
 

 

  نویسپیش

 نامه ضوابط تشخیص صالحیت، پیمان و شیوه  

  کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیمانارجاع   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  

  1394ماه  بهمن  الف - 438  نشریه شماره



 

 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نویسپیش       

نامه ضوابط تشخیص صالحیت، پیمان و شیوه
  قیق سدهاکاران ابزاردکار به پیمانارجاع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  1394ماه  بهمن  الف - 438 نشریه شماره



 

أ 

  بسمه تعالی 
  

  پیشگفتار 
هـا در  گیري مناسـب و مسـتمر آن  کـار به امروزه نقش و اهمیت ضوابط، معیارها و استانداردها و آثار اقتصادي ناشی از

نظر به وسعت دامنه علـوم و فنـون در جهـان    ساخته است.  ناپذیراجتنابپیشرفت جوامع، تهیه و کاربرد آنها را ضروري و 
  تخصصی واگذار شده است. -امروز، تهیه ضوابط، معیارها و استانداردها در هر زمینه به مجامع فنی 

با در نظر گرفتن مراتب فوق و با توجه به شرایط اقلیمی و محدودیت منابع آب در ایران، تهیه استاندارد در بخـش آب  
ي برخوردار بوده و از این رو طرح تهیه ضوابط ومعیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور وزارت نیـرو بـا       ااز اهمیت ویژهو آبفا 

 و آبفـا  اهداف زیر اقدام به تهیه اسـتانداردهاي صـنعت آب   ریزي کشور به منظور تامینسازمان مدیریت و برنامههمکاري 
   :نموده است
  هاطرحیابی برداري و ارزشایجاد هماهنگی در مراحل تهیه، اجرا، بهره –

  ها و اتالف منابع مالی و غیرمالی کشور کاريپرهیز از دوباره –
  : گیردمیبا در نظر داشتن موارد زیر صورت  و آبفا تدوین استانداردهاي صنعت آب

 ان شاغل در بخش عمومی و خصوصی نظربها و تجارب کارشناسان و صاحاستفاده از تخصص –

 المللی استانداردهاي بینمعتبر و  ماخذاستفاده از منابع و  –

، نهادها، واحدهاي صـنعتی، واحـدهاي مطالعـه، طراحـی و     هاسازمانهاي اجرایی، گیري از تجارب دستگاهبهره –
 ساخت 

 تهیه کننده استاندارد ت معتبر اموسسایران و سایر  سازمان ملی استانداردتوجه به اصول و موازین مورد عمل  –

کننـده و  نویس براي نظرخواهی منتشر شده و نظرات دریافتی پس از بررسی تیم تهیهاستانداردها ابتدا به صورت پیش
  گروه نظارت در نسخه نهایی منظور خواهد شد.

، با توجهی کـه  باشدمیمرتبط  و آبفا ها با این رشته از صنعت آبانی که فعالیت آننظربامید است کارشناسان و صاح
هـاي ارزنـده خـود بـه دفتـر      ه و با ارائه نظرات و راهنماییقراردادورد بررسی دقیق نویس را مفرمایند این پیشمبذول می

  طرح، این دفتر را در تنظیم و تدوین متن نهایی یاري و راهنمایی فرمایند.
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  1  13/10/94  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

زمـان بـا   دقیق همباشد. تجهیزات ابزارها میترین مبانی بررسی ایمنی سدهاي ابزاردقیق یکی از مهممی دادهتحلیل ک
گـردد. تجهیـزات   برداري پس از نصب تجهیزات آغاز مـی ساخت سد در بدنه، پی و نقاط مختلفی از سد نصب شده و داده

فذي، فشـار خـاك، تغییـر مکـان، نشسـت، نشـت و ...       هاي سنجش فشار آب منابزاردقیق شامل طیف وسیعی از سیستم
بـرداري سـد مسـتلزم سـالمت تجهیـزات      گیـري اولیـه و بهـره   هاي سـاخت، آب باشد. بررسی ایمنی سد در طی دورهمی

باشـد. علیـرغم اهمیـت سـالمت     برداري سـد مـی  ابزاردقیق نصب شده و ارائه خدمات پشتیبانی مورد نیاز طی دوران بهره
هـاي کشـور معیـوب بـوده و امکـان      دقیق متاسفانه بخش قابل توجهی از ایـن تجهیـزات در برخـی از سـد    تجهیزات ابزار

هـا  هاي فراوانـی از آن اند. آسیب این تجهیزات که نمونههاي غیرقابل اعتماد ارائه نمودهبرداري وجود نداشته و یا دادهداده
ررسی این موضوع و دالیل مربوطـه گردیـده اسـت. دالیـل     باشد منجر به بهاي کشور قابل جستجو و دستیابی میدر سد

از شـروع   هاي ایجاد شده پیشباشد. آسیببندي میبرداري قابل دستهآسیب تجهیزات در سه بخش طراحی، اجرا و بهره
 هـاي باشد. یکی از دالیل اصلی مشکالت و آسیبگر اهمیت مراحل طراحی و به خصوص اجرا میبرداري نشانمرحله بهره

هاي مرتبط با این تجهیـزات  هاي مناسب براي فعالیتهاي کشور نبود سازوکارایجاد شده ابزاردقیق در مرحله اجرایی سد
هـاي الزم بـراي فعـالین در عرصـه     هاي مورد نظر براي این منظور مشتمل بر تعیین صالحیتباشد. سازوکارها میدر سد

نامه ارجـاع کـار و گـردش کـار     چارچوب مناسب پیمان ابزاردقیق و شیوه ارائه خدمات تامین و نصب تجهیزات ابزاردقیق،
هـا و بهبـود فراینـدهاي تـامین، نصـب و      ولیتوهاي مناسب در این زمینه سبب تبین مسباشد. وجود سازوکارمربوطه می

  برداري از تجهیزات ابزار دقیق طی دوران ساخت خواهد شد.بهره

    هدف -
هاي موجود به ویژه تدوین هاي اصالحی مبتنی بر کمبودکارموجود ابزاردقیق و ارائه راهبه بررسی وضعیت  ضابطهاین 

برخی مستندات مورد نیاز فعالیت هاي تامین، نصب و بهره برداري از تجهیزات ابزار دقیق به انجام رسیده اسـت. در ایـن   
  دهد:را تشکیل می ضابطه مذکورراستا تهیه مستندات زیر اهداف اصلی 

  تاسیسات آبی قیابزار دق یپیمانکاران تخصص یابینامه ارزشنآیی –
  سیسات آبیات قیابزاردق یعملکرد پیمانکاران تخصص یابینامه ارزیابی صالحیت (تهیه فهرست بلند) و ارزشآیین –
  ابزاردقیق با پیمانکار ساختمانی)ها (قرارداد پیمانکار تخصصی قرارداد همسان تامین و نصب ابزاردقیق سد –
  صی ابزاردقیق مستقیم با کارفرما)ها (قرارداد پیمانکار تخصارداد همسان تامین و نصب ابزاردقیق سدقر –
  ابزاردقیق با پیمانکار ساختمانی)ها (قرارداد پیمانکار تخصصی نامه ارجاع کار به پیمانکاران ابزاردقیق سدشیوه –
  د پیمانکار تخصصی ابزاردقیق مستقیم با کارفرما)ها (قراردانامه ارجاع کار به پیمانکاران ابزاردقیق سدشیوه –

  



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  2

 

  دامنه کاربرد -
دقیق مورد اسـتفاده در  ابزار بردارينصب و بهره هاي تامین،شامل فعالیت ضابطهدامنه کاربرد مستندات حاصل از این 

  باشد.رفتارنگاري تاسیسات آبی در صنعت آب (حوزه کاري وزارت نیرو) می
  



 

  1 فصل1

تاسیسات ها و مروري بر ابزاربندي سد
  آبی
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صل   تاسیسات آبیها و مروري بر ابزاربندي سد -اول ف

  کلیات -1- 1

هاي بزرگ جهان همگی در نزدیکی منابع آب در دسترس از دیرباز توسعه شهرها و آبادانی وابسته به آب بوده و تمدن
هاي جدید براي مهار آب منجر به ابداع روشهاي منابع دیتاند. افزایش جمعیت و محدوها شکل گرفتهسطحی و رودخانه

هاي سطحی و توسعه منابع آب زیرزمینی گردیده است. این مساله به خصوص در مناطق با محدودیت باالي منابع آب آب
یـران، بـه   هـاي منـابع آب در ا  محـدودیت توجه بـه  باشد. با از سایر مناطق نمایان بوده و شواهد آن در دسترس میبیش 

هاي مختلفی بـراي مهـار آب مـورد اسـتفاده     خصوص در مناطق مرکزي کشور، ایرانیان در این زمینه پیشتاز بوده و روش
هـا  هاي مورد استفاده بوده است که ابعاد برخی از این قناتاند. حفر قنات براي مهار آب زیرزمینی از جمله روشقرار داده

هـاي کوچـک و   هاي سطحی با سـاخت سـد  باشد. مهار آبنظیر میاند، در جهان بیبودهکه تا سالیان اخیر مورد استفاده 
از جهت نیز ایرانیان داراي سـابقه طـوالنی بـوده و برخـی     هاي مورد استفاده بوده است که از این بزرگ نیز از دیگر روش

هـاي بـزرگ سـاخته شـده     ز جمله سدهاي بزرگ ساخته شده توسط ایشان تا سالیان اخیر مورد استفاده بوده است. اسد
ترین سـد قوسـی جهـان بـوده اسـت.      از سده بیستم مرتفعمتر تا پیش  60توان به سد کریت اشاره نمود که با ارتفاع می

تـوان بـه سـد    مورد استفاده بوده است. از ایـن دسـت مـی    1384گردد و تا سال سال پیش برمی 700قدمت این سد به 
  سال نیز اشاره کرد. 2500از داریوش با قدمت بیش 

ها حجم عظیم آب انباشته شده در پشت آن نمایند، با توجه بهشماري که براي بشر ایجاد میها در کنار مواهب بیسد
هـا  ها موید اهمیت توجه به ایمنی سـد گردند. حوادث رخداده و سابقه شکست سدبه عنوان یک عامل تهدید محسوب می

)، Rogers, 2006گـاه چـپ سـد (   در اثـر لغـزش تکیـه    1928فرانسیس آمریکـا در سـال    باشد. گسیختگی سد سنتمی
)، شکست سد وایونت Londe, 1987ناشی از فشار برکنش باال در پی سد ( 1959گسیختگی سد مالپاسه فرانسه در سال 

)، گسـیختگی  Hendron and Patton, 1985در اثر وقوع زمین لغزش عظیم در حاشیه مخزن سـد (  1963ایتالیا در سال 
در اثر فرسایش درونی مصالح بدنه و پی ناشی از وجود زون گسـلس در پـی سـد     1963سد بالدوین هیلز آمریکا در سال 

)Scott, 1987; James et al., 1988دیدگی سد بـاالیی سـان فرنانـدو طـی     )، گسیختگی سد پایینی سان فرناندو و آسیب
گیري طی اولین آب1976)، گسیختگی سد تتون در سال Moriwaki et al., 1998( 2/7با بزرگی  1972زمین لرزه سال 

هـاي بـزرگ و کوچـک    هایی از سـد ) تنها نمونهSeed and Duncan, 1987در اثر فرسایش درونی مصالح بدنه و پی سد (
تـه در زمینـه   هـاي صـورت گرف  هاي اخیر نیز علیـرغم پیشـرفت  باشد. در دهههاي مختلف میگسیخته شده در اثر پدیده

کانگ گردد. گسیختگی سد شیحها در اثر عوامل مختلف ارائه میهایی از گسیختگی سدچنان گزارشسازي همصنعت سد
در اثـر   2002)، گسـیختگی سـد زیـزون در سـال     Sugimura et. al, 2001چـی ( چی 1999تایوان طی زمین لرزه سال 

در اثـر روگـذري ناشـی از ظرفیـت      2002الشوت آلمان در سـال  نشست پی و فرسایش درونی مصالح بدنه و پی سد و گ
  )، از جمله این موارد هستند.Chanson, 2009ناکافی سرریز (
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) و Takase, 1967; EMA, 2001هـا در برخـی نقـاط جهـان (    هاي صـورت گرفتـه در خصـوص شکسـت سـد     بررسی
ـ  المللی سدتوسط کمیسیون بینجامع جهانی که بررسی  یکچنین هم ) بـه انجـام رسـیده    ICOLD, 1995( زرگهـاي ب

ها و کاهش ریسـک ناشـی از   را نشان داده و توجه به ایمنی سدپایداري سدها موثر در هاي مختلف اثرگذاري جنبهاست، 
ها یکی از ضرورت هـاي بهـره بـرداري ایمـن از ایـن تاسیسـات       دهد. پایش و رفتارنگاري سدها را مورد تاکید قرار میآن
برداري هاي حاصل از تجهیزات ابزار دقیق بوده و سالمت این تجهیزات طی دوران بهرهفرایند مبتنی بر داده باشد، اینمی

بـرداري از  هاي تامین، نصب و بهرههاي مشخص براي فرایندداراي اهمیت ویژه براي ایمنی سد خواهد بود. وجود سازوکار
هـا و حفـظ سـالمت ایـن تجهیـزات در دوران      ولیتویـین مسـ  تجهیزات ابزار دقیق طی دوران ساخت کمک شایانی به تب

هـاي تـامین، نصـب و    برداري خواهد نمود از همین رو این پژوهش با هدف تدوین برخی مستندات مورد نیاز فعالیتبهره
  باشد:برداري از تجهیزات ابزار دقیق به انجام رسیده است. برنامه انجام پژوهش شامل مراحلی به شرح زیر میبهره

 در خصـوص  ارجـاع کـار  دقیق، بررسی سـوابق، قـوانین، مقـررات و قواعـد     هاي ابزارمطالعات دفتري، ویژگی -1
 ابزاردقیق و سایر معامالت دولتی

نظر از کارشناسـان،  هاي فعال در عرصه ابزاردقیق از طریق استعالم و کسبحاضر شرکتبررسی میدانی حال -2
نفعـان در خصـوص اشـکاالت و نـواقص     سـات کارشناسـی بـا ذي   کـاران و ... و برگـزاري جل  مشاوران، پیمان

 هاي فعلی حاکمفرایند

هاي ارجاع کـار  ها، پیمان همسان و فرایندها و ارزیابی فعالیتنویس فرایندهاي تعیین صالحیتتدوین پیش -3
 براساس نظرات کارشناسی اخذ شده در مرحله قبل و منطبق بر قوانین و مقررات جاري کشور

کـاران  کـاران ابزاردقیـق، پیمـان   نفعـان شـامل، پیمـان   نویس تدوین شده جهت اعـالم نظـر ذي  ارسال پیش -4
 کارفرمایان و کارشناسان مستقل ها، مهندسان مشاور،ساختمان سد

 نفعان منطبق بر قوانین و مقررات جاري کشور و با رعایت اصل عدالت و سودآوري.اعمال نظرات اصالحی ذي - 5

 عاتتهیه گزارش نهایی مطال - 6

هـاي  بـه بررسـی ضـرورت    کلیـات عنـوان   فصل اول گزارش حاضر باگزارش حاضر نتایج پژوهش را ارائه نموده است؛ 
ین تجهیـزات ابزاردقیـق مـورد    تـر مهـم پرداخته است. فصل دوم به معرفی برخـی از  ریزي اجراي پژوهش و برنامهمطالعه 

هاي قـانونی و  زیر ساخت به بررسیسوم گزارش  ارد. فصلهاي پایش اختصاص دها و انواع مختلف سیستماستفاده درسد
چنین سـوابق و تجربیـات موجـود اختصـاص     هاي مرتبط با ابزاردقیق و همها و فعالیتزمینه ایمنی سد مقرات موجود در

 هاي فعالشرکتنامه ارجاع کار ، قرارداد همسان و شیوهضوابط تشخیص صالحیتبه تدوین مستندات چهارم  دارد؛ فصل
نامه تشخیص صالحیت هاي آییننویسضمایم گزارش نیز مستندات پشتیبان و پیش زمینه ابزاردقیق مربوط است؛ در در

  شده است. نامه ارجاع کار ارائهسان و شیوهو ارزشیابی، قرارداد هم
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  خصوصیات عمومی ابزارها -2- 1

باشند. بدیهی اسـت کـه   ارهاي دقیق قابل حصول میبسیاري از مقاصد تعریف شده در ارتباط با رفتارسنجی با استفاده از ابز
ها اسـتفاده  هاي رسیدن به این مقاصد بر حسب نیاز متفاوت خواهند بود. ابزارهایی که به منظور کنترل رفتار سدها از آنتکنیک

بایسـت داراي  رها میچنین این ابزاشود باید عالوه بر داشتن حساسیت و دقت مناسب از قابلیت اطمینان برخوردار باشند. هممی
هـا  راحتی آنبرداري نسبتا آسان باشند، به طوري که کارکنان ماهر محلی بتوانند بهطراحی ساده ولی بادوام بوده و به لحاظ بهره

کار ببرند. هنگامی که امکان دسترسی مستمر اشخاص به ابزارها میسر نباشد، مانند شرایط محلی نامناسب نصب و یا نصـب  را به
نیـاز،  چنـین در صـورت   ها به صورت مدفون در سازه و خاك، باید توانایی قرائت ابزارها ازفواصل دور وجود داشته باشد و همابزار

قابلیت قرائت خودکار در موارد فوق براي ابزارها قابل استفاده باشد. براي هر سازه انتخاب ابزارها و نحوه ابزاربندي عموما بر یـک  
زمینـه الزم اسـت در   باشـد. در ایـن   ده است و استفاده از نظرات کارشناسان باتجربه بسیار مفیـد مـی  گذاري شاصل تجربی پایه

هاي مـورد نظـر صـورت    ها و نظایر آن دقتگاهها در مناطق مختلف سازه، پی و تکیهخصوص نوع ابزارها، تعداد و نحوه توزیع آن
دلیـل مکـان نامناسـب و    بعد از نصب وجود ندارد و در بسیاري مواقع بهپذیرد. زیرا در بسیاري مواقع امکان اصالح و تغییرمکان 

  نحوه نصب ابزارها، نتایج گمراه کننده خواهند بود.
هـا  چه تنظیم اهداف و تعیـین آن  باشد. اگرسازي طراحی سدها میاصالح و بهینه کارگیري ابزاردقیق گام مهمی دربه

ول نصـب تجهیـزات و   وعوامل دیگري چون تولیدکنندگان تجهیزات، پرسـنل مسـ  باشد، اما ریزان پروژه میعهده برنامه بر
بـه طـور   باشـند.  ثر مـی وهاي کنترل سد، مـ اجراي سیستم ساخت و مهندسان نیز درکاران مربوط بهها، پیمانگیرياندازه

 ت کـافی، هـم در  اطمینان از دریافت اطالعـا  حصول به منظورسیستم ابزاربندي باید دقت مناسب  طراحی یک خاص در
  آید. به عملبرداري مرحله بهره مرحله ساخت سد و هم در

دقیـق بررسـی شـده و انتخـاب     بـه طـور   بایسـت  ها براي آنالیز مشاهدات و رفتارها میکاربرد آن ابزار و شیوه نیاز به
 ها عـالوه گیري. اساسا اندازهها براساس احتیاجات تعیین گرددگرفتن آن گیري و ابزاردقیق و محل قرارهاي اندازهدستگاه

مجموعه کامل  ریزي و تعیین خصوصیات یکشود. برنامهنیاز براي پی و یا ساختگاه نیز انجام می صورت بر بدنه سدها، در
  تصمیمات زیر باشد: اي ازمرحله تواند، در برگیرنده یک منطق چنداز ابزارها می
 تعریف اهداف –

 اهداف کننده تامینار تعریف مشاهدات و انتخاب نوع ابز –

 گیري و ثبت داده براي مشاهداتتعیین محل و تعداد نقاط اندازه –

 هاگرفتن تواتر زمانی مناسب براي ثبت داده در نظر –

 با تواتر، سرعت ثبت و دقت مورد نیاز در ارتباطها گرفتن نحوه ثبت داده در نظر –

 هاآنالیز دادهافزار مناسب براي عملیات ثبت و افزار و نرمانتخاب سخت –
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ابزاربنـدي درپـی و تکیـه     در مـورد در رفتارسنجی یک سد را پوشش دهد و  مورد نیازهاي مهم ابزاربندي باید ویژگی
هـاي حسـاس و   ثر درایمنی و پایداري سدها شناخته شـوند و محـدوده  وکننده و مهاي تعیینها الزم است ابتدا پدیدهگاه

 نیازمند ابزاربندي تعیین گردند.

  هاي آنبرداري و روشدهدا -3- 1

  ):Doebelin, 1990( بندي کردکلی طبقه دو دستهتوان به ابزارها را می
 ابزارهاي مکانیکی –

 ابزارهاي الکتریکی –

ها نیاز به منبع تغذیه نخواهند داشت و مستقل از منبع کار رفته در آنابزارهاي مکانیکی با توجه به ماهیت و مکانیسم به
دهند. براي این نوع ابزارها امکان قرائت از راه دور و یا ثبت داده به صورت خودکار وجود نداشته ادامه می تغذیه به عملکرد خود

جهت ابزارهاي مکانیکی قابلیت قرارگرفتن در یک سیستم دستی و با بازدیدهاي مستمر ثبت شود. از اینها باید به صورتو داده
ها را از راه دور قرائت و یا کنترل کرد. در ابزارهاي مکانیکی قرائت به نتوان آپایش خودکار را نخواهند داشت و نمی

  گیرد.هاي بازدید مشخص و از قبل تعیین شده به صورت تناوبی صورت میدستی و در دورهصورت
سیسـتم پـایش   ابزارهاي الکتریکی پس از نصب، نیازمند منبع تغذیه بوده و به تنهایی کارایی ندارند. این نوع ابزارها در یـک  

پـذیر  هـا از راه دور امکـان  خودکار قابل استفاده هستند و در صورت تعریف چنـین سیسـتمی، قابلیـت دسترسـی بـه نتـایج آن      
تر نسبت به ابزارهـاي مکـانیکی خواهـد داشـت.     دلیل نیاز به منبع تغذیه، مکانیسم قرائتی پیچیدهباشد. ابزارهاي الکتریکی بهمی

هـاي  چنین مشخصهبه منبع تغذیه نیاز دارند. با توجه به نحوه عملکرد حسگرهاي موجود در ابزار و هم عموم ابزارهاي الکتریکی
هـاي  هاي الکتریکی سیگنالشود. در ابزارمنبع تغذیه، امکان دستیابی به تغییرات ایجاد شده در پارامتر مورد پایش فراهم مییک

شـود. در روش  یکی از دو روش آنالوگ یـا دیجیتـال ثبـت مـی    پس بهکننده، تقویت شده و سخروجی حسگر توسط یک تقویت
دلیـل  روش بـه شود. امروزه عمومـا از ایـن  آنالوگ نتایج توسط دستگاه روي کاغذ ثبت شده و یا به صورت مغناطیسی ذخیره می

مبـدل آنـالوگ بـه    شود. در روش دیجیتال ابتدا سیگنال تقویت شـده توسـط یـک    هاي ثبت دیجیتال، استفاده نمیظهور روش
  شود.هاي کامپیوتري ثبت میدیجیتال به داده دیجیتال تبدیل شده و سپس در حافظه

  آبی تاسیساتها و تجهیزات ابزاردقیق سد -4- 1

تبـع  گیرنـد. بـه  هاي مدرن و با تکنولوژي باال را در برمـی هاي ساده تا ابزاراي از ابزارتجهیزات ابزاردقیق طیف گسترده
تـر و  هاي مربوطه نیز متغیر خواهد بود. طبیعتا هرچه سیستم ابزاربندي پیشـرفته مورد استفاده هزینه هايمشخصات ابزار

هـا و  تعریـف کلـی ابزاردقیـق، شـامل دسـتگاه      در یـک داراي تکنولوژي باالتري باشد، هزینه آن نیز زیادتر خواهـد شـد.   
گاه و یا محیط اطراف سد مـورد اسـتفاده   ساخت سازه، پی و باشند که جهت پایش مشخصه یا مشخصاتی ازتجهیزاتی می
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چنـین ابزاربنـدي، شـامل    گـردد. هـم  ها مـی ترین آنترین نوع تا پیشرفتهها از سادهگیرند و شامل تمامی انواع آنقرار می
قیـق  ین تجهیـزات ابزارد تـر مهمباشد. درادامه برخی از برداري ابزارهاي مورد استفاده جهت پایش میسیستم نصب و بهره

  اند.ها معرفی شدهپایش رفتار سد مورد استفاده در

  گیري تراز آب زیرزمینیابزارهاي اندازه - 4-1- 1
هـا  گـاه آب، با هدف تعیین سطح آب زیرزمینی در پـی و تکیـه   زیرزمینی و الگوي جریان آب رفتارنگاري نوسانات تراز

پرده تزریق هاي فشارشکن و عملکرد ها، چاهقبل از ساخت سد، رفتارنگاري تراوش، مشخص نمودن اثرات عملکرد زهکش
 اي شـامل یـک  شود. چاه مشـاهده اي استفاده میهاي مشاهدهآب زیرزمینی از چاه گیري ترازاندازه به منظورکاربرد دارد. 

مشبک بوده و اطراف آن توسط ماسه پوشـیده شـده اسـت.     یک گمانه است که بخشی از این لوله لوله قائم نصب شده در
کـه سـوند   شـود. هنگـامی  اي با فروبردن یک سوند الکتریکـی درلولـه قـائم انجـام مـی     گیري ترازآب درچاه مشاهدههانداز

بـه  اي هـاي مشـاهده  آید. کاربرد چـاه می در به صداسطح آب برسد، مدارالکتریکی کامل شده و بوق دستگاه  الکتریکی به
 نمـایی از ) 1-1( باشـد. شـکل  هاي مختلف، محدود میالیه آب در هايها و اختالط سفرهایجاد ارتباط قائم بین الیه علت

  دهد.اي را نشان میچاه مشاهدهنحوه تجهیز یک

  گیري فشار پیزومتریکابزارهاي اندازه -4-2- 1
ثر و ارزیـابی مقاومـت خـاك،    وگیري فشارهاي پیزومتریک در بررسی فشار منفذي خاك جهت تخمین تنش مـ اندازه

ثیر افـت  احین تحکیم پی و رفتارنگـاري تـ   منفذي در اي درحین ساخت سد، رفتارنگاري فشارآب حفره رفتارنگاري فشار
هـاي مکـانیکی و الکتریکـی    فشار منفذي مصالح بدنه سد کاربرد دارد. انواع مختلفـی از پیزومتـر   از آب مخزن بر ترسریع

یز معروف است، داراي یک فیلتر متخلخل بوده و هاي مکانیکی یا لوله قائم که به پیزومتر کاساگرانده نوجود دارد. پیزومتر
هاي الکتریکی وجود دارند که داراي سوي دیگر پیزومتر گیري فشارآب منفذي، محدود به اطراف این فیلتر است. دراندازه

ند. شوها محسوب میترین آنهاي تار مرتعش از متداولفشار پیزومتري بوده و پیزومترهاي مختلفی براي سنجشمکانیزم
سـیم   کند. یکگیري جدا میمنفذي را از سیستم اندازه پیزومترهاي تارمرتعش، داراي یک دیافراگم فلزي هستند که آب

شود. فرکانس که انحناي دیافراگم موجب تغییر کشش سیم میيبه طوروسط دیافراگم متصل شده است  کشش به تحت
شـود  فرکـانس ارتعـاش سـیم، فشـارآب منفـذي تعیـین مـی        گیـري کنـد. بـا انـدازه   ارتعاشات سیم با کشش تغییـر مـی  

)Tan et al., 2008بند، ها و طرفین پرده آبگاهبندي برکنترل تراوش در تکیهثیر سیستم آبا). از پیزومترها، درکنترل و ت
  دهد.نمایی ازنحوه نصب تجهیزات پیزومتر کاساگرانده و متعلقات آن را نشان می) 2-1( باشد. شکلمی
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  )Dunicliff, 1993( اي و نحوه تجهیز آنچاه مشاهده -1-1 لشک

  
  پیزومتر کاساگرانده و نحوه نصب آن -2-1 شکل

  گیري نشت و دبی جریانابزارهاي اندازه - 4-3- 1
ر کنترل ایمنـی  هاي مورد بررسی دترین پارامترمیزان نشت ازنقاط مختلف سدها و تغییرات آن در گذر زمان یکی از مهم

گیـري نشـت وجـود دارد.    هـاي مختلفـی بـراي انـدازه    هاي آن روششود. با توجه به میزان نشت و مسیرها محسوب میسد
هـاي مثلثـی و مربعـی از جملـه ایـن      گیري با استفاده از سرریزگیري حجمی، اندازهاستفاده از فلومترهاي التراسونیک، اندازه

  گیري دبی جریان را نشان داده است.هاي اندازه) نمونه اي از انواع مختلف سرریز3- 1شود. شکل (ها محسوب میروش
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  )USBR, 2001( گیر نشترریز مثلثی جهت اندازهس -3-1 شکل

  گیري درجه حرارتابزارهاي اندازه -4-4- 1
نیـاز   چنـین کنتـرل اجـرا مـورد    هـا و هـم  آگاهی از درجه حرارت نقاط مختلف سازه جهت بررسی رفتار برخی سـازه 

 توجـه بـه   شـود. بـا  ها محسوب مـی بررسی رفتار برخی از سازه درجه حرارت محیط عامل مهمی در بر اینباشد. عالوهمی
 زمینه انواع بسیار متنوعی از حسگرهاي دما موجود اسـت کـه بـا    این هاي ممکن درنوع حسگرها و تنوع روشقدمت این

 گیري متفاوتی بوده و ازهاي اندازهشوند. حسگرهاي دما داراي مکانیزمیاهداف و موقعیت مورد استفاده انتخاب م توجه به
مـرتعش، حسـگرهاي ترمـوالکتریکی،     حسگرهاي انبساطی، حسگرهاي تغییر مقاومتی، حسـگرهاي تـار   توان بهجمله می

 درجـه حـرارت در  گیـري  ین مـوارد انـدازه  تـر مهماز یکی ).Turner and Hill, 1999( اشاره کرد ... حسگرهاي کوارتزي و
ترمیسـور کـه از انـواع     بـه نـام  هاي آبی، سنجش دماي داخلی بتن در سدهاي بتنـی اسـت کـه توسـط تجهیزاتـی      سازه

اي از حسگرهاي انبساطی باي متال و تار مرتعش را مونه) ن4-1( شود. شکلباشد، انجام میحسگرهاي تغییر مقاومتی می
  نشان داده است.
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  متال و ترمیسورهااز دماسنج بی نمونه - 4-1 شکل

  ها و درزهاگیري تغییرات تركابزارهاي اندازه - 4-5- 1
هـا تـاثیر   هایی شود که بسیاري از ایـن آسـیب  برداري ممکن است دچار آسیبسازه پس از ساخت و در طول مدت بهره

هـا در پایـداري   توان از اثر بسیاري از میکروتـرك میطبیعی است که  .چندانی روي ایمنی و پایداري کل سازه نخواهد داشت
هـا  برداري و یا حتی در طول مدت ساخت، بـاز شـدگی میکروتـرك   که در طول مدت بهرهولی در صورتی .پوشیدسازه چشم

ـ ها را تحتها را در نظر گرفت و رفتار بلندمدت آنروند افزایشی داشته باشند، باید فعالیت آن ترتیـب،  دینپایش قرار داد تا ب
اي بـا  ها درزهاي از پـیش تعیـین شـده   نیاز تمهیداتی جهت برقراري ایمنی سازه در نظر گرفت. دربسیاري از سازهدر صورت

توان به درز انقطاع، درز انبسـاط و غیـره اشـاره نمـود. پـایش رفتـار       شود که از جمله این درزها میفاصله مشخص تعبیه می
جـایی  تواننـد جابـه  گیرد. این تجهیزات مـی ها صورت میها و یا درزسنجسنجبتنی توسط ترك هايها در سازهها و تركدرزه

اي سنج سـاده کـه داراي شـکل و رفتـار سـاده     گیري نمایند. در تركها را در یک جهت یا جهات مختلف اندازهدرزها و ترك
د. این دو صفحه پالسـتیکی در دو طـرف درز و   شوجایی استفاده میباشد از دو صفحه پالستیکی مدرج جهت قرائت جابهمی

 دهد.سنج ساده را نشان می) نمونه یک ترك5- 1شوند. شکل (بر روي سطح مورد نظر مهار می

 
  هاي سطحی و غیرسطحیگیريهاي ساده جهت اندازهسنجدو نمونه از ترك -5-1 شکل

هـا جهـت   سـنج محـوره تـرك   باشند. انـواع سـه  یمحوره ممحوره و سهسنج یا درزسنج پیشرفته داراي اقسام تکترك
 گیرنـد بعـدي مـورد اسـتفاده قـرار مـی     سـه  بـه صـورت  و  یکـدیگر لبه ترك و یا درز نسـبت بـه    گیري تغییرات دواندازه

)USACE, 1987جهت مکانیزم  پذیرد. ازابزار، صورت می محل نصب نحوه رفتار ترك در ترتیب شناخت کاملی ازدینه). ب
هـاي الکتریکـی   سنجترك هایی ازنمونه) 6-1( ها وجود دارند. شکلسنجنیز دوگونه مکانیکی و الکتریکی ترك گیرياندازه

  دهد.محوره را نشان میتک
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  سنج الکتریکی سطحی و اجزاي آنهایی از تركنمونه - 6-1 شکل

  هاجایی نسبی درزها و تركگیري جابهابزارهاي اندازه - 4-6- 1
 یکـدیگر جایی نسبی، ابزاري هستند که جهت کنترل حرکات نسبی اجزاي مختلف نسبت به هبگیري جاابزارهاي اندازه

باشد. ابزارهـاي  تر بودن محدوده تحت پایش میها، بزرگها و درزسنجسنجها با تركشود و تفاوت آنها استفاده میاز آن
نواري است کـه   سنجیجایجابهوده و نوع ساده آن گیري بجایی نسبی داراي مکانیزم مختلفی براي اندازههگیري جاباندازه

 نمایـد. انـواع الکتریکـی ایـن ابـزار داراي حسـگرهاي پتانسـیومتري       متر نواري دقیـق عمـل مـی    حقیقت همانند یک در
)Turner and Hill, 1999( يیا القا ) مغناطیسی هستندBoyes, 2010.( شکل )نـواري را   سنجیجایجابهمونه یک ) ن7-1

 ده است.نشان دا

  
  ينوارسنج ییجاهجاب کی مختلف ياجزا -7-1 شکل

  گیري نشست در خاکریزهاابزارهاي اندازه -4-7- 1
 هاي مختلفی پیشـنهاد شـده اسـت. از ایـن    اهداف و گستردگی نقاط پایش روش توجه بهگیري نشست با جهت اندازه

طـول   گیري نشسـت در خاص و ابزارهاي اندازه یک نقطه گیري نشست درندازهتوان به ابزارهاي اها را میسنجنظر نشست
شود. براي سنج استفاده میسلول نشست یک یک نقطه عموما از گیري نشست دربندي نمود. براي اندازهیک امتداد طبقه

هـا عمومـا از   سـازه یـک خـاکریز یـا پـی      نقطـه از  چنـد  بیـان دیگـر در   طول یک امتداد و یـا بـه   گیري نشست دراندازه
  شود.هاي مغناطیسی استفاده میسنجنشست
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شـود  هاي الزم این امکان فراهم میزمین توسط حفاريهاي مغناطیسی در خاکریزها و یا در عمقسنجنصب نشست با
امل یـک  یک راستاي عمودي و از پیش تعیین شده فراهم گردد. ابزار ش آمدگی مربوط به نقاطی درتا مقدار نشست یا باال

باشـد.  ربـا و لولـه دسترسـی مـی    شود، تعدادي آهـن نواري مدرج، یک قرقره که متر دور آن پیچانده می متر ککاوشگر، ی
آمدگی، روي لوله دسترسـی نصـب   نظر جهت پایش نشست یا باال هنگام نصب لوله دسترسی در اعماق مورد رباها درآهن
شود. خوش تغییرات میخاك اطراف دست به همراهرباهاي نصب شده نشوند. هنگام نشست یا باالآمدگی، موقعیت آهمی

م نصـب  یـ کمـک عال شود و بـه نواري بدون لوله دسترسی فرستاده می متر به همراهگر هاي مختلف قرائت، کاوشدر دوره
رباهـا در  شود. بـا قرائـت موقعیـت آهـن    رباهاي نصب شده توسط مترنواري قرائت میشده روي قرقره موقعیت دقیق آهن

) اجـزاي  8-1شـکل (  ).USACE, 1995( شـود هـا مشـخص مـی   هاي زمانی مختلف، میزان نشست یا باالآمدگی آندوره
  سنج مغناطیسی نصب شده را نشان داده است.نشست دهنده یکتشکیل

  
  یسیمغناط سنجنشست کی دهنده لیتشک يجزاا -8-1 شکل
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  هاي سنگیگیري نشست در محیطابزارهاي اندازه -4-8- 1
هاي محیط هاي خاکی براي سنجش نشست درمقایسه با محیط هاي سنگی درمحیط ترکمهاي یجایجابه به با توجه

ی جـای بـه سنجش جااي امکانسنج میلهیا نشست کمترعنوان را شود. این ابزار باتري استفاده میسنگی از تجهیزات دقیق
اي جهـت  هـاي میلـه  سنجصورت نصب قائم، نشست نماید. درسطح مبنا را فراهم می یک میله با نسبی بین نقاط انتهایی

 پـایش  گیرند. با نصب در راسـتاهاي مختلـف امکـان   اعماق مختلف مورد استفاده قرار می پایش نشست و یا باالآمدگی در
، اجـزاي مختلـف   )9-1شـکل (  ).Dunicliff, 1993( شوداعماق مختلف فراهم می راستاي نصب شده و در تغییر شکل در

 ی درجایجابه(سنجش  ايشاخهتک به صورتتوانند بسته به اهداف نصب ها میکمتراي را نشان داده است. رامیله کمتررا
خـاص  به طـور  نقطه) مورد استفاده قرار گیرند. از این تجهیزات  چند ی درجایجابهاي (سنجش نقطه) و یا چندشاخه یک
  شود.هاي سنگی استفاده میی پی سدهاي بتنی یا شیروانیجایهجابسنجش  در

 
  يالهیم سنجنشست کی اتییجز -9-1 شکل
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  های افقی خاکریزها و شیروانیجایجابهگیري انحراف و ابزارهاي اندازه -4-9- 1
ثر خواهد بـود.  بینی رفتارهاي آتی موبسیاري موارد در پیش گاه درگیري میزان انحراف در خاکریزها و یا ساختاندازه

باشـند. از ایـن   هـا مـی  سـنج ها، انحـراف هاي خاکی و شیروانیانحراف در محیط هاي افقی یایجایجابهتجهیزات سنجش 
  شود.ل استفاده مییی داخلی بدنه سدهاي خاکی و خاکریز پشت دیوارهاي حاجایجابهسنجش  تجهیزات در

بنـدي نمـود.   هـاي درجـا تقسـیم   سـنج هـاي متـداول و انحـراف   سـنج توان به دوگروه مهـم انحـراف  سنج را میانحراف
تـوان  هـا مـی  کمـک آن گر بوده و بـه گر و دستگاه قرائتسنج مرسوم داراي سه قسمت اصلی لوله دسترسی، کاوشانحراف

بلیـت  هـاي معمـولی قا  سـنج پایش قرار داد. انحراف گاه را مورددرون ساخت هاي جانبی درمکان ها و تغییرمیزان انحراف
برداشـت قرائـت الزامـی     بـه منظـور  انسانی  نیروي دوره قرائت حضور یک استفاده جهت قرائت خودکار را نداشته و در هر

بـه   گـر متصـل  هاي زمانی مختلف، کاوشصورت است که در دورهدینهها بسنجنوع انحرافباشد. مکانیسم عملکرد اینمی
لوله  اعماق مختلف مقدار انحراف ایجاد شده در شود و درده فرستاده میگر به درون لوله دسترسی نصب شدستگاه قرائت

 گـر مجهـز بـه   کمک کاوشگیري میزان انحراف بهشود. اندازهگیري و ثبت میگاه اندازهاثر حرکات ساخت دسترسی تحت
گـر و  رج بین کـاوش کمک کابل رابط مدگیري عمق بهپذیرد و اندازهصورت میجهت عمود بر هم  حسگر انحراف و در دو

  ).Dunicliff, 1993( گیردگر انجام میقرائت
هاي مختلـف  تحت اثر حرکات زمین، موقعیت اولیه لوله دسترسی تغییر یافته و در دوره از نصب لوله دسترسی و پس

مقایسه صحیح این نظر جهت  گیرد. ازشرایط اولیه مورد مقایسه و ارزیابی قرار می قرائت موقعیت لوله دسترسی نسبت به
هـاي  دوره شـرایط و در  مرجـع در  عنوان نقطه اي تحتطریقی نصب شود که نقطهاین شرایط الزم است لوله دسترسی به

گرفته باشد. با این توضیح و هاي صورتترتیب مبناي مقایسه تغییر شکل مختلف، ثابت و بدون حرکت باقی بماند تا بدین
شـود  ها ناچیز است، توصـیه مـی  در تراز سنگ بستر، میزان حرکات و تغییر شکل مثالتر اعماق بیش که درتوجه به این با

  نظر گرفته شود. کف لوله دسترسی در مرجع درگاه امتداد یافته و نقطهلوله دسترسی تا رسیدن به این اعماق در ساخت
  نج معمولی و نحوه عملکرد آن را نشان داده است.سانحراف ، ساختارکلی یک)10-1شکل (
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  انحراف يریگاندازه جهت ساده و نحوه عملکرد آن سنجانحرافکلی  ساختار -10-1شکل 

گیـري  گـر، ازیـک زنجیـره حسـگرهاي انـدازه     استفاده از کاوش به جايهاي درجا که سنجنصب انحراف با
  دور فراهم خواهد شد.از راه کنند، امکان پایش خودکار وانحراف استفاده می

  سدهاي بتنی ی نسبی درجایجابهگیري ابزارهاي اندازه - 4-10- 1
جـایی نسـبی در نقـاط مختلـف     گیري جابهافتد. به منظور اندازهجایی سدهاي بتنی عموما در صفحه افقی اتفاق میجابه

تـوان اطالعـاتی دربـاره    جـایی نسـبی مـی   گیـري جابـه  شود. با اندازههاي مستقیم و معکوس استفاده میسد از پاندولسازه 
ترین نقطه ممکـن قـرار   سازه تا پایینهاي مستقیم به صورت آویزهایی از بااليرفتارکلی سازه و پی آن به دست آورد. پاندول

نـدول،  جایی را خواهند داشت. با توجه به قرار گرفتن سیم پاگیرند و در ترازهاي مختلف امکان قرائت و تعیین مقدار جابهمی
جایی افقی را فـراهم خواهـد   سیم پاندول امکان محاسبه جابهجایی نقاط نشانه روي بدنه سد نسبت به جابهدر راستاي قائم، 

  شود.نقطه ثابت پی استفاده میجایی افقی بدنه سد نسبت بهگیري جابهآورد. از پاندول معکوس نیز به منظور اندازه

  ايچرخش سازهگیري انحراف و ابزارهاي اندازه -4-11- 1
هـا بـرروي   سنجشود. شیبها استفاده میسنجشیب اي و صلب ازگیري انحراف و چرخش دراعضا سازهاندازه به منظور
نظر نـوع   گیري خواهد بود. این تجهیزات ازهاي اعضا قابل اندازهها میزان چرخشکمک آناي نصب شده و بهاعضاي سازه
شوند. بندي میسنج تقسیمهاي مجهز به شتابسنجالکترولیتی و شیب حسگر به هاي مجهزسنجدسته شیب حسگر به دو

 هـا در سـنج شـیب  محوره و دومحـوره قابـل تقسـیم هسـتند. از    نوع تک ها به دوسنجگیري نیز شیبباز نظر گستره اندازه
  شود.هاي بتنی استفاده مینقاط مختلف سد در به خصوصسازه و ي بسیاري از اعضا
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  مطلقیجایجابهگیري ي اندازهابزارها - 4-12- 1
شـود. از  دقیق یا میکروژئـودزي اسـتفاده مـی    بردارينقشه مطلق نقاط مختلف از هايیجایجابهگیري اندازه به منظور

چنـین  هاي وابسته سدها نظیر سـرریز و هـم  سدهاي خاکی و بتنی، سازهی مطلق سازه جایجابهبررسی  میکروژئودزي در
خـارج از هـدف اصـلی تجهیـز گردیـده و       ثابت در دقیق تعدادي نقاط بردارينقشه به منظورشود. میها استفاده شیروانی

هـاي  گیـري گیرند. این انـدازه پایش قرار می دقیق مورد برداريروي سازه با استفاده از تجهیزات نقشه هدف بر نقاط مورد
گیـري شـده   هـاي نسـبی انـدازه   یجـای جابهبدیل چنین تهاي مطلق سطحی نقاط روي سازه و همیجایجابهپایش  امکان

  ).ICOLD, 1972( آوردرا فراهم می هاي مطلقیجایجابهتوسط سایر تجهیزات ابزاردقیق به 

  گیري کرنشابزارهاي اندازه - 4-13- 1
گیري کـرنش بـه صـورت مکـانیکی و بـا      هاي قدیمی، اندازهشود. در روشگیري میسنج، اندازهکرنش با استفاده ازکرنش

هـاي جدیـد داراي   سـنج ).کرنشTurner and Hill, 1999گرفت (هاي مکانیکی قرائت تغییر شکل، صورت میاده از گیجاستف
ها بـه دو دسـته   سنجهاي متفاوتی از قبیل تار مرتعش، مقاومت الکتریکی و ... هستند. از نظر محل نصب نیز کرنشتکنولوژي

گیري کرنش در داخـل مقـاطع   هاي مدفون جهت اندازهسنجد. کرنشبندي هستنهاي سطحی و مدفون قابل ردهسنجکرنش
اي نصـب  هایی هستند که در سطح اعضاي سازهسنجهاي سطحی، کرنشسنجشود. کرنشبتن مسلح و غیرمسلح استفاده می

داده  )، نشـان 11- 1سنج سطحی نصب شده در شـکل ( اي از یک کرنششوند. نمونهشوند و روي محل مورد نظر مهار میمی
  شده است.

 
 سنج سطحی نصب شدهاي از یک کرنشنمونه -11-1 شکل

  گیري نیرو و تنشابزارهاي اندازه - 4-14- 1
یـک سیسـتم    توجه به نقشـی کـه در   روند. اعضاي مختلف باشمار میپارامتر مهم به سازه، دو اعضاي نیرو و تنش در

اعضا داراي ظرفیتـی   دیگر هرکدام از طرف گردند. ازر میاثر بارهاي وارده متحمل نیرو و فشا کنند، تحتاي ایفا میسازه
کننـد.  تحمل بار نبوده و پایـداري سیسـتم را دچـار اخـتالل مـی     ها، قادر بهاز توان آن صورت اعمال نیرو بیش بوده و در

ر نیرو یـا تـنش   توان مقادیهاي حساس و مهم سازه میگیري نیرو یا تنش در موقعیتترتیب با نصب ابزارهاي اندازهدینهب
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نیرو بر روي مهارهـا   ها داراي انواع مختلفی بوده و عموما براي سنجشسنجگیري کرد. نیرورا در این نقاط کنترل و اندازه
نحـوه نصـب   ) 13-1( هاي هیـدرولیکی و شـکل  اي از نیروسنجنمونه) 12-1شکل ( ).Bray et al., 1990( شوندنصب می
  داده است. روي مهار را نشان ها برنیروسنج

 
  اي از نیروسنج هیدرولیکی داراي فشارسنجنمونه - 12-1 شکل

 
  میله مهارچگونگی نصب نیروسنج بر روي یک -13-1 شکل

ها داراي انـواع  سنجشود. تنشل استفاده میک سنجش تنش هاي حجمی مانند خاك، سنگ و بتن عموما ازمحیط در
محـیط   سنج جهـت نصـب در  نمونه تنش) 14-1( مثال شکلبه عنوان هاي مختلف بوده و محیط نصب درمختلفی براي 

هـاي  ها در مکـان سنجمحیط بتنی را نشان داده است. این تنش سنج جهت نصب درنمونه تنش) 15-1( ریز و شکلخاك
کنـد.  سـلول را فـراهم مـی    بـر  دگیري تـنش کـل در راسـتاي عمـو    تنش نصب شده و امکان اندازهجهت پایش مورد نظر

  هستند. ... الکتریک، تار مرتعش وقبیل مقاومت گیري ازهاي مختلف اندازهها نیز داراي مکانیزمسنجتنش

 محل نصب مهار

 نحوه انتقال نیرو به نیروسنج کننده نیروصفحه توزیع

 گاهتکیه

 صفحه نشیمن

 نیروسنج
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  سنگ و خاك در استفاده و نصب جهت سنجتنش اينمونه -14-1 شکل

 
  بتن در استفاده و نصب جهت سنجتنش اينمونه -15-1 شکل

  هاي ابزاردقیقال دادهنحوه انتقال و ارس -5- 1

هاي ابزاردقیق فراهم شده است. فارغ از هاي مختلفی براي انتقال و ارسال دادههاي تکنولوژیک روشامروزه با پیشرفت
هاي الکتریکی هاي ابزارباشد، دادهها میدستی دادهها مستلزم حضور در محل و ثبتبرداري آنابزاردقیق مکانیکی که داده

 ها عامل مهمی در زمینه مـدیریت و نحـوه  انتقال و ارسال داده ري و ارسال هستند.آومتنوعی قابل جمع هايتوسط روش
هـاي  هایی براي ارسال دادههاي الکتریکی روشطیف ابزار باشد. اگرچه دراستفاده از نتایج حاصل از سیستم ابزاربندي می

هـاي  پذیرد و با پیشرفت تکنولوژي اکثـر سیسـتم  ندرت صورت می آنالوگ نیز وجود دارد، اما امروزه ثبت نتایج آنالوگ به
سیسـتم   هاي مختلـف انتقـال و ارسـال اطالعـات حاصـل از     برداري دیجیتال هستند. درادامه روشالکتریکی قادر به داده

  شده است. ارائهدیجیتال  ابزاربندي و ثبت نتایج به صورت

  هاانتقال دستی داده - 5-1- 1
هاي زمـانی مشخصـی   دوره لحظه نتایج ابزارها نباشد، تنها کافی است در به ت و پایش لحظهبه قرائ که نیازیدر صورت
نحـوه اتصـال   ) 16-1( ثبات نتایج را به کامپیوتر منتقل نمود. شـکل  محل ابزاربندي، اطالعات ثبت شده در با مراجعه به

  دستی را نشان داده است.ها و انتقالثبات داده شماتیک کامپیوتر به
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  هادادهدستگاه کامپیوتر و ثبات موقت بین یک ارتباط -16-1 شکل

هاي ثبات دستگاه پیوسته قرائت کرد. برخی از به صورتها را توان دادهها و کامپیوتر میارتباط بین ثبات داده با حفظ
دفـاتر مرکـزي انتقـال     راحتی بـه ن اطالعات ثبت شده را بهتواترتیب می دینهنتایج، مجهز به حافظه قابل انتقال بوده و ب

هنگـام خرابـی و انهـدام     دست ندادن نتایج ثبت شـده در  هاي قابل انتقال، ازدیگر از محاسن استفاده از حافظه داد. یکی
تم و یـا  وجـود تخریـب سیسـ    مواقـع بـا  ایـن  باشـد. زیـرا در  شدن دستگاه ثبات نتایج میسازه ابزاربندي شده و یا معیوب

  باشد.شدن دستگاه ثبات نتایج، اطالعات روي حافظه ثبت شده و توسط کامپیوتر قابل بازیابی میمعیوب

  شبکه محلی انتقال داده - 5-2- 1
هاي نصـب شـده فراتـر از    اهمیت باالیی برخوردار بوده و تعداد ابزار درجه جهت ابزاربندي از مورد نظرکه سد هنگامی
چون تعداد ابزارهاي نصب شـده،  ها باید براساس عواملی همدستی باشد، جهت تحصیل دادهمستقیم و  برداريامکان داده
جاي هبرخی موارد مناسب است ب اي را طراحی و اجرا نمود. درهاي داده، شبکه بهینهرابط و ظرفیت ثبات هايطول کابل

کشی ابزارها و استفاده نمود تا از میزان سیمي ثبات تربیشاستفاده از یک ثبات داده جهت کلیه ابزار نصب شده از تعداد 
طـرح شـبکه    یـک  نمایی از) 17-1( رابط ابزارها کاسته شود. شکل هايچنین میزان خطاي ناشی از ازدیاد طول سیمهم

 دهد.محلی انتقال داده را نشان می

  RS 232 رابطکابل
 )کامپیوتربه یموقت اتصال(

 هادادهتثبا



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  22

 

  
  محلی شبکه ازاستفاده  سیستم تحصیل نتایج ابزاربندي با -17-1 شکل

  دورتحصیل نتایج ابزاربندي از راه - 5-3- 1
 خـط بـه   محلی وجود نداشته باشد و یا ضـرورت دسترسـی بـر    ابزار و یا شبکه دسترسی آسان به که امکانیدر صورت

محـل   انسانی در اي دورافتاده باشد و حضور مداوم نیروينظر تا اندازه مثال سد مورد به عنوانها وجود داشته باشد، داده
بـه نحـو   ی هدف ابزاربندي جهت رفتارسنجی بلندمـدت باشـد، الزم اسـت نتـایج ابزاربنـدي را      از طرفسد سخت باشد و 

  شود.دور استفاده می چنین مواردي از روش انتقال داده از راه دفاتر مرکزي دریافت نمود. در مطلوبی در

  انتقال داده باخطوط مخابراتی - 3-1- 1-5
 ساده بوده و با این حالت نسبتاطوط مخابراتی انتقال داده وجود داشته باشد، خسد دسترسی به در محلکه یدر صورت

نمـایی از   )18-1( گردد. شـکل طریق مودم امکان انتقال داده مهیا می قابلیت دستگاه ثبات نتایج جهت اتصال از توجه به
  دهد.ان میطرح انتقال داده توسط خطوط مخابراتی و در یافت داده در درگاه دریافت داده را نش

  
  تلفندور توسط خط سیستم تحصیل داده از راه - 18-1 شکل

 تلفنخط

 هاداده ثبات مودم

 مودم

MULTIPLEXER MULTIPLEXE
R 

 ثبات نتایج از دسته اول

MULTIPLEXER MULTIPLEXER MULTIPLEXER MULTIPLEXER 

 ثبات نتایج از دسته دوم

MULTIPLEXER MULTIPLEXER MULTIPLEXER 

 ات نتایج از دسته سومثب

MULTIPLEXER MULTIPLEXER 

 اتصال شبکه
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هاي زمانی مناسب، داده فواصل رمتناوب د به صورتکه پیوسته صورت پذیرد و یا اینبه صورت تواند تحصیل داده می
وجـود شـبکه    صورت عـدم  یافت داده دررتا درگاه دفواصل کوتاه درگاه ارسال  ثبات داده تحصیل گردد. در ثبت شده در

  انجام رساند. ها را بهشبکه فرعی تحصیل داده توان با ایجاد یکاصلی مخابراتی، می

  انتقال داده با استفاده از امواج رادیویی - 3-2- 1-5
 از راه) 19-1( ی مطـابق شـکل  یهاي رادیوتوان نتایج حاصل از ابزاربندي را توسط فرستنده و گیرندهحالت می این در

چنـد   ازتـر  کـم هـاي  دور دریافت نمود. این سیستم ارسال و دریافت، اطالعـات حاصـل از ابزاربنـدي عمومـا تـا مسـافت      
چنـین  وضـعیت توپـوگرافی منطقـه و هـم     توجه به پذیري ارتباط رادیویی باکیلومتر مناسب است. اگرچه بررسی امکانده

هـاي  توان از مودمکیلومتر باشد، میتراز چندکمها که فاصله ارسال دادهیدر صورتباشد. کسب مجوزهاي الزم ضروري می
  ی طیف گسترده استفاده نمود.یرادیو

  
  دور توسط امواج رادیویی سیستم تحصیل نتایج ابزاربندي از راه - 19-1 شکل

  ايارتباط ماهواره از طریقها انتقال داده - 3-3- 1-5
حدود قابل قبول براي ارتباط رادیویی  ازتر بیشکان ارتباط مخابراتی مهیا نبوده و فواصل انتقال داده مواردي که ام در

هـایی کـه پـایش    مـورد سـد  به خصوص در مورد  ها استفاده نمود. ایناي براي انتقال دادهارتباط ماهواره توان ازباشد، می
اي بـراي  نحوه ارتباط ماهواره نمایی از) 20-1( استفاده است. شکلنیاز است، قابل  ها موردآن اي در موردمستمر و لحظه

  دهد.ارسال داده را نشان می

 ییرادیو گیرنده
Radio Modem 

  ییرادیوفرستنده  نتایجثبات
Radio Modem 
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  ايها با ارتباط ماهوارهانتقال داده -20-1 شکل

  اینترنت از طریقها تحصیل و عرضه داده - 3-4- 1-5
ار گرفتـه اسـت، عملیـات    اي که درمعرض رفتارسنجی توسط ابزاربندي قـر توان با توجه به میزان اهمیت سازهامروزه می

هاي بسیار دور و با استفاده از شبکه اینترنت انجام داد. نیاز مراکز علمی و تحقیقاتی به ها را از راهقرائت، کنترل و تفسیر داده
توان نتایج حاصـل  زمان میترتیب به صورت هم نتایج حاصل، از طریق این شبکه جهانی گسترده مرتفع خواهد شد و به این

) نمـایی از انتقـال داده از طریـق اینترنـت و ارتبـاط عوامـل مختلـف        21- 1در اختیار مجامع مختلف قرار داد. شـکل ( شده 
  دهد. در این گزینه نیاز به وجود درگاه اینترنتی در محل سد وجود دارد.ها را نشان میبرداري از دادهبهره

  
  اینترنت از طریقها تحصیل و عرضه داده - 21-1 شکل



 

  2 فصل2

  بررسی سوابق و تجربیات
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صل   بررسی سوابق و تجربیات -دوم ف

  کلیات -1- 2

هاي قانونی ها، مستند به زیرساختبرداري ابزاردقیق سد، نصب و بهرهتامینهاي هاي نظارتی بر فعالیتایجاد سازوکار
هـا  گروه قوانین مرتبط با ایمنی سد ر دوبحث د بحث و بررسی قرار گرفته است. قوانین مورد بخش مورد است که در این

هـاي  چنین بـا بررسـی وضـعیت موجـود فعالیـت     هاي معامالت دولتی را توضیح داده است. همو قوانین مرتبط با سازوکار
ل یهایی مقدماتی براي حل مساکارنهایت راه بندي و بیان شده است. در، مشکالت موجود دستهکشور ها درابزاردقیق سد

  گردیده است. ارائهرو پیش

  مروري برقوانین و مقررات -2- 2

منـابع   تـامین  بـه  منابع، شرایط اقلیمی و توزیع نامتناسب زمانی و مکانی بارش و نیاز سبب محدودیت کشور ایران به
این وجـود دانـش    بر باشد. عالوهبرداري، ساخت و مطالعه میدست بهره هاي درآب مطمئن داراي تعداد قابل توجهی سد

هـاي  جمله کشـور  زمینه گردیده و ایران از اي در اینهاي عمدهبه کسب موفقیت داخل کشور منجر فنی و اجرایی باال در
جنبه قابل بررسـی   آب کشور از دو صنعت شود. قوانین و مقررات مرتبط باعرصه صنعت سدسازي محسوب می پیشتاز در

کشـور پرداختـه اسـت.     آبـی در  تاسیساتبرداري ایمن از خاص بهره طور اول قوانین و مقرراتی است که به هستند. جنبه
عرصـه صـنعت آب را    هاي جاري معامالت دولتـی و نحـوه فعالیـت در   دوم شامل قوانین و مقرراتی است که فرایند دسته

  اند.دو گروه قوانین و مقررات مورد بحث قرار گرفته ترتیب هره ادامه ب دهد. درتوضیح می

  آبی تاسیساتت ایمنی در قوانین و مقررا -2-1- 2
قوانین موضوعه مصوب مجلـس   بزرگ و پیچیده، مروري برهايهاي بزرگ کشور درعرصه ساخت سدرغم پیشرفتعلی

ها وجود ندارد بلکه برداري ایمن از سدزمینه ایمنی و بهره تنها قانون مشخصی در گر آن است که، نهشوراي اسالمی بیان
هـاي دنیـا داراي   است که بسـیاري از کشـور   حالی اند. این درتوجه قرار نگرفته ازي نیز موردساساسا قوانین مرتبط با سد

 ارزیـابی تطبیقـی در   جهـانی یـک   زمینـه بانـک   ایـن  باشـند. در ویژه ایمنی سد میزمینه سدسازي و به قوانین جامع در
نظر صرف با ).Bradlow et al., 2002( انجام رسانده است هاي مختلف بهکشور ها درخصوص قوانین و مقررات ایمنی سد

  باشند:زیر می به شرحکشور  آب زمینه منابع ین قوانین قابل ذکر درترمهمبرخی قوانین موردي  از
 1347 شدن آن مصوبقانون آب و نحوه ملی -1

 1361 توزیع عادالنه آب مصوب قانون -2

هـاي مربوطـه و   له ایمنی، معیاراآبی بوده و مس منابع برداري ازمورد اخیر تاکید اصلی برنحوه مالکیت و بهره دو هر در
آب و  قـانون  61مـاده   توجه قرار نگرفته است. تنها مورد قابل ذکر مورد تاسیساتبرداري غیرایمن از عواقب ناشی از بهره

  :نمایدآب اشاره می تاسیساتتخریب عمدي موضوع  باشد که بهمی 1347 ملی شدن آن مصوب نحوه
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را منهدم نماید بـه حـبس بـا اعمـال      ... آبیاري و تاسیساتسد اعم از  تاسیساتي از انحا سد و به نحوهرکس عمدا «
  ».شد سال محکوم خواهد 15 تا شاقه از سه

توجـه قـرار    آبـی مـورد   تاسیسـات  نیز موضوع تخریب عمـدي در  1375 قانون تعزیرات مصوب فوق در بر مورد عالوه
  دارد:چنین بیان می پنجم قانون که به احراق و تخریب تخصیص یافته و تفصل بیساز  687ماده  درگرفته و 

از  هـا اعـم  و متعلقـات بـه آن   ...و هاي آب و فاضالب قبیل شبکه هرکس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از«
از سـد و کانـال و انشـعاب     اعـم  هـا آن هـا کـه بـه   هاي تولید، توزیع و انتقال آندستگاه ... کشی وسد و کانال و انشعاب لوله

سرمایه دولت یا سرمایه دولـت و بخـش غیردولتـی یـا      هزینه یا ها که بههاي تولید، توزیع و انتقال آندستگاه ... کشی ولوله
کـاري  نوع خراب کار انداختن یا هر خصوصی براي استفاده عمومی ایجاد شده مرتکب تخریب، ایجاد حریق یا از توسط بخش

  حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شد. باشد بهکه منظور او اخالل در نظم و امنیت عمومید بدون آندیگر شو
 باشـد میاخالل در نظم و امنیـت جامعـه و مقابلـه بـا حکومـت اسـال       به منظوری که اعمال مذکور در صورت :1 تبصره

  مجازات محارب را خواهد داشت.
  »تا سه سال است. م فوق یکیجرا مجازات شروع به :2 تبصره

هـا و  جرم توجه شده است، اما موضوع حداقل معیارعنوان یک  اگر چه در موارد اشاره شده فوق به موضوع تخریب عمدي به
حـال علیـرغم عـدم وجـود قـوانین      چنان مغفول مانده است. با ایـن  برداري ایمن از تاسیسات همضوابط طراحی، ساخت و بهره

بـرداري تاسیسـات آبـی، وزارت نیـرو بـه عنـوان متـولی امـور آب کشـور مقـررات و           ساخت و بهـره  موضوعه در زمینه طراحی،
  ترین مقررات وضع شده در این زمینه به شرح زیر است:هایی را در این زمینه وضع نموده است. فهرست مهماستاندارد

بررسـی امکـان    کمیتـه « در خصـوص مقـام عـالی وزارت    1/11/1373 تاریخ 230/25924نامه شمارهبخش -1
هاي نامهو بخش 28/6/1385 تاریخ 100/38951 نامه شماره، نظام»هاي مخزنی جدیداالحداثگیري سدآب

 )؛1-پیوست الفبعدي مرتبط با آن (

نامـه  آیـین «ابـالغ   در خصـوص عـالی وزارت   مقـام 25/12/1386 تاریخ 100/31/102528 نامه شمارهبخش -2
 )؛2-الفپیوست » (هابررسی و تصویب طرح

در مدیرعامل محتـرم شـرکت مـدیریت منـابع آب ایـران       10/8/1388 تاریخ 100/52370 نامه شمارهبخش -3
دسـت   آبی در تاسیساتها و دستورالعمل تشکیل و شرح وظایف کمیته ایمنی و پایداري سد«ابالغ  خصوص

 )؛3-پیوست الف( »برداريساخت و بهره

در مدیرعامل محترم شرکت مدیریت منابع آب ایـران   16/8/1389 تاریخ 13112/100/89 نامه شمارهبخش -4
پیوسـت  » (گیري شـده هاي مخزنی آببرداري سدهاي رفتارنگاري و آمار بهرهگزارش«الزام به ارائه  خصوص

 )؛4-الف

هـاي  سـازوکار  در خصـوص آب شرکت مدیریت منابع آب ایـران   تامین تاسیساتبرداري از الزامات دفتر بهره -5
وظایف تعریف شده شرکت مدیریت منـابع آب ایـران    به شرحهاي کشور مستند پایداري سدکنترل ایمنی و 
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پیوسـت  ( 20/3/1382 تـاریخ  ه28225/ت2730 شـماره  نامه شرکت مصوب هیئت وزیران بهبراساس اساس
 جمله شامل: )، از5-الف

اي و رههـاي بازرسـی دو  خصـوص ابـالغ چـک لیسـت     در 15/11/1386 تـاریخ  146/70110 شماره نامه –
  )؛6-الفپیوست ( اضطراري

بـرداري  دسـت بهـره   هـاي در بندي سدخصوص کالسه در 14/6/1389 تاریخ 7754/146/89 شماره نامه –
 )؛7-الفپیوست ( ازنظر حجم و ارتفاع مخزن

 رفتپیشـ  هـا، در آن و مسـتمر  مناسب گیريبه کار از ناشی آثار و استانداردها و ضوابط، معیارها اهمیت و امروزه نقش

 کشور تهیه ریزيبرنامه و مدیریت سازمان همکاري با نیرو رو وزارتهمین نماید. ازجوامع بشري امري بدیهی و روشن می

 ماخذ معتبر و منابع از کارشناسان، استفاده هايهتجرب و تخصص از را مدنظر قرار داده و با استفادههاي بخش آب استاندار

ان اقـدام  کـار پیمانهاي مهندسی مشاور و اجرایی شرکت هايدستگاه هايتجربه از گیريهرهبالمللی و بین استانداردهاي و
حال بسیاري از نیاز صنعت آب نموده است. با این هاي موردها و استانداردها، دستورالعملتهیه موارد متعددي از راهنما به

غفلـت قـرار گرفتـه     مختلف ضمانت اجرایی نداشته و مـورد دالیل  هاي تهیه شده بهها و استانداردها، دستورالعملراهنما
هـایی  ها نیز اسـتاندارد سد برداري ازهاي مختلف طراحی، ساخت و بهرهدر دورهل مرتبط با ایمنی یرابطه با مسا است. در

  باشد.می) 1-2( شرح جدول ها بهین آنترمهممنتشر شده است که 
نامه شرکت مدیریت منـابع آب  آب در راستاي وظایف ستادي و اساس تامین اتتاسیسبرداري از دفتر بهرهبر اینعالوه

هـا نمـوده   جمله رفتارنگاري در سـد  کاري خود و از هاي مرتبط با حوزهایران اقدام به تهیه برخی راهنماها و دستورالعمل
خـدمات مطالعـات    و شـرح هـاي رفتارنگـاري در سـدهاي خـاکی،     هیه گـزارش توان به راهنماي تها میجمله آن است. از

منظـور تـرویج دانـش رفتارنگـاري در      هاي خاکی و بتنی اشاره نمود. کمیته ملی سدهاي بزرگ نیز بهرفتارنگاري در سد
سدهاي خاکی و بتنـی را منتشـر نمـوده اسـت کـه ضـمن معرفـی تجهیـزات          بزرگ دو راهنماي رفتارنگاري در هايسد

ه و اصول تفسـیر  به نحو )1384 (قائمیان و اردکانیان، بتنی و )1384قائمیان،  (اردکانیان و رفتارنگاري در سدهاي خاکی
  هاي ابزاردقیق پرداخته است.مقدماتی داده

سـازي وجـود   آید، متاسفانه در کشور قوانین مرتبط با صـنعت سـد  چنان که از مرور قوانین و مقرات بر میبا این حال آن
حال وزارت نیرو به عنوان متولی امور آب کشور نی سد نیز مغفول مانده است. با ایننداشته و به تبع آن مباحث مرتبط با ایم

گـذر مسـایل   هاي اجرایی اقدام به انسجام بخشی به امور مربوط به صنعت آب نموده و از همین رهبا وضع مقررات و سازوکار
هـا،  گرفتـه اسـت. عـالوه بـر ایـن راهنمـا       صورت صریح، بلکه به صورت ضـمنی مـدنظر قـرار    ها نیز اگر چه نه بهایمنی سد

هاي ارزشمندي نیز منتشر شده است که علیرغم صرف توان فنی و کارشناسی باال و بعضا به دلیل ها و استاندارددستورالعمل
  اند.تر مورد استناد و استفاده قرار گرفتههاي اجرایی و نظارتی مناسب مورد غفلت قرار گرفته و کمعدم وجود سازوکار
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  هانشریات منتشر شده مرتبط با ایمنی سد برخی فهرست - 1-2 جدول
  شماره نشریه  نام نشریه  ردیف 

    سدها رفتارسنجی  1
 الف -194 هاي طراحی سدهامروري بر ضوابط و استانداردهاي انتخاب سیالب 2
  103  سدسازي تفصیلی طراحی مطالعات مرحله خدمات فهرست  3
  104  سدها ساخت مرحله ندسیخدمات مه فهرست  4
  678  سدها داريو نگه برداريبهره مرحله خدمات فهرست  5
  هاي مختلفاي سازهمورد تحلیل و طراحی لرزه جستجو و معرفی ادبیات فنی موجود در 6
 185 بتنی بر زیرزمینیآب مجاري ايسازه ضوابط طراحی 7
 198 انحراف بندهاي ايسازه ضوابط طراحی 8
  الف -200  رفتارنگاري سدها راهنماي  9

  216  بزرگ سدهاي در بازرسی راهنماي  10
 252 اجرا حین در زیرزمینی فضاهاي رفتارسنجی 11
  الف -302  اول) (بازنگري مرحله ساخت سدها فهرست خدمات مهندسی  12
 فال -378 انتخاب سیالب طراحی سدهاي بزرگ ایران ضوابط 13
 312 هاي آبی بتنیعمومی طراحی سازه ضوابط 14
  هاي آبی سدهاي بزرگداري نیروگاهبرداري و نگهراهنماي بهره 15
 591 نگاري سدهانگاري و شتابهاي لرزهطراحی شبکه راهنماي 16
  644  وابسته هايسازه و اضطراري درسدها اقدامات و ایمنی ارزیابی راهنماي  17
    اول) (بازنگري سدها ایمنی کنترل و داريبرداري، نگهبهره مرحله تخدما فهرست  18

  قوانین و مقررات معامالت دولتی -2-2- 2
سوي رهبري،  هاي ابالغی ازاساسی، سیاستبر قانون ترتیب مراتب آن مشتمل بر کشور ایران به نظامات قانونی حاکم

بر قوانین وضع شده  ها و مصوبات دولتی منطبقنامهخشهاي اجرایی و بنامهاسالمی و آیین قوانین مصوب مجلس شوراي
، نحوه انجام معـامالت و تشـریفات مناقصـه و مزایـده و     1349 عمومی مصوب قانون محاسبات 72ماده باشد. براساس می

ارجـاع   سوي کمیسیون دارایی مجلس شوراي ملـی بـود کـه نحـوه     تصویب شده از نامهآیین از طریقمقررات اجرایی آن 
آن  89مـاده  و  1366 عمـومی مصـوب   قانون محاسبات نمود. دربر معامالت دولتی را تشریح می هاي دولتی و نظارتکار

اسـالمی  به قانون مصوب مجلس شوراي مربوطه، منوطنحوه انجام معامالت و تشریفات مناقصه و مزایده و مقررات اجرایی 
  تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. اري مناقصات بهعنوان قانون برگز با 1383 سال گردید. قانون مذکور در

هـا بـوده و   بـر آن  هاي اجرایی آن مبناي معامالت دولتی و نظـارت نامهحاضر قانون برگزاري مناقصات و آیین حال در
 زیـر  به شـرح قانون مذکور موارد برگزاري مناقصه محدود را  26ماده دولتی را تعیین نموده است.  هايیات ارجاع کاریجز

  احصا نموده است:



  31  13/10/94  تجربیات و سوابق بررسی -دوم فصل

 

 صالح دولتی، تهیـه ایـن فهرسـت بـا    دار معرفی شده توسط مراجع ذيگران صالحیتهاي مناقصهوجود فهرست  -الف
اي است که با پیشنهاد سازمان مدیریت و نامهآیین دار، برابرگران صالحیترعایت اصل رقابت بین تمامی مناقصه

 .رسدیتصویب هیات وزیران م ریزي کشور بهبرنامه

سـال قبـل تهیـه شـده      این قانون حداکثر دو )12(ماده دار که طبق گران صالحیتوجود فهرست کوتاه مناقصه  -ب
 .باشد

دار گـران صـالحیت  گران به، فهرست مناقصـه فوق ضمن تعریف فهرست بلند مناقصهماده » الف« نامه اجرایی بندآیین
بنـدي  ، طبقـه 3ماده شوند در یین شده، ارزیابی صالحیت و معرفی میبین متقاضیان براساس معیارهاي از پیش تع که از

  زیر معرفی کرده است: به شرح هاي بلند رافهرست
 هاي بلند عبارتند از:انواع فهرست  -الف

 فهرست سازمان -1

 هاي مرکزيفهرست دستگاه -2

 ايهاي حرفهفهرست سازمان -3

شـوند، فهرسـت دارنـدگان    تشـخیص صـالحیت مـی   سـوي سـازمان    هاي تخصصی کـه از ها و زمینهبراي رشته  -ب
 .باشدگواهینامه صالحیت سازمان، مبناي تهیه فهرست بلند می

هـا  کـه بـراي آن رشـته   برداري تا زمـانی ي و بهرهکارپیمانکاال،  تامینهاي تخصصی نظیر ها و زمینهبراي رشته  -ج
 سـوي دسـتگاه مرکـزي یـا بـه      نـد از سوي سازمان منتشر نشده باشد، فهرسـت بل  فهرست واجدان صالحیت از

  .شودازرگانی دستگاه مرکزي تهیه و منتشر میب - تشخیص وي توسط کمیته فنی
منـع   قانونی راجع به دار، ضمن رعایت الیحهگران صالحیتتهیه فهرست مناقصه منظور تحقق اصل رقابت در به  -د

تمام اشـخاص   1337 مصوب دولتی و کشوريمعامالت  مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در
 دستگاه مرکزي باشند. فهرست بلند باید داراي شخصیت حقوقی مستقل نسبت به مذکور در

هاي بازنشستگی و نظـایر آن انجـام   هاي کارکنان، صندوقهاي وابسته، تعاونیحضور شرکت مناقصاتی که با :1تبصره 
 عمومی برگزار شوند. به صورتشود، باید می

 نعقد کنند.ربط خود قرارداد مهاي ذيتوانند با دستگاههاي بازنشستگی نمیهاي کارکنان و صندوقتعاونی :2بصره ت

هـاي  عهـده سـازمان   هاي تخصصی مختلف برها و زمینهدار در رشتهحقیقی صالحیتتهیه فهرست بلند اشخاص  -ه
مان، نظام مهندسی کشـاورزي، نظـام مهندسـی    هاي نظام مهندسی و کنترل ساختسازمان اي مربوط نظیرحرفه

 باشد.معدن و نظایر آن می

  سال اعتبار دارد. صورت عدم انتشار فهرست جدید، دو دار درگران صالحیتفهرست بلند مناقصه  -و
 نماید، قانون برنامه و بودجـه کشـور مصـوب   الذکر که ترتیب معامالت دولتی را بیان میکنار مستندات قانونی فوقدر 
بـر وظـایف سـازمان برنامـه و      این قانون با تاکید 23ماده تدوین شده است. ماده  53 فصل و 10 قرار دارد که در 1351
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هاي عمرانی، مالك تدوین تعداد زیادي به طرح کلی قراردادهاي مربوط بودجه براي تعیین معیارها و استانداردهاي اصول
هاي اجرایی کشور بوده است. سازمان برنامـه  ر شده و جاري مربوط به طرحهاي صادها، ضوابط و دستورالعملنامهاز بخش

اصـول و مبـانی    1366 سـال  کار خود قـرار داد و در  دستور تهیه نظام فنی و اجرایی کشور را در 1364 سال و بودجه در
تـدوین   زمـان بـا  د. هموزیران رسی تاتصویب هی به 1367 سال بر نظام فنی و اجرایی را تدوین کرد و این نظام در حاکم
جدیـد کشـور، کـار بررسـی و      ها و شـرایط ضرورت توجه به ساله توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی با دوم پنج برنامه

تصویب  به 2/3/1375 تاریخ نهایی آن در نویسنهایت پیش اصالح نظام مزبور شروع شد و پس از انجام اصالحات الزم در
 31مـاده   کیفـی آن در  منظـور ارتقـاي   مذکور با اوضاع و احوال کشور و بـه  ق مجدد نظاموزیران رسید. براي تطبی تاهی

گـذاري بـا   هاي سرمایهها و پروژهمنظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرح چهارم توسعه، دولت موظف شده بود به برنامه
پایـان   و اجتماعی و اقلیمی کشـور، تـا  شرایط اقتصادي  کیفی، متناسب با گرا و دستیابی به سیستم کنترلرویکرد نتیجه

هاي اجرایی اقـدام کنـد.   تمامی دستگاه چهارم، نسبت به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجراي آن در اول برنامه سال
اول از مصـوبه   فصـل  ت وزیران تصـویب شـد. در  اهی 20/1/1385 جلسه مورخ نظام فنی و اجرایی در ماده،استناد این  به

صراحت  خدمات و کاال به کنندگان تامینصالحیت  آن، احراز 11-5 ان اصول نظام فنی و اجرایی کشور و بندعنو اخیر با
مـوارد احـراز    بـه  19 و 18 ،17 ،15 ،14 بنـدهاي  عنوان الزامات مدیریت در دوم با فصل گرفته است. در کید قرارات مورد

 کننـدگان  تـامین هـا و  انجام فعالیت نفع دراي عوامل ذيصالحیت، ایجاد فضاي رقابتی، بسترسازي و ارزشیابی حین اجر
عنوان تهیه اسناد مدیریت، بـه تهیـه اسـناد اختصاصـی     چهارم با فصل  از »ج« بند کید شده است. و دراها تخدمات طرح

دولـت   پنجم توسعه قانون برنامه 214ماده  هاي مربوطه اشاره شده است. درهاي اجرایی توسط دستگاهنیاز دستگاه مورد
رعایت قانون نحـوه اجـراي    اي باهاي سرمایههاي تملک داراییمنظور افزایش کارآمدي و اثربخشی طرح موظف گردید به

سـه عامـل    گـرا و کنتـرل هـر   رویکردهاي نتیجه را با1385 اساسی، نظام فنی و اجرایی مصوب چهارم قانون و چهل اصل
  مورد اجرا گذارد. چهارم به وم برنامه اصالح و از سالس سال اجراي پروژه، تا کیفیت در هزینه، زمان و

  ارجاع کارابزاردقیق سدها و قواعد  -3- 2

برداري ابزاردقیق از جمله خدمات تخصصی است ، نصب و بهرهتامینها و خدمات مربوط به آن از شامل ابزاردقیق سد
متعدد و معتبري به موضـوع ابزاردقیـق    باشد. از نقطه نظر علمی مراجعاي مناسب میکه نیازمند دانش تخصصی و حرفه

) ICOLD, 1972( 23) و ICOLD, 1969( 21اند. اولین مراجع قابل اشاره در این زمینه نشـریه شـماره  ها پرداختهدر سد
چنـین  هاي بزرگ است که به ترتیب به ابزاربندي سـدهاي خـاکی و بتنـی پرداختـه اسـت. هـم      المللی سدکمیسیون بین

) کمیسـیون  ICOLD, 1989( 68) و ICOLD, 1981 ،(59 )ICOLD, 1987 ،(60 )ICOLD, 1988( 41نشریات شـماره  
هـا، مالحظـات عمـومی    هاي بزرگ نیز به موضوعاتی از قبیل پایش و رفتارنگاري خودکـار، ایمنـی در سـد   المللی سدبین

هـاي بـزرگ   الملـی سـد  سـیون بـین  ها اختصاص یافته است. عالوه بر نشریات کمینگاري پی سدها و رفتاررفتارنگاري سد
هـاي آن  موضـوع رفتارنگـاري سـدها و روش   ) بـه  ASCE, 2000کمیته کاري انجمن مهندسی ساختمان ایاالت متحده (
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دهی نحوه ارائه خـدمات مـرتبط بـا    رغم اهمیت خدمات مذکور تاکنون معیار و دستورالعملی براي ساماناند. علیپرداخته
  رائه نشده است.ابزاردقیق و نظارت بر آن ا

هاي امور فنی و اجرایـی کشـور،   ها و معیارها، دستورالعملنامهکه اشاره شد، مستندات اصلی تنظیم و ابالغ آیینچنان
و  1385از آن و قـانون برگـزاري مناقصـات مصـوب     و مصـوبات منـتج    1351قـانون برنامـه و بودجـه مصـوب      23ماده 
قـانون   26مـاده  » الـف «نامه اجرایی مربـوط بـه بنـد    از آیین 3ماده » پ«ساس بند باشد. براهاي اجرایی آن مینامهآیین

هاي تخصصی فهرست ها و زمینهراهبردي براي رشتهریزي و نظارتبرگزاري مناقصات، تا زمانی که از طرف معاونت برنامه
  رست نموده است.هاي مرکزي مکلف به تهیه این فهدار منتشر نشده باشد، دستگاهگران صالحیتمناقصه

هـاي مـدیریت منـابع آب ایـران،     ) شـرکت 8-الـف (پیوسـت   7/8/1386تاریخ  53619/515/5براساس ابالغیه شماره 
مدیریت تولید، انتقال و توزیع برق ایران، مهندسی آب و فاضالب کشور و مدیریت سـاخت و تهیـه کـاالي آب ایـران بـه      

نامـه شـرکت   اساس 8چنین براساس بند اند. هممورد تایید قرار گرفته هاي مرکزي زیرمجموعه وزارت نیروعنوان دستگاه
داري و فنی و مورد نیاز در احداث، نگـه  يها و معیارهاتهیه دستورالعمل 1382مدیریت منابع آب ایران مصوب خردادماه 

به این مساله با توجه  ).5-برداري از تاسیسات، جزو وظایف شرکت مدیریت منابع آب قلمداد شده است (پیوست الفبهره
پس از تایید وزارت نیرو بـه عنـوان   هاي تخصصی زمینه درتوسط شرکت مدیریت منابع آب ایران هاي تهیه شده فهرست

فهرست بلند واجدان صالحیت قابل استناد خواهد بود. این موضوع در مکاتبه مدیر کل محترم نظام فنی اجرایی به شماره 
هاي فنی آب و آبفا بـه  ) و مکاتبه مدیر کل محترم دفتر مهندسی معیار9-الف(پیوست  19/8/1388و تاریخ  74330/22
  ) مورد تاکید قرار گرفته است.10-الف(پیوست  24/6/1391تاریخ  720/22625/91شماره 

بـا  هـاي بـزرگ مکاتبـاتی    خارجی، از طریق کمیته ملی سد هايهاي ابزاردقیق درکشوربه منظور بررسی روند فعالیت
هـاي انجـام شـده از    رغم پیگیريهاي مختلف انجام گردید. علیهاي بزرگ در کشورالمللی سدبرخی اعضا کمیسیون بین

هـا از طریـق کارشناسـان ایرانـی شـاغل در برخـی       این طریق نتیجه مطلوب حاصل نگردیده و نهایتا رونـد ایـن فعالیـت   
هـا توسـط کارشناسـان شـاغل در     فت. نتایج حاصل از این بررسیهاي تولید کننده ابزاردقیق مورد بررسی قرار گرشرکت

  باشد.شرکت گلوتسل آلمان به شرح زیر می
هـاي  هاي اروپایی و آمریکاي شمالی و به خصوص آلمان سدهاي در دست ساخت وجود نـدارد و پـروژه  در اکثر کشور

باشـد. در  مـی  کم ارتفـاع و هاي طویل دایک ها شامل تعمیر و نوسازي سدها و یا احداثمرتبط با سدسازي در این کشور
هاي بادي و ، نیروگاهآنتحکیم و  برداريدگوهاي ساختمانی مترو، ترین حوزه کاربرد ابزاردقیق در پروژهکشور آلمان بیش

هـاي عظـیم   آهن، مخازن بـزرگ و محـل  هاي سطحی، راهآب پایش وضعیت هاي قدیمی،ساختمان پایش رفتاراي، هسته
 .ه استدفن زبال

گیـرد. بـا   بدون واسطه و مستقیما از کارخانه تولید کننده و توسط کارفرما صورت مـی خرید ابزاردقیق ایی پهاي ارودر کشور
هایی نظیـر انگلسـتان و ایتالیـا کـه خـود داراي تولیـد       توجه به وجود فضاي آزاد رقابتی تجهیزات تولید شده در آلمان در کشور

گیرد. بـا توجـه بـه تجربـه و تخصـص افـراد شـاغل در شـرکت تولیـد کننـده           ورد استفاده قرار میکنندگان ابزاردقیق هستند م
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گیـرد. فراینـد   ابزاردقیق، در اغلب موارد طراحی آرایش ابزار و انتخاب نوع ابزار نیز توسط عوامل فنی تولید کنندگان صورت مـی 
هـاي  توجه به این که دراغلب مـوارد خریـداران ابـزار شـرکت     رسد. بانصب نیز توسط تولید کننده و عوامل فنی وي به انجام می

هـا و خریـداران ابزاردقیـق بـه     گـذاران پـروژه  حال سـرمایه غیردولتی هستند، ضوابط خاصی جهت خرید ابزار وجود ندارد، با این
در  گیـري انـدازه و  پـایش اسـتانداردهاي  حاضر برخی هاي پروژه مقید هستند. در حال مشخصات فنی مورد نیاز و کاهش هزینه

  چنین اتحادیه اروپا در حال تدوین است که هنوز نهایی نشده است.کشور آلمان و هم

  شناسی)(آسیب هابررسی مشکالت موجود تجهیزات ابزاردقیق سد -4- 2

 سـدها در  دهـد ابزارهـاي منصـوبه در   برداري از سدهاي تجهیز شده به ابزاردقیق نشـان مـی  سال بهره بررسی چندین
اهمیـت   توجـه بـه   برداري نبوده است. بـا دالیل مختلف قابل بهرهه ساخت و یا پایان عملیات اجرایی، ب ختلفی ازمراحل م

گیري و وابستگی زیاد ایـن ارزیـابی بـا سـالمت تجهیـزات ابزاردقیـق،       اولیه آب خصوص در دوران ارزیابی ایمنی سدها به
ل موجـود و  یرو بررسـی مسـا  همین ها را با ابهام روبرو نماید. ازدگیري ایمن سبرداري و آبتواند بهرهخرابی تجهیزات می

مشـکالت موجـود اقـدام گردیـد. جلسـات       يبه احصـا نسبت توجه قرار گرفته و با برگزاري جلسات  ها موردیابی آنریشه
هاي مهندسـی  کتبر کارفرمایان، شربرداري از ابزاردقیق، مشتمل، نصب و بهرهتامیننفعان خدمات مذکور با مشارکت ذي

خبره تجهیزات ابزاردقیق ها و کارشناسانان تخصصی ابزاردقیق سدکارپیمانها، عمومی ساختمان سد انکارپیمانمشاور، 
شـده مـورد    ارائههاي مختلف مشکالت حضور کارشناسان و مدیران بخش از برگزاري جلسات متعدد با برگزار گردید. پس

گروه مشـکالت و نـواقص مطالعـه و طراحـی، مشـکالت تهیـه، سـاخت و نصـب          4 و دربندي قرارگرفته بازنگري و دسته
داري، ضـمانت دوره  بـرداري و نگـه  هاي بهرهها، دستورالعملبرداري شامل قرائت، تحلیل، آموزشابزاردقیق، مشکالت بهره

  بندي گردید.عمومی دستهبرداري و نهایتا مشکالتبهره

  مشکالت و نواقص مطالعه و طراحی -4-1- 2

  طراحی نامناسب ابزارگذاري سد - 1-1- 2-4
 اسـت کـه در   حـالی  هـا مشـخص باشـد. ایـن در    بایست، هدف از نصب کلیه ابزاریک طرح ابزارگذاري مناسب می در

بـرداري شـده و مبـانی مشخصـی     هاي دیگر کپیهاي انجام شده اخیر طرح جانمایی ابزارها از طرحبسیاري موارد طراحی
باال و گستردگی مطالعات سـاخت   دلیل حجم بسیاري از سدها به نوع ابزار وجود ندارد. دربراي تعداد، آرایــش و انتخاب 

مطالعات طرح ابزارگذاري معطوف گردیـده   کمی به هاي پایین تجهیزات ابزاردقیق توجههاي مختلف و هزینهحوزه سد در
 باشـد، فاقـد گـزارش   می ... ر، تعداد ابزار وابزا بر انتخاب نوع موارد طراحی ابزارگذاري سد که مشتمل بسیاري از است. در

دقیـق   طراحی مدنظر قرار گرفتـه و امکـان رفتارنگـاري    هاي نامناسب یا ناکافی دررو ابزارهمین فنی و توجیهی بوده و از
 گردد.سلب می
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  هاها و استانداردالعملنبود دانش کافی، راهنماها، دستور - 1-2- 2-4
هـا و  العمـل کـافی، راهنماهـا، دسـتور    بخـش پیشـین بـه نبـود دانـش      دراشاره  هاي نامناسب مورداز طراحی بخشی
زمینـه ابزاردقیـق    باشد. بررسی مکتوبـات منتشـر شـده در   هاي مرتبط با طراحی ابزاردقیق در سدها مرتبط میاستاندارد

 اندارد درحاضر مستندات داخلی کافی و مرجع نظیـر راهنمـا، دسـتورالعمل یـا اسـت      حال گر این است که درسدها نشان
هـاي فـاحش میـان    ها و الزامات آن وجود ندارد. شواهد نبـود چنـین مسـتنداتی تفـاوت    سد زمینه طراحی ابزارگذاري در

گذاري مشابه براي سدهاي با مشخصات فنی و درجه هاي ابزارهاي ابزارگذاري سدهاي با مشخصات یکسان و یا طرحطرح
 باشد.اهمیت متفاوت می

  گذارياي ابزارهبر طرح عدم نظارت - 1-3- 2-4
بـه  هـاي کارفرمـایی   مجموعـه  هاي ابزارگذاري و توان فنی محدود نهادهاي نظـارتی در مستند نبودن طراحی به دلیل
اي نظارت فنی دقیقی بر طراحی صورت گرفته وجود نداشته است. عـدم وجـود   هاي آب منطقهسطوح شرکت در خصوص

هـاي  طـرح  ین نواقصـی اسـت کـه در   تـر مهـم جملـه   گیري ازرد اندازههاي موها و حدود مجاز مشخص براي پارامترمعیار
طریق مدلسـازي   زمان طراحی از گیرد. این حدود مجاز براي اکثر ابزارها درغفلت قرار می ابزارگذاري وجود داشته و مورد

دیگر مشـکالتی   یی نیز ازاجرا با شرایطچنین ناسازگاري عددي و یا با استفاده از نتایج آزمایشگاهی قابل برآورد است. هم
  حداقل برساند. اجرا را به حین ها مدنظر قرار گرفته و تغییرات آتی طرح درمرحله تصویب طرح تواند دراست که می

  مشکالت و نواقص تهیه، ساخت و نصب ابزاردقیق -4-2- 2

  عرصه ابزاردقیق فعال در هاينظر گرفته نشدن سوابق شرکت در - 2-1- 2-4
اي برخـوردار اسـت. ایـن    ي ارائه کننده تولیدات و خدمات مهندسـی از اهمیـت ویـژه   هاامروزه کسب اعتبار براي شرکت

هـا نیـز   ي فعالیـت و رقابـت شـدید میـان آن    هاي تولید کننده ابزاردقیق با توجه به محدود بودن حوزهموضوع شامل شرکت
باشـند. برخـی   بقی در سدهاي کشور میهاي موجود داراي سواها، اکثر شرکتگردد. با توجه به بازار محدود ابزاردقیق سدمی

رغم سابقه طوالنی فعالیت خود داراي سابقه مطلوبی نبـوده و مشـکالت رخ داده   هاي فعال در عرصه ابزاردقیق علیاز شرکت
هـاي مناسـب   حال به سبب عدم وجود سازوکارها بسیار وسیع است. با ایندر زمینه ابزاردقیق سدهاي تجهیز شده توسط آن

چنان در ایـن عرصـه فعـال بـوده و حتـی کوششـی بـراي بهبـود         چنینی همهاي ایننظر گرفتن این سوابق، شرکت براي در
هاي فعال در عرصه ابزاردقیق منجر به واگذاري برخی توجه به سوابق شرکتاند. از سوي دیگر عدم خدمات ارائه شده ننموده

تواند تبعات بسـیاري  الزم گردیده است که این موضوع نیز می هايهاي کوچک و فاقد صالحیتهاي بزرگ به شرکتفعالیت
کـاران یـا   بنـدي پیمـان  وجـود ضـوابطی بـراي ارزیـابی و رتبـه     از عـدم   به دنبال داشته باشد. این مساله به طورخاص ناشی

  باشد.ها میهاي آنبر فعالیت فروشندگان این صنعت و عدم وجود ارگان مسوول براي ارزیابی و نظارت
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  عدم شفافیت شرح خدمات تخصصی -2-2- 2-4
 شـفافیت شـرح   باشد، عدمخدمات فنی تخصصی محل مناقشه می بسیاري از مناقصات با شرح یکی از مواردي که در

نشـدن   باشـد. ذکـر  و نصب ابزاردقیق نیز مطرح مـی  تامینخصوص اسناد مناقصه  موضوع در خدمات تخصصی است. این
غلط انجام گرفته واگذاري قرارداد با شفافیت همـراه   اثر برآوردهاي د تا برشوخدمات تخصصی سبب می شرح یات دریجز

چـون حفـاري   مواردي هـم  در نصب ابزاراصلی بدنه و تخصصی  کارپیماننمونه عدم تبیین دقیق وظایف  به عنواننباشد. 
گـران را متـاثر   مناقصـه  سـوي  ازشـده   و این موضوع پیشنهادات ارائهبرآورد هزینه شده  ها، موجب بروز اختالف درگمانه

  خواهد نمود.

  اري مناقصات ابزاردقیقزنبود سازوکار مناسب برگ - 2-3- 2-4
برگـزاري   زمینه نحوه هاي مرتبط با ابزاردقیق، نبود سازوکار واحد درارجاع کارعرصه  دیگر از مشکالت موجود دریکی

زمینه گردیده و سـبب ایجـاد    این رکارشناسی دراي و غیهاي سلیقهله باعث برخورداباشد. این مسمناقصات ابزاردقیق می
دیگـر مشـکالت ایـن عرصـه تنـوع       ي ابزاردقیق گردیده اسـت. از کارپیمانهاي تعارضاتی بین منافع کارفرمایان و شرکت

ایـن   بر اي و متاثر از شرایط اقتصادي و تجاري کشور است. عالوهسلیقه باشد که عموماهاي خرید و منابع خرید میروش
نمایـد. عمومـا   تخصصی نیز مشـکالتی را ایجـاد مـی    کارپیمانهاي گذار و شرکتتعامل مناسب بین دستگاه مناقصه دمع

خـارجی بـوده و ضـرورت     تولیـد کننـدگان  کننـد، نماینـدگان   مناقصات ابزارگذاري سدها شرکت مـی  هایی که درشرکت
بر بـودن اسـتعالمات بـرآورد    توان به زمانجمله می زگردد. اسبب بروز مشکالتی می بعضاهاي خارجی هماهنگی با طرف

و کارشناسان آن اشـاره   تولید کنندهها از شرکت هزینه و یا درخواست اطالعات تکمیلی براي انجام برآورد مقادیر و هزینه
د، هـاي قبلـی اشـاره شـ    بخـش  چـه در آشنایی کافی مهندسین طراح، مطابق آن دلیل عدم برخی موارد به نمود. حتی در

کردن و ها براي بهینهشوند، داراي مشکالتی اجرایی بوده و بازنگري آنمی ارائهمناقصات  هاي ابزارگذاري اولیه که درطرح
نیـاز   ان تخصصـی مـورد  کارپیمانگذار با چنین مواردي لزوم تعامل دستگاه مناقصه ها نیاز است. لذا درعملیاتی کردن آن

ثبات  مواقع عدم در به خصوصمالی  مالی کارفرمایان و عدم عمل به تعهدات مشکالت ل ویدیگر مسا سوي خواهد بود. از
 ان ابزاردقیق شده است.کارپیماناقتصادي و تغییرات قیمت ارز عموما سبب تحمیل زیان 

  هاي تخصصیان ساختمانی و شرکتکارپیمانعدم تعامل مناسب بین  - 2-4- 2-4
زمـان زیـادي را بـه خـود اختصـاص       تولید کننـده هاي خارجی رکتبرخی موارد فرآیند طوالنی سفارش ابزار به ش در

 از عوامـل  شود. متاسفانه در نگـاه بسـیاري  هاي تعامالت سیاسی تشدید میفراز و نشیب در موضوع خصوصا ین. ادهدمی
هیـزات  نصـب تج  توجه نبوده و عدم که در واقع شایسته است، مورد چناني سدسازي، ابزاردقیق سد آنپروژه اجرایی یک

ابزاردقیق سـاخت   به موقع تامین عدم به دلیلبرخی موارد  دلیل در همینگردد. بهابزاردقیق مانع اجراي پروژه تلقی نمی
برخـی   گردند. اگرچـه در ها بدون نصب ابزاردقیق انجام شده و تجهیزات ابزاردقیق خریداري شده عمال بال استفاده میسد
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تناسب تجهیزات و  سبب عدمهمین موضوع به گرفته است اما،  ي دیگري قراریار پروژهاخت پروژه در موارد، ابزاردقیق یک
  ها گردد.آن پروژه تواند سبب مشکالت بعدي درمشخصات فنی می

  هاي کیفی و کالیبراسیوننبود مرجع کنترل -2-5- 2-4
گیرنـد، امـا   توجه قرار می ردهاي کیفی و کالیبراسیون ابزاردقیق موهاي ابزاردقیق کنترلبسیاري از قرارداد چه در اگر

رود، تجهیـزات  گونه که انتظار میگردد. همانکار سبب ایجاد اختالف بین عوامل طرح می نبود مرجعی مشخص براي این
ها نیـز  انتظار داراي دقت و درجه تفکیک باالیی بوده و لذا براي کنترل کیفیت و دقت آن ابزاردقیق براساس عملکرد مورد

کشـور بـراي انجـام     حاضر چنین مرکز تخصصی در حال باشد. درهاي مجهز و تخصصی میها و آزمایشگاهنیاز به دستگاه
برخـی   شـود، در کننده انجام مـی  کشور مبدا تولید حاضر کالیبراسیون اولیه ابزار در حال چه در مهم وجود ندارد. اگر این

ی میان محل تولید و محل نصب، و یا مشکالت حین حمـل  تبیین اصالت تجهیزات، اختالف شرایط پیرامون به دلیلموارد 
  به کنترل کیفی و کالیبراسیون مجدد وجود خواهد داشت. و نقل ابزار، نیاز

  هاولیتوعدم نظارت کافی در دوره ساخت و تبیین مس - 2-6- 2-4
 بعضـا ل همـین دلیـ  بـه  صورت مقطعی به فعالیت پرداخته و به سازي شرکت نصاب ابزاردقیق هاي سدپروژه عموما در

 / سـنج هـاي انحـراف  ي قـائم و یـا لولـه   اي هماننـد پیزومترهـاي لولـه   ابزارهـاي گمانـه   در خصوصحفاظت فیزیکی الزم 
تولیـد  شـرکت  بـه  موضوع نوع نگـاه   از دالیل مهم این پذیرد. یکیهاي ابزارهاي الکتریکی صورت نمیو کابل سنجنشست
فروشنده که باید تولیـدات   ابزار را تنها یک تولید کنندهن معنا که شرکت ای بهي آن است. کنندهي نصبو نماینده کننده

نیاز بـراي نصـب ابـزار و     ي مورددانند. لذا برآورد هزینهکارگاه خارج شود، می مقطعی از زمان نصب نموده و از خود را در
پرسـنل حفاظـت کننـده از     ترشبیحضور  بهزمان اجرا و نیاز  امکان طوالنی شدن مدت بهتوجه  نظارت پس از آن بدون

پذیري عوامل مختلف در بروز مشکالت گردیده است. موضـوع عـدم   وولیتمس له سبب عدماپذیرد. این مسابزار صورت می
بـه  یابد. ي میتربیشموضوع تجهیزات ابزاردقیق نمود  عوامل درگیر در تربیشمورد تعدد  خصوص دربه پذیري ولیتومس

مشکل تفکیک  صورت بروز مرجع مختلف باشد، در ابزاردقیق و نصاب ابزاردقیق دو کننده تامین کهصورتی  خاص در طور
  ي همراه خواهد شد.تربیشها با مشکالت ولیتومس

  ساخت عدم تهیه گزارش رفتارنگاري حین - 2-7- 2-4
سـاخت،   دوره برداري تجهیـزات ابزاردقیـق در  هاي زیاد براي نصب تجهیزات و نیز دادهرغم هزینهبرخی موارد علی در

آیـد. گـزارش تحلیلـی رفتارنگـاري     عمـل نمـی  بـه  هـا  نظر قرار نگرفته و عمـال اسـتفاده مناسـب از آن    ها مدتحلیل داده
چنـین  وابسته را فراهم نموده و هـم  تاسیساتسازه و  ها، زمینه بررسی رفتاراولیه قرائت مقادیر ارائهبر  ساخت عالوهحین

گزارش رفتارنگـاري   تهیه یک بهباشد. البته بدیهی است نباید دوران آتی می فتارنگاري درهاي رالگویی براي تهیه گزارش
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 ماهـه)، مـورد   مثال شـش  طوربه ساخت و با تناوب مناسب ( در انتهاي دوران ساخت اکتفا نمود، بلکه تهیه گزارش حین
  باشد.حین ساخت می ر سد دراز اهداف مهم ابزارگذاري، مانیتورینگ رفتا که یکیچرا  ست.ا نیاز و ضروري

  طرحسایر موارد قابل -2-8- 2-4
ل قـراردادي  یعرصه تهیه، ساخت، نصب، نظارت و مسا ین مشکالت موجود درترمهمموارد طرح شده قبلی که  برعالوه

  باشد:شرح ذیل قابل طرح میبه شوند برخی مشکالت و نواقص دیگر ابزاردقیق محسوب می
توان  به عدم توجه ان عمومی ساختمان سد که عموما باکارپیماندقیق به ، ساخت، نصب ابزارتامینواگذاري  -1

 گردد؛فرایند نصب در این زمینه می تخصصی کافی و مناسب در عرصه ابزاردقیق سبب ایجاد مشکل در

زمینـه   زمینـه ابزاردقیـق کـه منجـر بـه تعـارض در       ان اصلی درکارپیماناطالع کافی عوامل کارگاهی  عدم -2
بخش نسبت بـه   هاي مالی اینهزینه گردد. نسبت کمابزار می هاي نصبتوجه به ضرورت و عدم بنديالویت

  باشد؛توجه به آن میهاي عدمقرارداد اصلی ساخت سد یکی از زمینه
، نصب و تامینهاي مختلف قراردادهاي ابزاردقیق شامل تفکیک بین بخش بودن مبالغ قرارداد و عدم مقطوع -3

 کـار پیمـان بینی نشده به هاي پیشها سبب تحمیل هزینهبه ماهیت متفاوت آن توجه باقرائت تجهیزات که 
 گردد؛می

تجهیـزات   هاي نصـب خصوص براي فعالیتبها مشخص به تعرفه و فهرست ها و نبود یکتفکیک فعالیت عدم -4
 عرصه؛ این سند باالدستی براي فعالیت در عنوان یکابزاردقیق به 

اجـرا   مهـم در دوره  اجرا، این دوره زمینه قرائت ابزار و رفتارنگاري در خصوص درها به عدم تبیین مسوولیت -5
 انکـار پیمـان باشد و در کارهاي مختلف افـراد مختلفـی از   طور سیستماتیک نمیداراي مسوول مشخصی به 

 ار زیاد است؛قرائت ابز دقت در اساس اشتباه و عدم همین اصلی، تخصصی و مشاور این مسوولیت را دارند. بر

کننـدگان و  کـار تخصصـی ابزاردقیـق، وارد   هاي پیمانعدم تخصص الزم و کافی برخی از کارشناسان شرکت - 6
مشکل در زمینه کارشناسان نصب نیز مطرح بوده و عموما افراد نصاب ابزار داراي پروانـه یـا   فروشندگان، این

ابـزار،  نصـاب  یهاي واردکننـده و گـاه  رکتطورکلی شمجوز کاري مشخصی در زمینه نصب ابزار نیستند. به 
تشکیالتی تجارتی بوده و ساختار یک شرکت تخصصی ابزاردقیق را ندارنـد. عـدم وجـود مراکـز      طور عمدهبه

وجود افراد متخصـص در ایـن   صنعت جوان دلیل اصلی عدم افراد در این دانشگاهی و آکادمیک براي تربیت 
 باشد؛زمینه می

کـار  خصـوص در مـواردي کـه پیمـان    هـا بـه   کاران ساختمانی سدها و تعهدات پیمانتتفکیک مسوولیعدم  -7
 باشد؛کار اصلی سد میتخصصی طرف قرارداد پیمان

داري در انبـار) و بعـد از   داري ابزار در مراحل مختلـف (نگـه  تبیین و عدم شفافیت مسوولیت حفظ و نگهعدم -8
 مند؛اجرا) تا زمان تحویل موقت نیازنصب (در حین 
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 ... اجرا و قبت حیناانبار، مر داري ابزار درهاي الزم براي نگهعدم وجود دستورالعمل -9

 مرحله تحویل؛ اجرا تا زمان سازي ابزاردقیق ازعدم مستند -10

در سدهاي  (نصب، قرائت، تحلیل) فیزیکی ابزاردقیق ارائه گزارش پیشرفت وجود چارچوب نظام تدوین وعدم -11
  اجرا؛ حال در

 از سـد، بعـد   تحویـل بدنـه   از نصـب، بعـد   از (بعـد  موقت ابزار زمانی تحویل مقطع در خصوصفافیت ش عدم -12
 و شروع دوران تضمین؛ ...) از تحویل قطعی یا طرح، بعد يتحویل کل اجزا

رفـتن   دست موضوع سبب از سد این مرحله ساخت مسوولیت قرائت ابزاردقیق در در خصوصشفافیت  عدم -13
 اي نیز برخوردار هستند، خواهد شد؛هاي تاریخی سد که از اهمیت ویژههبسیاري از داد

کـه   توجـه بـه ایـن    تضـمین، بـا   داري و قرائـت ابزاردقیـق در دوران  خصوص مسوولیت نگه شفافیت در عدم -14
 داري یـا مشخص بودن مسوولیت نگهچنین عدمکنند. هممرحله بروز می همین هاي وارده، دري خرابیعمده
  ناپذیري را به سیستم ابزارگذاري وارد نماید؛مرحله، ممکن است خسارات جبران این توجه کافی در عدم

 اي ازعمـده  (خرید و نصب) که درصـد  خصوص در قراردادهاي توامان ابزاردقیق به کارپیمانگویی عدم پاسخ -15
پرداخـت بـراي کنتـرل     شـیوه  نمانده ایحجم ناچیز باقیتوجه به  مبلغ قرارداد پرداخت شده است؛ عموما با

  نواقص نیز با مشکالت زیادي همراه است؛ گیري رفعساز بوده و پیمشکل (خصوصا نصب) ادامه عملیات
 باري در پی داشته باشد؛تواند نتایج زیانانبار که گاها می ابزار خریداري شده در ماندگاري طوالنی مدت -16

اجـرا بـه جهـت     مرحلـه  ها نیز درامل ابزاردقیق و حتی قرائت آنک داري و نصبالشعاع قرار گرفتن نگهتحت -17
 اصلی سد. کارپیمانابزاردقیق و  کارپیمانمسایل و مشکالت قراردادي و مالی بین 

  برداري مشکالت و نواقص مرحله بهره -4-3- 2
بـرداري از  که بهـره یی جانباشد. از آها میبرداري ایمن از آنها به ابزاردقیق ایجاد زمینه بهرهغایی از تجهیز سد هدف

ل و مشکالت ناشی از دوران طراحی، خرید، نصب و اجـرا  یي مساانتهاي فرایند پروژه قرار دارد، و وارث کلیه تجهیزات در
 خاص بـه  طور مشکالت موجود به حال برخی از این اي دارد. باالعادهبه آن و مشکالت مربوط ضرورت فوق باشد، توجهمی

گـردد.  زمینه پـایش رفتـار سـد مـی     رداري مربوط است که مانع استفاده حداکثري از تجهیزات ابزاردقیق دربمرحله بهره
  شرح زیر است: ین این مشکالت بهترمهم

هاي مربوطـه. ایـن مسـاله    برداري مطابق با دستورالعملکمبود نیروي انسانی جهت قرائت ابزاردقیق و عدم داده -1
 هاي فراوانی انجام شده است.ها هزینهگردد که براي اکتساب آنزشمندي میهاي ارسبب از دست رفتن داده

بـرداري  بهـره  دست هاي درها و تهیه گزارشات رفتارنگاري. تعدد سدانسانی جهت تحلیل داده کمبود نیروي -2
رفتـار و   هاي کارشناسان سبب بـه حاشـیه رفـتن پـایش    اي و بعضا تعدد مسوولیتمنطقههاي آبدر شرکت

 نی سدها شده است.ایم
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 عـدم  فنی مجرب متناسب با نیازمندي تحلیل رفتار سـدها کـه برگرفتـه از    نبود توان کارشناسی تخصصی و -3
 باشد.کشور می گسترش دانش مرتبط با ابزاردقیق در

کارایی ها که سبب عدمتحلیل دقیق داده خرابی ابزار و نیز استفاده گزینشی و عدم اثر ها درعدم کفایت داده -4
 ها در رفتار سد خواهد بود.حلیلت

هـاي چـون سـاخت،    قبیـل نقشـه   مستندات سد ازدالیل مختلف دسترسی قابل قبولی به برخی موارد به  در -5
هـاي برداشـت شـده را بـا مشـکل      وجود نداشته و این مساله تحلیل داده ... مقادیر حدي و مجاز و مقاطع و

 نماید.مواجه می

  عمومیلیمشکالت و مسا -4-4- 2
 فعـال در  حقیقی و حقـوقی  کم افراد تخصصی ابزاردقیق تعدادکار پیمانهاي خصوص شرکت ل مطرح دریز مسایکی ا

هـاي  کـم شـرکت   رغم تعدادچنین علیدهد. همشده را کاهش می ارائهرقابت و بهبود خدمات  عرصه است که امکان این
ها دیده شده است کـه امکـان تعامـل    ولیتوها و مسیتزمینه حدود فعال نوایی بارزي درجلسات برگزار شده ناهم فعال در

سـو،   یـک  عرصـه از  این هاي فعال درکم شرکت نماید. تعدادزمینه بهبود خدمات را مشکل می نتیجه در براي رسیدن به
  باشد.جهانی می هاي فعال در عرصههاي ابزاردقیق و نیز تعداد محدود شرکتمتاثر از گردش کم مالی فعالیت

  هاي عملیاتیکاردي مشکالت و راهبنجمع -5- 2

هـاي  سـدهاي اجـرا شـده تـاکنون، درس     هـاي ابزارگـذاري در  اهداف تعیین شـده در پـروژه   نیل به ها و عدمشکست
شوند ها به ما یادآور میچه این آموزهدهند. آنهاي غیرقابل حذف به ما میتکرار و یا بهبود بخش اي را براي عدمآموزنده

گیـري و  کلیه اجزاي انجـام ایـن فرآینـد از ابتـداي طراحـی تـا سـالیان پـس از آب         نظر جدي در و تجدیدلزوم بازنگري 
  کار هستند.راه ارائهطرح و محور زیر قابل قالب سه عرصه در این هاي مطرح درباشد. چالشبرداري میبهره

  هاو استانداردها انسانی و تدوین راهنماها، دستورالعمل توسعه دانش فنی، تربیت نیروي - 5-1- 2
برداري از تجهیزات ابزاردقیق کمبـود تـوان تخصصـی    چنین بهرهبعد مطالعه و طراحی، تهیه و ساخت و هم سه هر در
 ایـن  انسانی متخصـص در  نیروي نبود سازوکارهاي تربیت گرفته و بخش مهمی از این موضوع معطوف به اشاره قرار مورد

هـاي مختلـف طراحـی، سـاخت و     مدت براي کارشناسان حـوزه اي آموزشی کوتاههطریق دوره دو مهم از زمینه است. این
گیـري  هـاي مـرتبط بـا ابزاردقیـق قابـل طـرح و پـی       محققین دانشگاهی با فعالیت تربیشچنین ارتباط برداري و همبهره
هاي گسـترده  فعالیتهاي مختلف نیازمند انجام هاي و راهنماهاي مناسب براي بخشچنین نبود دستورالعملباشد. هممی

زمینـه   ایـن  ها و راهنماهاي مناسـبی در اخیر دستورالعمل دورهباشد. اگر چه در پژوهشی و تدوین مستندات مربوطه می
هاي هاي روز نیازمند پژوهشتکنولوژي چنین تغییربودن و هم جوان توجه به عرصه با تدوین و منتشر شده است، اما این
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بـا متخصصـین    تـر بـیش نه ارتباط مستمر دانشگاه و صنعت آب و تشویق مدیران براي ارتباط زمی این باشد. درجدید می
  باشد.ها قابل توصیه میعرصه ابزاردقیق و رفتارنگاري سد دانشگاهی فعال در

  هاي ابزاردقیقاعمال نظارت فنی برطرح -5-2- 2
 ایـن  فنـی در  هـاي سـت نظـارت  هاي مختلف الزم اعرصه تخصصی الزم در خصوص نبود توان وضعیت حاضر و به در

وضـعیت طراحـی    بهبـود  توانـد در زمینه توسعه یابد. کنترل و بررسی طراحی ابزاردقیق توسط دفاتر فنی کارفرمایان مـی 
هـاي طـرح را افـزایش دهـد. تـدوین      بینی شده با نیـاز ابزاردقیق موثر بوده و اطمینان از تناسب تجهیزات ابزاردقیق پیش

زمینه طراحـی   گزارش مستقل در ارائه ها بههاي طراحی ابزاردقیق و الزام مشاورین طرحگزارش رنیاز د هاي موردحداقل
و  )11-پیوسـت الـف  ( چنـین هـدفی چـارچوب گزارشـات طـرح ابزاردقیـق       زمینه موثر خواهد بـود. بـا   این ابزاردقیق در

ـ و) پیشنهاد و توسط مراجع مسـ 12-پیوست الف(هاي فهرستگان ارزیابی گزارش اي ابـالغ  منطقـه هـاي آب شـرکت  هول ب
  گردیده است.

  هاي ابزاردقیقفعالیت شرکت اعمال نظارت حاکمیتی بر - 5-3- 2
هـاي  فعالیـت  عوامـل مختلـف درگیـر در    هاي کارشناسی بـا نشست ل مطرح شده دریمشکالت و مسا مهمی از بخش

ل یو مسـا  ارجـاع کـار  هـاي  درگیر، شـیوه هاي عوامل بر فعالیت هاي مناسب براي نظارتها به نبود سازوکارابزاردقیق سد
ین اشـکاالت  ترمهم از عرصه یکی این فعال درهايگرفته نشدن سوابق شرکت نظر باشد. درهاي منعقده مرتبط میقرارداد

تاکید عوامل درگیر قرارگرفته و نیازمند تدوین قواعـد معینـی بـراي     آن بارها مورد توجه به مطرح شده است که ضرورت
لحـاظ   کننـده بـه   هاي تولیـد پذیري و تعهد شرکتولیتومسمهم سبب افزایش حس  امر باشد. انجام اینن میآ توجه به

 هاي غیرکارشناسی براي شرکت درکار، ایجاد محدودیت ارجاع اي درهاي سلیقهحفظ بازار و موقعیت خواهد شد. برخورد
و تـدوین   دهـی سـامان بزاردقیق موضوعی است کـه نیازمنـد   هاي اشرکت کارفرمایان با تعامل مناسب بین مناقصه و عدم

هاي و ین چالشتربیشعوامل مختلف بوده و  هاي بینین موضوعات بحثترمهم ل قراردادي یکی ازیباشد. مساضابطه می
هـا در  ولیتومس شفافیت و تبیین خدمات تخصصی، عدم شفافیت شرح موضوع مربوط است. عدم این اشکاالت موجود به

ین تـر مهـم  ،، نصـب و قرائـت  تـامین تفکیک انواع مختلف خدمات  ها، مقطوع بودن قیمت و عدمهاي مختلف فعالیترهدو
 در باشند، تدوین پیمـان همسـان بـا   قراردادي می مسایلسازي طریق شفاف له ازامس موضوعاتی هستند که مستلزم حل

بعـدي گـزارش حاضـر فراینـد      فصـول  الت باشـد. در ایـن مشـک   از گشاي بخشیتواند راهمطروحه می مسایلگرفتن  نظر
 ارائـه و پیمـان همسـان    ارجاع کار نامهشیوهان تخصصی و کارپیمانپیشنهادي براي تشخیص صالحیت و ارزیابی فعالیت 

  خواهد شد.
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صل دوین پیش -سوم  ف   نویس مستنداتت

  کلیات -1- 3

هـا و در راسـتاي حفـظ و    منظور آگاهی از عملکرد آنصول گذشته اشاره شد، رفتارنگاري تاسیسات آبی به که در فچنان
اي العـاده گرفته، اهمیت فوقهاي صورتگذاريدست و استفاده حداکثري از سرمایههاي پایینحراست ایمنی جوامع و دارایی

تـرین سـازوکار   سط ابزاردقیق نصب شده در این تاسیسـات، مهـم  هاي کمی توگیريهاي چشمی در کنار اندازهدارد. بازرسی
برداري استفاده از ابزار مناسب و کارا، نصب صحیح ابزار، بهرهباشند. لذا توجه ویژه به ها میسنجش رفتار و میزان عملکرد آن

در کنـار مسـایلی ماننـد عـدم      نماید. موارد مذکور،ها و ارتقاي وضعیت ابزارگذاري در این تاسیسات ضروري میصحیح از آن
سـوابق  ها، اختالفات میان عوامل پروژه و عدم توجه بـه  کارکرد و معیوب بودن ابزار نصب شده در تاسیسات آبی از جمله سد

هـاي  دهـی شـرکت  هـاي ابزاردقیـق و سـامان   هـاي مختلـف فعالیـت   ها در تهیه و نصب ابزاردقیق، لزوم بررسی جنبهشرکت
و نصب ابزاردقیق را مورد تاکید قرار داد. با در نظـر گـرفتن مـوارد ذکـر شـده، تـدوین سـه سـند          مینتاکار تخصصی پیمان
و نصـب   تـامین کاران تخصصـی ابزاردقیـق تاسیسـات آبـی، قـرارداد همسـان       نامه تشخص صالحیت و ارزشیابی پیمانآیین

  سیسات آبی مد نظر قرار گرفت.و نصب ابزاردقیق تا تامیننامه ارجاع کار ابزاردقیق تاسیسات آبی و شیوه
ناد باالدستی اشاره شده در فصل قبل و برخی دیگر از اسناد مرتبط بـا موضـوع، مـورد    اسها و ضوابط نامهدر این آیین

که بررسی و تصویب این اسناد و ابـالغ  این بهها تبیین شده است. با توجه اشاره قرار گرفته و محدوده کاربرد و اهداف آن
 بهها و ضوابط اشاره شده در قالب اسناد دولتی تنظیم گردیده و نامهاست، آیین صالح مد نظر بودهط مراجع ذيها توسآن

چنین براي هر یک ها گیرندگان سند، مرجع صدور، تعاریف و ... مورد اشاره قرار گرفته است. همنضرورت در هر یک از آ
فصل  . در اینهاي مرتبط تهیه و در محل مربوطه گنجانده شده استها و فرمتناسب نیاز جدول بهاز اسناد مورد اشاره و 

صورت مجزا  بهنویس مستندات ترین مسایل در نظر گرفته شده در مستندات تهیه شده اشاره و پیش، مبانی و مهمکلیات
  درضمایم ارائه گردیده است.

  کارانتشخیص صالحیت و ارزشیابی پیمان -2- 3

اول  گـام  آبـی، در  تاسیسـات ان ابزاردقیق کارپیمانتشخیص صالحیت  در خصوصبینانه ط واقعمنظور تعیین شرای به
بـرداري  همکاري دفتر بهـره مرحله با  آبی مورد بررسی قرار گرفت. در این تاسیساتان ابزاردقیق کارپیمانوضعیت موجود 

داراي سـابقه   حقیقی و حقوقی ست اشخاصاستعالم فهر بهنسبت  شرکت مدیریت منابع آب ایران آب تامین تاسیسات از
بـرداري  دست ساخت یا بهره سدهاي در داري و تعمیرات ابزاردقیق دربرداري، نگه، ساخت، نصب، بهرهتامینخدمات  ارائه

هـاي  طراحـی و از شـرکت   13-الـف پیوست  منظور فرم مندرج دراي کشور اقدام گردید. براي این هاي آب منطقهشرکت
  ه شرکت مدیریت منابع آب ایران تکمیل آن درخواست گردید.تابعه و وابست

تجزیه و تحلیـل قرارگرفـت.    فرم تکمیل شده گردآوري و مورد 23 کشور کل اي درمنطقه هاي آبهمکاري شرکت با
هاي کشور مـورد  سد خدمات ابزاردقیق در عرصه ارائه شرکت فعال در 13 نهایتا براساس اطالعات گردآوري شده فهرست
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 هاي فعال در عرصـه ابزاردقیـق، بـا تـدوین فـرم منـدرج در      دوم از تبیین وضعیت شرکت مرحله ناسایی قرار گرفت. درش
  اطالعات اولیه مشخصات شرکت درخواست گردید. عرصه ارائه هاي فعال در ایناز شرکت 14-الفپیوست 

باشـد.  تهیه فهرست بلند قابل طـرح مـی   ی دراصل عرصه، دو رویکرد هاي فعال در اینبه تعداد محدود شرکت توجه با
فهرست بلند و نظارت و ارزیابی  بهآبی  تاسیساتعرصه ابزاردقیق  در تسهیل ورود متقاضیان فعالیت مبتنی براول  رویکرد

نظـر گـرفتن شـرایط مختلفـی نظیـر       دوم در باشـد. رویکـرد  دوره فعالیت می از یک ها پسشده آن ارائهکیفیت خدمات 
اول را  دیگر رویکـرد عبارت بهباشد. فرایند تشخیص صالحیت متقاضیان می در ... انسانی و ي مالی، تجربه، نیرويتوانمند

اول تسهیل فعالیت  ین مزیت رویکردترمهمنظر گرفت.  دوم را رویکردي بنیادگرا در گرا و رویکردتوان رویکردي نتیجهمی
ر طـول یـک دوره   اسـتی آن پـذیرش ریسـک فعالیـت متقاضـیان حـداقل د      ین کترمهممتقاضیان و ایجاد بازار رقابتی و 

نیاز متقاضیان فعالیت و کاسـتی   هاي موردبه تجربه و سایر توانمندي دوم توجه مزیت رویکرد باشد.ارزشیابی خدمات می
عرصـه  در اینهاي فعال گرفتن تعداد محدود شرکت نظر حاضر با در حال آن محدود شدن احتمالی رقابت خواهد بود. در

چه  . اگرباشدمیرویکرد قابل توصیه  دو شده، استفاده از هر ارائهکیفیت خدمات  نسبی کارفرمایان از وجود رضایت و عدم
حاضـر   حـال  هـاي فعـال در  تعداد محدود شـرکت  بهتوجه  بندي متقاضیان بادوم رتبه صورت استفاده از رویکرد حتی در

ان تخصصـی  کـار پیمـان نامـه ارزشـیابی   آیـین مد نظر قرار گرفتـه و   رویکرد ذکر شده، در نهایت هر دو گردد.توصیه نمی
 نامـه ارزیـابی صـالحیت   آیینخدمات و با رویکرد تسهیل در تهیه فهرست بلند و ارزیابی کیفیت  آبی تاسیساتابزاردقیق 

با رویکرد دوم و تاکید بر توانمندي  یآب تاسیساتان تخصصی ابزاردقیق کارپیمانو ارزشیابی عملکرد  (تهیه فهرست بلند)
  متقاضیان فعالیت در عرصه ابزاردقیق تهیه گردیده است.

  هاو نصب ابزاردقیق سد تامینقرارداد همسان  -3- 3

نظر از کارشناسـان، مشـاوران،    هاي فعال در عرصه ابزاردقیق از طریق استعالم و کسببررسی میدانی وضعیت شرکت
هاي فعلی حـاکم، نشـان   اشکاالت و نواقص فرایند در خصوصنفعان جلسات کارشناسی با ذي و برگزاري ... ان وکارپیمان

باشد کـه فاقـد سـاماندهی و رویـه     هاي ابزاردقیق میل مرتبط با پیمانیزمینه مسا هاي مهم در ایناز چالش داد که یکی
هاي مختلف با دیدگاه ها و رشتهمسان در حوزهموجود قراردادهاي ه امر وضعیت ابتداي زمینه است. در استاندارد در این

سازمان مدیریت ین قراردادهاي همسان فنی منتشر شده توسط ترمهمکار قرار گرفت. برخی از  دستور ارزیابی تطبیقی در
  باشد:شرح ذیل می به ریزي کشورو برنامه
 هاها و مقررات آنپیمان شرایط خصوصینامه و موافقت –

 همسان قراردادهاي خدمات مشاوره یط عمومیشرانامه و موافقت –

 همسان قراردادهاي خدمات مدیریت طرح شرایط عمومینامه و موافقت –

 برداريهمسان قراردادهاي خدمات نقشه شرایط عمومینامه و موافقت –

 همسان قراردادهاي خدمات مشاوره پژوهشی شرایط عمومینامه و موافقت –
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 هاي خدمات ژئوتکنیک و مقاومت مصــالحقرارداد شرایط عمومینامه و موافقت –

 هاي پشتیبانی و خدماتیواگذاري انجام فعالیت قرارداد –

 براي خریدهاي خارجی )Pهمسان خرید تجهیزات ( قرارداد –

کاال و تجهیزات، ساختمان و نصب  تامینهاي پیمان شرایط خصوصیو  شرایط عمومی، هاپیوست نامه،موافقت –
 کارهاي صنعتیبراي  )PC( صورت توامبه 

کـاال و تجهیـزات بـه     تـامین هـاي مهندسـی،   پیمان شرایط خصوصیو  شرایط عمومی، هاپیوستنامه، موافقت –
 براي کارهاي صنعتی )EP( صورت توام

 همسان طرح و ساخت ضوابط اجرایی، دستورالعمل و قرارداد –

یسـانس و دانـش فنـی بـراي     واگـذاري ل  قـرارداد  شـرایط خصوصـی  و  شرایط عمـومی ، هاپیوستنامه، موافقت –
 فرآیندهاي تولید محصول

 معین کار قرارداد خرید خدمت انجام –

  قرارداد پیمان مدیریت –

خصـوص سـایر    در کشـور  ریـزي سـازمان مـدیریت و برنامـه   چنین برخی قراردادهاي همسان منتشر شده توسـط  هم
  باشد:شرح ذیل می بهآوري و بررسی گردید که فهرست آن قراردادها نیز جمع

 المللیقرارداد بین تنظیم یک الرعایه درالمللی و ضوابط الزمقراردادهاي بین –

 1380 مصوب مالی دولت از مقررات قانون تنظیم بخشی 43ماده اجاره موضوع  قرارداد –

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88ماده دمات از بخش غیردولتی موضوع خ قرارداد خرید –

 مالی دولت قانون تنظیم بخشی از مقررات 88ماده قرارداد واگذاري مدیریت به بخش غیردولتی موضوع  –

ز قـانون تنظـیم بخشـی ا    88مـاده  برداري موضوع منظور تکمیل و بهرهقرارداد مشارکت با بخش غیردولتی به  –
 مالی دولت مقررات

 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 88ماده قرارداد اجاره موضوع  –

 اجاره ساختمان قرارداد –

 دستگاه آپارتمان مسکونی قرارداد اجاره یک –

 باب پارکینگ اجاره یک قرارداد –

 دستگاه آپارتمان تجاري اجاره یک قرارداد –

 کاال خرید قرارداد –

 انجام خدمـات قرارداد –

 توجـه قـرار گرفـت کـه از     بخش آب نیز مورد نیرو در این فهرست برخی از قرادادهاي همسان داخلی وزارت بر عالوه
  موارد ذیل اشاره نمود: توان بهجمله می
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 هاي آبیاري و زهکشیداري از شبکهبرداري و نگهبهره –

 هاي فاضالبخانهتصفیه فروش پساب –

 بیاري و زهکشی با هدف غیرشربهاي آسدهاي و شبکه در پروريآبزي –

بـرداري  ها و نیز بهرههاي مرتبط شامل تامین تجهیزات و نصب آنکار ابزاردقیق در پیمانهاي پیمانوظایف عمده شرکت
اي است که اساسا بـر عهـده مشـاور طـرح بـوده و      باشد. خدمات مهندسی طراحی وظیفهداري ابزار در طول پیمان میو نگه

فهرسـت  اسـاس و بـا توجـه بـه     پردازنـد. بـر ایـن    ارائـه پیشـنهاد مـی   ارتباط تنها به کار ابزاردقیق در این هاي پیمانشرکت
کـاال و   تامینهاي ها، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمانپیوست نامه،موافقت«قراردادهاي همسان ذکر شده، استاندارد 

ترین تطابق بـا محـور مـورد نظـر را دارد و بـر      بیش» هاي صنعتیبراي کار )PCصورت توام (تجهیزات، ساختمان و نصب به 
  کار قرار گرفته است.عنوان مبناي و نصب ابزاردقیق تاسیسات آبی به  تامینمبنا در تنظیم قرارداد همسان همین 

  زیر قابل طرح هستند: وضعیت هاي ابزاردقیق در دوپیمان بر این عالوه
نـوع قـرارداد، مالـک     ایـن  باشـد کـه در  می تاسیساتکار ساختمان ه معموال پیمانکار اصلی کقرارداد با پیمان –

 باشد.اصلی می دوم پیمان کار دستکار ابزاردقیق، پیماناصلی خواهد بود و پیمان کارفرماي پیمان تاسیسات

دولتـی   ت معـامالت وضعیت کارفرما دولتی بوده و رعایت الزامـا  این ، که درتاسیساتقرارداد مستقیم با مالک  –
 نیاز است. مورد

نظـر   هاي مختلـف از ضرورت هماهنگی بین بخش توجه به یک پروژه با هاي متعدد درکه وجود قرارداداین به توجه با
دوم بـین   هاي دسـت قالب قرارداد و نصب تجهیزات ابزاردقیق در تامینشود؛ زمانی و فنی، چالشی مدیریتی محسوب می

حـال  ي را متوجه کارفرما خواهد نمود. با اینترکمهاي تر بوده و ریسکابزاردقیق مطلوب کارپیمانمانی و ساخت کارپیمان
هـاي ابزاردقیـق   عقد قـرارداد  دولتی در شده ابزاردقیق پذیرش نظارت ارائهمنظور اطمینان ازکیفیت خدمات  الزم است به

 م مطلوبیت قرارداد نوعرغعلیساختمانی لحاظ گردد.  کارپیمانرما و اولیه بین کارف ساختمانی در قرارداد کارپیمانتوسط 
 له بـه اتجهیزات ابزاردقیق وجود ندارد. این مسـ  کارپیماندوم بین کارفرما و  هاي مستقیم نوعاول، بعضا گریزي از قرارداد

دالیـل   توجـه بـه   باشد. لذا بابرداري مطرح و مهم میدست بهره هاي درسد هاي تکمیلی درزمینه ابزارگذاري خصوص در
  شده است. ارائهوضعیت مذکور تدوین و  نویس قرارداد همسان براي هر دوذکرشده پیش

  هاو نصب ابزاردقیق سد تامین ارجاع کار نامهشیوه -4- 3

آبـی در   تاسیسـات  ابزاردقیـق و نصـب   تامینعرصه  هاي فعال درین مشکالت اشاره شده توسط شرکتترمهمیکی از 
ابزاردقیـق بـوده اسـت.     کارپیمانو انتخاب  ارجاع کارشناسی، نبود یک سازوکار یکسان و مناسب براي هاي آسیببررسی

عنـوان یـک    سـاختمانی بـه   کـار پیمـان و نصب ابزاردقیـق بـین    تامینپیمان  عمومیت عقد له بهابخش مهمی از این مس
بینی نشده است. که پیروي از الزامات خاصی در آن پیشتخصصی ابزاردقیق مربوط است،  کارپیمانخصوصی و  کارفرماي

خصـوص   نهایت متوجـه دسـتگاه کارفرمـا و بـه     و نصب ابزاردقیق در تامینواگذاري نامناسب خدمات  حال تبعات با این



  49  13/10/94  مستندات نویسپیش تدوین - سوم فصل

 

 نامهشیوهسالم و رقابتی جهت واگذاري خدمات ابزاردقیق  جریان به اهمیت وجود یک بوده است. نظر تاسیساتبردار بهره
کار روند واگذاري خدمات براساس برگزاري مناقصه تشـریح و مراحـل    ارجاع نامهشیوه کار تنظیم گردیده است. در ارجاع

 صـورت دو  و نصب ابزاردقیق، برگزاري مناقصه بـه  تامین ل فنی درتوجه به اهمیت مسای آن به دقت تبیین شده است. با
هاي ارزیابی پیشنهاد فنی بازرگانی و بـازه  به معیار نامهشیوههاي ین بخشترمهمیکی از  بینی گردیده و دراي پیشمرحله
خصـوص نظـرات    م و بـه دو شناسی فصلها از گزارش آسیبها اشاره شده است. درتدوین معیارهاي هریک از معیارامتیاز

هـاي فنـی   تاثیرگذاري امتیـاز  یات نحوهیچنین جزعرصه استفاده شده است. همهاي فعال در اینشده توسط شرکت ارائه
 نامـه شـیوه تـدوین   تعیین برنده مناقصه تبیین گردیـده اسـت. در   گران دربازرگانی و قیمت پیشنهاد شده توسط مناقصه

پیمـان بـین دسـتگاه     تخصصی ابزاردقیـق و عقـد   کارپیماناصلی و  کارپیمانپیمان بین  گزینه عقد کار نیز هر دو ارجاع
اخیر الزامات قانونی مرتبط با معـامالت   نظر قرار گرفته است. در مورد تخصصی ابزاردقیق مد کاریمانپ و کارفرماي دولتی

  دقت لحاظ شده است. دولتی به

  مستنداتنویس پیش -5- 3

پـس از برگـزاري جلسـات متعـدد کارشناسـی، بـا مشـارکت         مسـتندات نویس اولیه گرفتن موارد فوق پیشدر نظربا 
 تاسیسـات بـرداري از  دادي تهیه و با همکاري دفتـر بهـره  نین کارشناسان حقوقی و امور قرارچمتخصصین ابزاردقیق و هم

شرح زیر گـردآوري   بهنظرات چهارمجموعه  این زمینهصالح اقدام گردید. در نظر از مراجع ذي کسب به آب نسبت تامین
  و مورد بررسی قرار گرفت:

 سازيعرصه سد ي ابزاردقیق فعال درکارپیمانهاي شرکت –

 هاي مهندسی مشاور فعال در صنعت سدسازيشرکت –

 صنعت سدسازي ساختمانی فعال در کارپیمانهاي شرکت –

  هاي صنعت سدسازياي و کارفرمایان طرحمنطقههاي آبشرکت –
نسـبت  ربط همراه بـود،  پس از بررسی موارد مطرح شده توسط عوامل مختلف مذکور، که با استقبال عمده عوامل ذي

مسـتندات تهیـه شـده     صالح اقدام گردید.مراجع ذي به ارائهپیشنهادي با چهارچوب قابل  مستندات نسخه نهاییتهیه  به
(با رویکرد تسهیل در تهیـه فهرسـت بلنـد و     آبی تاسیساتان تخصصی ابزاردقیق کارپیماننامه ارزشیابی آیینمشتمل بر 

ان تخصصـی  کـار پیمـان ارزشـیابی عملکـرد    و فهرسـت بلنـد)   (تهیه نامه ارزیابی صالحیتآیینارزیابی کیفیت خدمات)، 
 کارپیمانتخصصی ابزاردقیق با  کارپیمان(قرارداد  هاو نصب ابزاردقیق سد تامینآبی، قرارداد همسان  تاسیساتابزاردقیق 

بـا کارفرمـا)،    تخصصی ابزاردقیـق مسـتقیم   کارپیمان(قرارداد  هاو نصب ابزاردقیق سد تامینقرارداد همسان ، ساختمانی)
سـاختمانی) و   کـار پیمـان تخصصـی ابزاردقیـق بـا     کارپیمانها (قرارداد سد ابزاردقیقان کارپیمانارجاع کار به  نامهشیوه
باشند که کارفرما) میتخصصی ابزاردقیق مستقیم با  کارپیمان(قرارداد  هاان ابزاردقیق سدکارپیمانبه  ارجاع کار نامهشیوه

  اند.ارائه شده» ز«تا » ب«هاي یوست پترتیب در به 



 

 1پیوست 4

  اسناد و مدارك پشتیبان



  51  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

 اسناد و مدارك پشتیبان - 1پیوست 

  االحداثهاي مخزنی جدیدبخشنامه کمیته بررسی سد -1-1پ.
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  53  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  هانامه بررسی و تصویب طرحآیین -2-1پ.
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  65  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  نی و پایداري سدهادستورالعمل تشکیل و شرح وظایف کمیته ایم -3-1پ.
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  71  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  شده هاي مخزنی آبگیريبرداري سدبخشنامه رفتارنگاري و آمار بهره -4-1پ.
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  81  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب -5-1پ.
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  93  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  هاهاي بازرسی سدهاي همسان گزارشابالغ فرم -6-1پ.
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  برداريههاي در دست بهربندي سدرده -7-1پ.

  



  95  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  هاي مرکزي در حوزه وزارت نیرومعرفی دستگاه -8-1پ.

 
 
 
  



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  96

 

  مجوز تشخیص صالحیت توسط شرکت مدیریت منابع آب ایران -9-1پ.

  



  97  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  هاي مورد نیاز شرکت مدیریت منابع آب ایرانمجوز تشخیص صالحیت در رشته -10-1پ.
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  چهارچوب ارائه گزارش طرح ابزاربندي سدها -11-1پ.

 
 



  99  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  سدها در مرحله دوم مطالعات ابزاربنديهاي فهرستگان ارزیابی طرح -12-1پ.
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  ابزاردقیقفرم گردآوري فهرست اشخاص حقیقی و حقوقی داراي سابقه فعالیت  -13-1پ.

 
  



  101  13/10/94  پشتیبان مدارك و اسناد - 1 پیوست

 

  ابزاردقیقهاي داراي سابقه فعالیت فرم مشخصات شرکت -14-1پ.
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 2پیوست  5

نامه ارزشیابی پیمانکاران آیین
  بزاردقیق تاسیسات آبیتخصصی ا





  105  13/10/94    آبی تاسیسات ابزاردقیق تخصصی پیمانکاران ارزشیابی نامهآیین - 2 پیوست

 

صی ابزاردقیق تاسیسات آبیآیین -2پیوست  تخص  نامه ارزشیابی پیمانکاران 
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 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  110
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 3پیوست  6

نامه ارزیابی صالحیت آییننویس پیش
(تهیه فهرست بلند) و ارزشیابی 

کاران تخصصی عملکرد پیمان
  آبی تاسیساتابزاردقیق 





  127  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست

 

ت بلند) و ارزشیابی عملکرد پیمانناآیین نویسپیش -3پیوست  ت (تهیه فهرس صی کارمه ارزیابی صالحی تخص   ان 
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  141  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهینآی نویسپیش -3 پیوست
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  143  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  144

 



  145  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  149  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  151  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  153  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  155  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  157  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  159  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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  161  13/10/94    تخصصی کارانپیمان عملکرد یابیارزش و) بلند فهرست تهیه( صالحیت ارزیابی نامهآیین نویسپیش -3 پیوست
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 4پیوست 7

و  تامینقرارداد همسان نویس پیش
ها (قرارداد نصب ابزاردقیق سد

کار تخصصی ابزاردقیق با پیمان
  کار ساختمانی)پیمان





  165  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست

 

صب ابزاردقیق سد تامیند همسان قراردانویس پیش -4پیوست    هاو ن
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  167  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  168

 



  169  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  171  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  173  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  175  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  177  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  179  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  181  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  183  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  185  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  187  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  189  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  191  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  193  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  195  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  197  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  199  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  201  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد ویسنپیش -4 پیوست
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  203  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  205  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  207  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  209  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  211  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  213  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  215  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  217  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  219  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  221  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  223  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  225  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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  227  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -4 پیوست
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 5پیوست 8

و  تامینقرارداد همسان نویس پیش
ها (قرارداد نصب ابزاردقیق سد

تخصصی ابزاردقیق مستقیم  کارپیمان
  با کارفرما)





  231  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 

صب ابزاردقیق سد تامینقرارداد همسان نویس پیش -5پیوست    هاو ن
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  233  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  235  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  237  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  239  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  241  13/10/94    هاسد قیقابزارد نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  243  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  245  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  247  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست
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  249  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  250

 



  251  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  252

 



  253  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  254

 



  255  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  256

 



  257  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  258

 



  259  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  260

 



  261  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  262

 



  263  13/10/94    هاسد ابزاردقیق نصب و تامین همسان قرارداد نویسپیش -5 پیوست

 



 کاران ابزاردقیق سدهاکار به پیماننامه ارجاعتشخیص صالحیت، پیمان و شیوهابط ضو    13/10/94  264
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