زماني 
دور شدن از نور خانه هاي روستا( به 
شب  دهید.  اختصاص  رمل ها  میان 
و  زیرانداز  خود  با  است؛  سرد  کویر 
لباس گرم ببرید. نقشه آسمان را در 
بررسي  کویر،  در  خود  حضور  شب 

کنید. 
خواهید  متوجه  بررسي  این  با 
شد که صور فلکي، سیارات منظومه 
چه  معروف  ستاره هاي  و  شمسي 
موقع در آسمان شب طلوع و غروب 
فلکي  صور  و  ستاره ها  مي کنند. 
افسانه هاي  و  شناسایي  را  معروف 
کویر،  درتاریکي  را  آنها  زیباي 
زبان  از  دلنشین  داستاني  همچون 
مردمان کهن )بیش از ده هزار سال 
قبل( مرور کنید. اگر دوربین عکاسي 
و  متفاوت  ایده هاي  با  دارید،   DSLR
از  را  عکاسي ها  زیباترین  خالقانه، 
کنید  سعي  و  دهید.  انجام  آسمان 
نزدیکترین  آندرومدا،  کهکشان 
را  راه شیري  کهکشان  به  کهکشان 

رصد کنید.
 

آسمان شب رضا آباد
اقامت: در این روستا، اقامتگاه هاي 
بومگردي مجهز، دلنشین و با فضاي 
اما  شده اند.  ساخته  بخشي  آرامش 
این نقطه از کویر ایران، تنها نقطه اي 

تا  شما  اقامت  محل  بین  که  است 
یک  فقط  کویر،  زیباي  رمل هاي 
خیابان جدا کننده هست. کافیست 
شوید.  خارج  اقامتگاه  درب  از  تا 
که  هستند  رمل ها  خیابان،  آنسوي 
شما را به لذت بردن از کویر دعوت 

مي کنند. 
آباد،  رضا  دیگر  زیباي  ویژگي 
میان  در  است.  کوه  با  کویر  تالقي 
که  دارد  قرار  کوتاه  کوهي  رمل ها، 
به  صحنه اي  بروید،  آن  باالي  تا  اگر 
را  کویر  این  رمل هاي  از  ماندني  یاد 
خواهید دید که فقط در این ارتفاع 

مي توانید از دیدن آن لذت ببرید.
 

مسير رسيدن به رضا آباد
به  رسیدن  براي  برویم:  چگونه 
گرمسار  سمت  به  بایستي  آباد  رضا 
سمنان،  از  بعد  و  کنید.  حرکت 
دامغان و شاهرود به میامي و از آنجا 
به سمت بیارجمند بروید. فاصله آن 

تا تهران حدود 6۲0 کیلومتر است. 
رضا  در  روستا:  جاذبه هاي  سایر 
محلي  غذاهاي  از  مي توانید  آباد 
شتر  گوشت  با  شده  تهیه  خوشمزه 

و دوغ شتر لذت ببرید. 
آفرود  ماشین هاي  رمل ها،  کنار 
کویر،  در  سافاري  با  تا  آماده اند 
هیجان سفر شما را دوچندان کنند. 
تماشاي  رمل ها،  در  شترسواري 
رقص  و  کوه  فراز  بر  آفتاب  طلوع 
اوقات  محلي مخصوص مردم روستا 
خواهد  فراهم  شما  براي  را  خوشي 

کرد.
کي برویم: اساسا بهترین ماه هاي 
بهمن  اواخر  آبان ماه،  کویر  به  رفتن 

به  از سفر خود  اسفند است. قبل  و 
و  کنید  چک  را  تقویم  حتما  کویر 
یا  اوایل  بریزید که در  برنامه  طوري 
اواخر ماه قمري در کویر باشید تا نور 
ماه، حداقل باشد و بتوانید از آسمان 

زیباي کویر لذت ببرید.
از  ماه هاي ذکر شده، یکي  به جز 
زمان هاي مورد عالقه من براي سفر 
بارش هاي  هنگام  منطقه،  این  به 
در  معروف  بارش  دو  است.  شهابي 
و  گردشگران  استقبال  مورد  سال 

عکاسان نجوم قرار مي گیرد:
با اوج  بارش شهابي برساوشي،   -

بارش در ۲۲ مردادماه
اوج  با  جوزائي،  شهابي  بارش   -

بارش در ۲3 آذرماه
در خصوص بارش شهابي و نجوم 
مقدماتي، در شماره اي جدا صحبت 
این  بارش،  دو  هر  در  کرد.  خواهیم 
را  بي نظیري  فوق العاده  شب  منطقه 
براي  دیدني  آذرگوي هاي  همراه  به 
شما خواهد ساخت. آسماني تاریک 
هر سه  که  با شهاب سنگ هایي  که 
دقیقه قطعا یکي از آنها را درآسمان 
خواهید دید، شما را تا طلوع سرگرم 

خواهد کرد. 
این منطقه در  به  در صورت سفر 
روز  و  در رضاآباد  را  مردادماه، شب 
زیباي  و  خنک  روستاي  در  را  خود 
سرسبز  روستایي  بگذرانید.  گیور 
مطبوع  هواي  و  فراوان  باغ هاي  با 
حمام  و  روستا  این  از  بازدید  که 
معروف و بازسازي شده آن، خالي از 
توجه  این روستا مورد  نیست.  لطف 
گرفته  قرار  نیز  خارجي  گردشگران 

است.

 گيور، در فصل انار
مي شود  مگر  ایراني:  یوز  زادگاه 
یوز  زادگاه  به  و  پیمود  را  این مسیر 
زیباي  روستاي  نزد؟  سري  ایراني 
بي نظیرش  سرسبزي  با  باال،  قلعه 
راه  سر  بر  کویري،  منطقه  دل  در 
عمو  اقامتگاه  به  تا  گرفته  قرار  شما 
یوز  از  حفاظت  پرچمدار  حسین، 
 60 از  )کمتر  انقراض  در حال  ایراني 
قالده( رفته و صبحانه محلي را آنجا 

میل کنید.
 قلعه باال، روستایي است که همه 
این  از  تا  دادند  هم  دست  به  دست 
ایران،  اندمیک  زیباي  گربه سان 
محافظت کنند. زماني، این گربه زیبا 
تا هند  آفریقا  از  یوز آسیایي  نام  به 
فقط  اکنون  هم  اما  داشت  گسترش 

در ایران وجود دارد.
 مردم قلعه باال، دست به دست هم 
دادند و در مقابل شکار یوز ایراني و 
در  مهمي  نقش  )که  طعمه هایش 
انقراض گونه ها دارد( مبارزه کردند. 
از بام قلعه باال، منظره زیبایي از این 

روستا را مي توان دید.
رضا  تا  مسافت  اگر  سفر:  برنامه 
آباد به نظرتان زیاد است، مي توانید 
کرده، شب  چهارشنبه عصر حرکت 
کاروانسراي  در  و  گرمسار  در  را 
روز  کنید.  سپري  دهنمک  زیباي 
سمت  به  مسیر  ادامه  در  پنجشنبه 
بازدید و  باال  از قلعه  ابتدا  آباد،  رضا 
سپس راهي رضا آباد شوید. تماشاي 
غروب، لذت از آسمان، طلوع آفتاب 
و سافاري در کویر را تجربه کرده و 
در مسیر برگشت خود، بعد از دیدن 

روستاي گیور، راهي تهران شوید.

نوار سیاه تاریکي آسمان هنگام غروبگیور، در فصل انار

سفرگردي
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ارتفاع قله: 4090 متر
ارتفاع شروع برنامه:۲۲00 متر
ارتفاع صعود شده: 1890 متر

نحوه اجرا: مستقل )انگیزشي ثبت مسیر جدید 
به نام شرکت بهره برداري و نگه داري فراب(

قلل   - بویراحمد  و  کهگیلویه  استان  منطقه: 
مرکزي دنا - شهرستان دنا - شهر سي سخت

سرپرست برنامه: عارف بسطامي

گزارش صعود به قله َبرد آتش دنا

کارشناس مالي و منابع انساني، کارگاه 
نیروگاه متمرکز پارس جنوبي

رحمان جایکي
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معرفي كوه دنا:
بلندترین و بزرگ ترین چين  كوه دنا، 
محسوب  زاگرس  كوه  رشته  خوردگي 
طول  به  رأسي  خط  داراي  و  مي شود 
بام  دنا،  كوه  است.  كيلومتر   9۰ تقریبي 
زاگرس، داراي ۴9 قله باالي ۴۰۰۰ متر 
مستان  قاش  آن  قله  بلندترین  كه  است 
بيشترین  و  است  متر   ۴۴5۰ ارتفاع  با 
در  متر  از ۴۰۰۰  باالتر  قله هاي  مجموع 

ایران، به این رشته كوه تعلق دارد.

شرح برنامه:
از  دنا  آتش  بَرد  قله  به  صعود  برنامه 
هماهنگي  با  دنا،  مركزي  قلل  مجموع 
با  و  از قبل  انجام شده و تحليل منطقه 
یک  حدود  زماني  مدت  گرفتن  نظر  در 

 12 ساعت  رأس  شد.  انجام  روز،  نيم  و 
سي سخت  شهر  به  یاسوج  شهر  از  ظهر 
حركت كردیم و بعد از یک ساعت خود 
را به شهر سي سخت و گردنه بيژن )قله 
آتش  بَرد  قله  جنوب،  سمت  كرمو  برف 
سمت  در  سيچاني  قله  و  شمال  سمت 
و  شدن  پياده  از  پس  رساندیم.  غرب( 
چک كردن ابزارها و وسایل كوهنوردي، 
آماده حركت به سمت  رأس ساعت 1۴ 

قله شدیم. 
كم  و  شروع  شرق  سمت  از  را  مسير 
كم متمایل به سمت شمال ادامه دادیم. 
دقيقه   3۰ و  ساعت  یک  تقریبا  از  بعد 
علت  به  همنوردان  از  یکي  حركت، 
مصدوميت قادر به ادامه صعود نشد و از 
ادامه مسير  منصرف شد. بعد از عبور از 

تيغه ها و سرباالیي، رأس ساعت 2۰ در 
ارتفاع 37۰۰ متر رسيدیم و جاي كمپ 

را آماده كردیم. 
ساعت ۶ صبح، برپا اعالم شد و وسایل 
خود را در كوله پشتي گذاشته و به مسير 
در  صبح   9 ساعت  حدود  دادیم.  ادامه 
و  عالي  چشم اندازي  با  مناسب  محلي 
با  شد.  صرف  صبحانه  پرندگان  صداي 
نوازش  گاهي  و  تند  شيب  در  پيمایش 
سنگ هاي زبر و بار سنگيني )حمل تابلو 
بَرد آتش دنا( كه در دست و دوش  قله 
داشتيم رأس ساعت 12 ظهر به قله بَرد 

آتش به ارتفاع ۴۰9۰ متر ایستادیم. 
محل  استراحت،  دقيقه  چند  از  بعد 
تابلو را آماده و تابلو قله بَرد آتش دنا را با 
نگه داري  و  بهره برداري  همکاري شركت 

انرژي مثبتي كه آقاي  با ایده و  فراب و 
و   )O&M )رئيس  حسني  مهندس 
همکاران به تيم صعود كننده دادند، تابلو 
بر قله بَرد آتش دنا افراشته و نصب شد.

بعد از چند دقيقه چند تيم از استان 
و  فارس  استان  بویراحمد،  و  كهگيلویه 
استان بوشهر از مسير سيچاني به جمع 
یادگاري  عکس  تابلو  با  و  پيوستن  ما 
شركت  و  كار  این  بانيان  از  و  گرفتند 
خاطر  به  فراب  داري  نگه  و  بهره برداري 

این كار ارزشمند قدرداني كردند. 
سپس از قسمت شن اسکي سيچاني 
رأس  و  كردیم  حركت  پایين  سمت  به 
ساعت 18 مسير خود را به سمت یاسوج 
مسير  یک  صعود  این  در  دادیم،  ادامه 

جدید به نام مسير فراب ثبت كردیم.
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مجله خبري

شنیده ام سخني خوش که پیر کنعان گفت
فراق یار نه آن مي کند که بتوان گفت

حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر
کنایتي است که از روزگار هجران گفت

نشان یار سفر کرده از که جویم باز
که هرچه گفت برید صبا پریشان گفت

فغان که آن مه نامهربان مهر گسل
به ترك صحبت یاران خود چه آسان گفت

غم کهن به مي سالخورده دفع کنید
که تخم خوشدلي این است میر دهقان گفت

 در مورد همکار سلیم النفس و خوش خلقمان مرحوم محدثي، آن چه ارزشمند است 
این است که چقدر یک نفر مي تواند با رفتار دوستانه و القاي آرامش و روي خوش، 

دیگران را تحت تاثیر قرار دهد.
زماني که در شبکه هاي اجتماعي و بخش هاي مختلف شرکت، عکس العمل هاي 

غمگینانه و یادآوري هاي عاطفي از خاطرات خوب و حسن سلوك 
ایشان منتشر مي شود، احساس مي کنیم چقدر زود ممکن است 
نعمتي از دست برود، وقتي قدر وجود و حضور و احساس مثبتي که 

از افراد هست را نمي دانیم.
روي  کرده،  محاصره مان  که  نگراني هایي  و  بد  روز هاي  در  چقدر 

خندان و حسن خلق و آرامش مي تواند مشکالت را کاهش دهد.
فقدان این دوست خوب مجموعه را به خانواده ایشان و دوستان و 
همکاران تسلیت مي گوییم و از خداوند رحمان و رحیم براي او طلب 

رحمت و مغفرت و تعالي و کمال داریم.
سفر آخرِت هر عزیزی، برای آنان که این نعمت را از دست می دهند، خسران بزرگی 
است. ولی برای آن که در این سفر به ِسِعه  وجودی و عروج روح و رجوع به وطن 
مالوف و ورود به ساحِت بی حجاِب رحمِت حضرِت دوست بار مي یابد، بهجت و کمال 

و ترقي و تعالی است.
حقیقِت آدمی آن نفِس ناطقه و جاِن مجّرد و روِح خدایی است که پس از »نََفخُت 
فیِه من روحی« برای طی دوره تربیت و تعالی و آموزِش پرواز، به چاِه طبیعت هبوط 
کرده و چون »لََقد َخَلقنا االنسان فی احسن تقویم -ثم َرَددناُه اَسَفَل سافلین« باید 
از این مرتبه پایین با سعِی ُسلوك به ُقرِب قبول و ساحِت وصول بازگردد، که »انّا 

هلل وانّا الیِه راجعون«
انسان در این هبوط، گرفتار سه غم »قدیمی« است و داراي سه پرسش »اصولي«

سه غم آمد به جانم هر سه یک بار
غریبی و اسیری و غم یار

غریبی و اسیری چاره دیره
غم یار و غم یار و غم یار )بابا طاهر(

سه غم »قدیم« انسان اینهاست:
1- غم عشق و یاد یار و غصه دوري از خداوند، این معشوق ازلي که اگر انسان 
همه عمر براي قرب به حق تالش کند و همه اعمال و رفتارش براي نزدیکي به او و 
»قربتاَ الي اهلل« باشد، باز هم لقاي به کمال او مقدور نیست و غم یار و غم یار و غم 
یار، راز ضجه هاي شبانه و نیایش  هاي عاشقانه حتي نزدیک ترین انسان ها به ذات 

ربوبي است. 
۲- غم غربت انسان در جهان براي او که مرغ باِغ ملکوت و طایر گلشن قدس و 

شاه باز سدره نشین و ساکن عالم ِعلوي است، این جهان خاکي، زندان در غربت و 
دوري از وطن و وادِي وداع است.

3- غم اسیري انسان ملکوتي در قفِس جسم و تخته بندِ  تن که او را که از جنِس 
روِح خداست و از همه کهکشان ها بزرگ تر، چنان در این قالب تنگ، محدود کرده 
که همه عمر به این سه پرسش می اندیشد که این محنت آباد کجاست و من از کجا 

و برای چه بدین جا آمده ام و در سفر مرگ به کجا می روم.
و سه پرسش »اصولي« انسان هبوط کرده در زمین اینهاست.

روزها فکر من این است و همه شب سخنم
که چرا غافل از احوال دل خویشتنم

از کجا آمده ام )1(آمدنم بهر چه بود)۲(
به کجا می روم آخر)3( ننمایی وطنم

مانده ام سخت عجب کز چه سبب ساخت مرا
یا چه بوده است مراِد وی از این ساختنم

جان که از عالِم ِعلوی است بدان مي پویم
رخِت خود باز برآنم که همان جا فکنم

مرِغ باِغ ملکوتم نَیم از عالِم خاك
چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم

ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بَِر دوست
به هواِی سرکویش پر و بالی بزنم

کیست درگوش که او می شَنَود آوازم
یا کدامین که سخن می نهد اندر دهنم

کیست در دیده که از دیده برون می نگرد
یا چه جان است نگویی که مَنش پیرهنم

تا به تحقیق مرا منزل و ره ننمایی
یک دم آرام نگیرم نََفسی دم نزنم

می وصلم بچشان تا دِر زنداِن ابد
به یکی عربده، مستانه به هم درشکنم

من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم
آنکه آورد مرا باز بََرد در وطنم

تو  مپندار که من شعر به خود می گویم
تا که ُهشیارم و بیدار، یکی دم نزنم

شمس تبریز اگر چهره به من ننمایی
واهلل این قالب ُمردار به هم درشکنم

اسیری  و  این پرسش که چاره غریبی  به  پاسخ  نوشته، در  این  پایان  اینک در 
چیست؟ باید گفت: در سلوك و اخالص و مراقبه، امکان باال رفتن و خالصی از 

زندان جهان و قفس تن هست.
و پاسخ این که از کجا آمده ام، در علِم توحید است)1( 

و پاسخ آمدنم بهر چه بود، در فهم نبّوت است)۲(
و پاسخ به کجا می روم آخر، در درِك معاد است)3(

سه گانه »اصول دین« که متاسفانه، نه در بین عوام و  نه در بین خواص، شناخته شده 
نیست.

توضیح: این یادداشت از طرف شرکت تجارت و سرمایه گروه فراب به یاد شادروان 
عبدالرضا محدثي،  کارشناس منابع انساني و پشتیباني این شرکت، که آبان ماه 
امسال به دیار باقي شتافتند، تهیه و تنظیم شده است. یاد این همکار از دست رفته 

را گرامي مي داریم. روحشان شاد.

به ياد همكار از دست رفته و از بست  رسته مان عبدالرضا محدثي

مرگ تن، ترك تن و سفر صعود انسان
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