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 و یا ضرورتهایي باعث اقدام شما به این تجربه بوده است؟چه مسائل ، مشكالت 

ايستگاه هاي آب سنجي و يا هيدرومتري به منظور بررسي حجم آبددهي روخااهده هدا ع ينيديو رسدوب من د  و 

رسوب بستر و كيفيت فيزيكي و شيميايي آب ياسيس مي شوهد .ايو ايستگاه ها با يوجه به يجهيزات موجوخ خر 

قسيم مي شوهد . خر ايستگاههاي خرجه يك ع اشلع ليمنوگراف و پل ي فريك يا سااتماهي بدراي گروه ي 4آهها به 

اهدازه گيري سيالب وجوخ خارخ . خر ايستگاه هاي خرجه خوع  اشل و پل ي فريك يا سدااتماهي و خر ايسدتگاه هداي 

اريقاء خرجه ایسدتگاه و بهودوخ  خرجه سه ع اشل و ليمنوگراف و خر ايستگاه هاي خرجه چهار ينها اشل وجوخ خارخ .

اهدازه گير ی آبدهی روخااهه به احداث پل اهدازه گيری سيالب وابسته می باشد که بخش اعظدم هزینده احدداث 

 .ایستگاه هيدرومتری را شامل می گرخخ

 چگونه مسائل را شناسائي و راه حل انتخابي را گزینش نموده اید؟

ایسدتگاه هدوخه  -ع روخااهده ارمدالو راميدانایسدتگاه  –روخااهه قره چای  خر روخااهه های استان گ ستان از جم ه

وقدو  سديالب هدای بدزرا ع اهددازه گيدری بده ع دت ایسدتگاه قزاق دی  – ااهدوز و شااه اص ی روخااهه گرگداهروخ

زه سيالب باید با استفاخه از پل ي فریک اهجام شوخ که هم هزینه احداث آن زیاخ مدی باشدد و هدم بدرای فدرخ اهددا

گيری کننده خارای اطر جاهی می باشد لذا به منظور کاهش هزینه و کاهش اطر اهدازه گيری سيالب ع يصدميم 

گرفته شد يا با احداث ریل اهدازه گيری سيالب بر روی پل های جاخه ای اخاره کل راه و شهرسدازی امادان اهددازه 

 گيری مناسب و ایمو سيالب فراهم گرخخ.

 ه در سازمان را نام ببرید؟مراحل اجرای این تجرب
 

ایسدتگاه  –روخااهده قدره چدای هيددرومتری های و يخریب کامل ایستگاه   8/3/33با يوجه به سيالب بزرا مورخ 

ع مقدرر شدد ایسدتگاه قزاق دی  – ایستگاه هوخه ااهدوز و شااه اص ی روخااهه گرگداهروخ -ع روخااهه ارمالو راميان

اقددام گدرخخ  4334عتوارات حواخثی و اعتوارات طرح ياميل و يجهيز خر سدا  هسوت به بازسازی ایستگاه از محل ا

پدل هدای جداخه ای هزخیدک بده محدل ع و کاهش اطر اهددازه گيدری سديالب لذا به منظور کاهش هزینه های طرح 

ل سداری بخدش مدی باشدد و ایستگاه هيدرومتری شناسایی شد که شامل پل قره قدا  ع پدل هدوخه ااهددوز و پد

سپس ماايوات الزم با اخاره کل راه و شهرسدازی اسدتان گ سدتان اهجدام شدد و مجدوز احدداث ریدل اهددازه گيدری 

رعایدت پل های جاخه ای مذکور ااذ گرخید . موارخ برای اجدرا بده پيماهادار ابدالد گرخیدد . هم نديو  رویسيالب بر 

و مرور عابریو و اسدتفاخه کننددگان از راه خر طدو  زمدان اجدرا و بهدره ک يه اصو  فنی به منظور ياميو ایمنی عوور 

با هماهنگی اخاره هگهداری راههدای اخاره کدل  هيز برخاری و حقوق مالايو مجاور راه الزامی است. اجرای عم يات

 .د یشرو  گرخ مربوطهراه و شهر سازی استان و اخاره راه و شهرسازی شهرستان 

 )مثال صرفه جویی هزینه،کاهش زمان فرایند و...(ر بخش بودن تجربه شما را تائید مي کند.چه شواهد و نتایجي اث

 کاهش هزینه و کاهش اطر اهدازه گيری سيالب و کاهش زمان احداث ایستگاه هيدرومتری
  اير .ایید. آیا برای اجرای این تجربه از مشاوران حقیقي و حقوقي خارج از سازمان خود هم استفاده نموده اید؟ ذکر نم



 

 محدوده زماني و مكان اجرا :

  22/8/34 و يحویل موقت پروژه خر ياریخ 41/2/34خر ياریخ  و قزاق ی ابالد قرارخاخ احداث ایستگاه هيدرومتری راميانمحدوده زماني :  

خر  هوخهایستگاه هيدرومتری ع ایستگاه هيدرومتری راميان خر روخااهه قره چای شهرستان راميان مكان اجرا : 

 گنود کاووسشهرستان  گرگاهروخخر روخااهه قزاق ی ایستگاه هيدرومتری  ع آزاخشهرشهرستان  ارمالوروخااهه 
 

  چه کساني مخاطبان اصلي این تجربه هستند و چه آموزه هایي برای آنها دارد؟

مخاطودان اصد ی  گروه مطالنات آ بهای سطحی خفتر مطالنات پایه سایر شرکت های آب منطقده ای مدی يواهندد
استفاخه از پل های جاخه ای اخاره کل راه و شهر سازی برای اهددازه ایو يجربه باشند و با استفاخه از ایو يجربه و 

هزینده و کداهش اطدر اهددازه گيدری سديالب و کداهش زمدان احدداث ع باعد  کداهش گيری سيالب روخااهه ای  
 می گرخخ. ایستگاه هيدرومتری

 ارب مشابه در سازمان های دیگر ، واجد چه نوآوری و تفاوت هایي بوده است که آن را متمایز مي نماید؟تجربه شما نسبت به تج

 کاهش اطر اهدازه گيری سيالبو  احداث ایستگاه هيدرومتریکاهش هزینه 
 

 این تجربه به آنها ارائه شده است. "مراجعي که قبال

هویو سازی ری ارائه هشده است لياو مقاله ای با عنوان است و  به مرجع خیگ 4334به مربوط به سا  ایو يجر 
خر همایش م ی  يوسط اینجاهب 4332ایستگاه های هيدرومتری  و راه اهدازی ساماهه اهتقا  اطالعات خر سا  

 مهندسی عمران کاربرخی و خستاورخهای هویو ارائه شده است.
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