كيســون

مشاريع املياه
والصرف الصحي

مل أفضل
بناء عا ٍ
ألجيال املستقبل

الرؤى واملهام

البناء على املستوى العاملي من خالل تنمية القدرات البشرية واملؤسساتية يف سبيل االرتقاء حبياة اإلنسان
القيم

■احترام البشر والقيم وحقوقهم.
■رعاية األخالق املهنية والتقيد بااللتزامات.
■التأكيد على السالمة ،الصحة ومحاية البيئة.
■التأكيد على توفري اجلودة عالية
■اإلبداع واالبتكار.
■التطوير والتحسني املستمر على الصعيد الفين واإلداري.
■معادلة ربح – ربح – ربح.

املجموعات التخصصية
النفط والغاز والصناعة

■مرافق املصايف والصناعات البتروكيميائية
■غرف املضخات ومرافق تعزيز الضغط.
■حمطة توليد الطاقة وخطوط النقل وحمطة الكهرباء.
■املجمعات االنتاجية الصناعية.
■اخلزانات وخطوط األنابيب.
■مشاريع ضخ الغاز.

اإلسكان وتشييد املدن:

■تشييد املساكن بكميات كبرية.
■املجمعات السكنية.
■بناء األحياء.
■مرافق البىن التحتية واملناظر.

أنظمة النقل عرب السكك احلديدية:

■قطار داخل املدينة
■اخلط احلديدي أحادي السكة
■السكة احلديدية

املياه والصرف:

■السدود
■االنفاق النقل و حتويل املياه
■شبكات الري والتصريف
■مرافق تكرير املياه والصرف
■خطوط نقل الصرف
■خطوط نقل و جتميع املياه (بطريقة بايب جكينك)

األعمال املدنية واإلنشائية:

■املجمعات اإلدارية والتجارية
■املجمعات الرياضية والترفيهية والثقافية والرفاهية والعالجية
■مطارات
■شوارع وطرق عامة وأنفاق
■جسور وتقاطعات غري مستوية

االلتزام الوطين
■ ■مباين املضخات ومرافق خط أنابيب النفط اخلام ،نكا  -ري
■ ■السدود العلوية والسفلية ملحطة سياه بيشه للضخ بالتخزين
■ ■شبكة الري والتصريف  D1فومنات
■ ■مصفاة تكرير مياه الصرف شرقي بندر انزيل
■ ■سد ستارخان الترايب (اهر) واملرافق املرتبطة به
■ ■خط نقل النفط بطول  364كم  ،ري – ايده لو
■ ■السد التحويلي وشبكة التصريف والري يف بلدشت

بلدشت

■ ■خط أنابيب نقل الغاز  16اينش بطول 70
كم علي آباد كتول  -شاهرود

اهر

■ ■مصفاة تكرير مياه الصرف – التيمور -مشهد

■ ■خزانات النفط -تربت حيدرية

تربت حيدرية

شاهرود

مشهد

بندر انزيل
نكا
الهيجان
سياهبيشه
طهران
قم

■ ■مصنع االمسنت الرمادي يف ساوه بسعة انتاج  7200طن يف اليوم

ساوه

■ ■شبكة الصرف يف مهدان بطرقه بايب جكينك
■ ■مشروع  4.920وحدة سكنية يف كرمنشاه

مهذان

■ ■مشروع اخلد احلديدي أحادي السكة يف قم

كرمانشاة

دورود
أصفهان

■ ■طريق اصفهان السريع – فوالد شهر (القطعة )2

مرودشت
■ ■خط نقل الغاز  16اينش بطول  72كم كريوم  -مرودشت
■ ■أبنية ،ملعب ،حبرية ترفيهية -جممع رفسنجان الثقايف
■ ■خط نقل الغاز  16اينش بطول  232كم ،رفسنجان  -اصفهان
■ ■خط نقل الغاز  26اينش بطول  104كم،
رفسنجان – بندر عباس

■ ■جممع جتاري إيران مول
■ ■مقر مبىن البنك اينده
■ ■مشروع مد األنابيب لشبكة الصرف يف طهران
(منطقة شريعين – خواجه هبداهلل)
■ ■مشروع الـ  16.080وحدة سكنية يف مدينة برند اجلديدية
■ ■مشروع حديقة الكتاب يف طهران
■ ■جممع برند السكين ( 552وحدة)
■ ■سوق ستارخان الكبري
■ ■تصميم وتنفيذ نظام ختطيط ومراقبة مشروع
قطار األنفاق يف طهران (اخلط  1و )2
■ ■جممع امري كبري التجاري
■ ■نفق امري كبري للسيارات
■ ■املشروع اخلاص مبطار اإلمام اخلميين الدويل
■ ■جممع نواب السكين
■ ■جسر يادكار امام
■ ■السوق الرئيسي لتوزيع اخلضار والفواكه يف طهران (املرحلة  1و )2
■ ■تقاطع افسريه الثالثي غري املستوي
■ ■قنوات سرخه و حصار والفجر
■ ■أعمال احلفريات واحلقن لنفق اخلط  1و  2لقطار األنفاق يف طهران
■ ■قنوات نقل مياه الطرق والقنوات يف طهران إىل سهل ري وورامني

رفسنجان
سريجان

تربيز

فراشبند
عسلويه

■ ■املجمع السكين ( 400وحدة) اخلاص
بعمال مصنع دورود لالمسنت

أهواز
آغاجاري
كنكان

بندر عباس
■ ■مصفاة ملعاجلة مياه الصرف شرق اهواز
■ ■مشروع قطار مدينة اهواز
■ ■املجموعة السكنية املؤلفة من  1.505وحدة
اخلاصة باملعلمني يف اهواز
■ ■شبكة الري والتصريف يف سهل محيدية  -قدس
■ ■االعمال املدمية واملرافق األساسية للمنطقة  7يف حي شريين شهر

■ ■موقع العملية العطرية الرابعة
■ ■جتهيز أراضي بارس اجلنوبية (املرحلة  4و )5
■ ■جتهيز األراضي وأعمال تقاطع الطرقات وتنمية
حقل بارس اجلنوبية للغاز(املرحلة  2و )3
■ ■االعمال املدنية وتنمية حقل بارس
اجلنوبية للغاز (املرحلة )1
■ ■االعمال املدنية الصناعية و  UGقسم
األولفني يف بتروكيمياء بوشهر

■ ■تنمية حقل بارس اجلنوبية للغاز ،املرحلة)EPC2( 12

■ ■مصنع كل كهر لتصنيع الكريات

■ ■جممع املهدي لأللومنيوم

■ ■مشروع حقن غاز آغا جاري
■ ■مشروع تنمية قسم املعاجلة يف مصفاة فراشبند للغاز

البناء على املستوى العاملي

إعادة إعمار وتتوسيع طريق بيشكك  -اوش ■■

■ ■املركز احلضري اجلديد يف مينسك

■ ■مركز بريليسه اللوجسيت

مشروع العامرية املؤلف من  1920وحدة سكنية ■■

مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه  -الكفل ■■

قرغيزيا
اهلند

مشروع مصفاة وشبكة نقل املياه  -الناصرية ■■

■ ■طريق آين سوك إىل بيزنام

بيالروس
العراق
عمان

كامريون

غينيا
األستوائية

فزنويال
■ ■طريق سنكمليما – مكوك  -بيكوال

التابعة ■■

توسيع دائــرﺓ الشحن اجلــوﻱ و جعلها قرية للشحن
اخلطوط اجلوية العراقية و الكاﺋﻦ ﻲﻓ مطار بغداد الدوﻲﻟ
إنشاء مركز التدريب و التطوير اجلوﻱ التابع اخلطوط اجلوية ■■
العراقية و الكاﺋﻦ ﻲﻓ مطار بغداد الدوﻲﻟ

إعادة إعمار وتوسيع الطرق العامة يف والية آندر ابرادش يف اهلند ■■

■ ■مشروع تشييد طريق خصب – اخلالدية
■ ■إنشاء جسر على طريق بين سوق يف والية رستاق

■ ■مشروع الـ  10.000وحدة سكنية يف فزنويال

■ ■مشروع الـ  10.008وحدة سكنية يف فزنويال

سدي العلوي والسفلي واملنشآت التابعة ملشروع سد وحمطة الطاقة للضخ التخزيين يف سياه بيشه

صاحب العمل :شركة تطوير مصادر املياه والطاقة
يف إيران
تصميم وتنفيذ املشروع :مشاركة شركات كيسون،
وبتا ،وخدمات اهلندسة امليكانيكية للتربة
نوع العقد :التصميم والتنفيذ
مدة العقد 60 :شهر
حمل املشروع :طريق جالوس ،قرية سياه بيشه
(حمافظة مازندران)

الوصف العام للمشروع

إن حمطات الضخ التخزيين للطاقة ،هي من أفضل
الطرق لتنظيم محل شبكة الكهرباء .يقع مشروع السد
واملحطة املائية لسياه بيشه فوق هنر جالوس ،وهو على
بعد  125كيلومتر مشال طهران ،قرب طريق جالوس،
وموقعه  10كيلومترات مشال نفق كندوان ( 75كيلومتر
عن مدينة جالوس) يف حمافظة مازندران .تتمايز
جمموعة السد واملحطة املائية لسياه بيشه ،ذات
الطاقة  1.000ميغاواط ،عن سائر املشاريع القيد
الدراسة والتنفيذ يف البالد ،من حيث أدائها ،الضخ
التخزيين ،ونــوع الـســد .إنّ هــذا امل ـشــروع ،هــو أول
مشروع الضخ التخزيين يف البالد ،كما هو أول سد
من احلصي الناعم ،ذو غطاء كونكرييت يف إيران.
اهلدف الرئيس من املشروع ،تزويد الطاقة يف ذروة
استعماهلا ،وإنشاء مستهلك آمن للشبكة الوطنية

للكهرباء يف الـبــاد ،يف وقــت قلة استعماهلا .كما نطاق عمل املشروع

■تـصـمـيــم املــرح ـلــة  2وإعـ ـ ــداد املـخـطـطــات
التفصيلية ،إجراء عمليات تنفيذ هيكل السدين
مــن احلـصــي الـنــاعــم ،ذو غـطــاء كونكرييت
( ،)CFRDالسد العلوي بارتفاع  82/5متر
والسد السفلي بارتفاع  102متر ،وطول تاج
السد العلوي  436متر والسد السفلي 332
متر ،كما إن حجم ختزين السد العلوي4/3 ،
مليون متر مكعب والسد السفلي  6/9مليون
متر مكعب ،باإلضافة إىل بناء املنشآت التابعة.
■ من األعمال الرئيسة هلــذا املـشــروع ،إنشاء
نفقني اتصاليني لتوصيل املياه بني السدين ،كل
واحــد بطول حــدود  2.000متر وبقطر حفر
حدود  7أمتار ،والقطر اإلمجــايل  5/7متر،
باإلضافة إىل غطاء كونكرييت بسمك  40سم.

أنّ هناك غايات أخرى إضافة إىل اهلدف األصلي
للمشروع ،كاحلد من مصاريف استهالك حمطات
الطاقة احلرارية مبقدار  19مليون دوالر يف السنة،
وخ ـلــق بيئة ترفيهية وسـيــاحـيــة لـلـسـ ّيــاح املحليني
واألجانب ،وخلق فرص عمل يف املنطقة ،حني تنفيذ
املشروع وفترة تشغيله.
مت إح ــال ــة مــش ــروع س ـيــاه بـيـشــه ع ــام  2003إىل
املـقــاولــن املـخـتــاريــن ،ضمن مناقصة يف عقدين،
التصميم والتنفيذ .واحتوى العقد  Aعلى تصميم
وتنفيذ هيكل السدين باحلصي الناعم ،ذو غطاء
كونكرييت (Concrete Face Rock Fill Dam
 ،)- CFRDوالقسم الرئيس من أنفاق إيصال املياه،
واملنشآت التابعة ،واليت أحيلت ضمن مشروع مستقل
مبشاركة شركات كيسون ،وبتا ،وخدمات اهلندسة
امليكانيكية للتربة ،وكان املشروع بقيادة شركة كيسون.
كما مت اإلعالم للمشاركة بتنفيذ األعمال التكميلية إمجايل األحجام يف املشروع
لسدي سياه بيشه يف حزيران عام .2010
■ احل ـ ـفـ ــر يف األراض ـ ـ ـ ــي غـ ــر احلـ ـج ــري ــة:
لقد مت تصميم سدي نوع  CFRDواملنشآت التابعة
 2.100.000متر مكعب
هلما ،بواسطة فريق من املصممني اإليرانيني وشركة
■ احل ـ ـ ـفـ ـ ــر يف األراض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي احلـ ـ ـج ـ ــري ـ ــة:
بويري (الكتروواط) السويدية.
 4.443.000متر مكعب
■أعمال نقل احلجر 4.900.000 :متر مكعب
■حفر األنفاق واألروقة 190.000 :متر مكعب
■ رش اخلرسانة 27.000 :متر مكعب
■ الـ ـقـ ـضـ ـب ــان املـ ــاسـ ــك (روكـ ـ ـ ــت بـ ــولـ ــت):
 260.000متر طول
■ حفرة احلقن 200.000 :متر طول
■ شــد حــديــد الـتـسـلـيــح بــأنــواعــه مــن امل ــدرج
والعادي 19.000 :طن
■ تركيب الـقــوالــب نــوع  200.000 :F1متر
مربع
■ تركيب القوالب االنــزالقـيــة 75.000 :متر
مكعب
■ صب اخلرسانة 175.000 :متر مكعب
■ طول كل نفق :حدود  2.000متر

شبكة الصرف يف مهذان بأسلوب دفع األنابيب

صاحب العمل :شركة املياه والصرف ملحافظة
مهذان
املستثمر :مصرف التنمية اإلسالمية
قسم إدارة املشروع :شركة ختصيص بارس لإلدارة
واهلندسة
االستشاري :شركة مهاب قدس للهندسة
االستشارية
مدة العقد 36 :شهر
باملشاركة مع :شركة مشرف من الكويت
حمل العمل :مدينة مهذان

تقنية دفع األنابيب

إن طريقة بايب جكينك باستخدام أجهزة املايكرو
تونلينك ،من طــرق نصب األنابيب بشكل مباشر.
ففي هذه التقنية يتم تعيني مسار األنابيب بأجهزة
احلفر اخلاصة هلذه التقنية ،ويف نفس الوقت ،يتم
دفع األنابيب إىل الداخل ،بواسطة جكات هدروليكية.
ولتنفيذ األع ـمــال كاستقرار اجلــك وجـهــاز احلفر
وجتهيزات السيطرة ،وأيضًا لدفع األنابيب ،يتم
إنشاء حفرة يف أول املسار ،ما تسمى حفرة الدفع
( .)Driving Shaftوالستالم املعدات املرسلة ،يتم
إنشاء حفرة يف هناية كل خط ،وتسمى حفرة االستالم
( .)Receiving Shaftإنّ نظام السيطرة على تنفيذ
خطوط األنابيب (من حيث املسار والتوازن) يكون
باستخدام املعدات الدقيقة وبواسطة الليزر.
إنّ نصب األنابيب هبذا األسلوب ،حباجة إىل دراسات
جيولوجية تفصيلية ،وتصميم صحيح ،كما أ ّنه من
الضروري اختيار األجهزة املناسبة والنظام املناسب
مع نسيج األرض ومستوى املياه اجلوفيةّ ،مث جيب
استخدام التقنية املتطورة والتمتع خبربة عالية.

الوصف العام للمشروع

لقد مشــل نطاق عمل امل ـشــروع ،التجهيز ،وأعمال
احلمل والنصب ،وفحص وتشغيل أنابيب الكونكريت
بوليمرية .مت دفع األنابيب بتقنية بايب جكينك يف
طول مسار املشروع والذي هو  7.048متر ،وقد كان
قياس األنابيب يف  5.954متر منه  1.200و 1.400
ملم .ونظرًا للظروف اجليولوجية السيئة جدًا ملدينة
مهــذان ،لقد مت عمل  812متر من املسار بطريقة
اخلندق املفتوح ،و 282متر اآلخر بتقنية الدرع اليدوي.
ولتنفيذ املشروع ،مت استخدام األنابيب الكونكريت
بوليمرية ،ولتجهيز األنابيب من املصادر املحلية ،مت
إنشاء وتشغيل مصنع لألنابيب يف إيران لصاحل شركة
كيسون.
مل تكن تقنية دفع األنابيب ناجحة يف إيران من ذي
قبل ،لعدم وجود اخلربة واالختصاص املطلوب الختيار
املعدات املناسبة .ولكن مشاركة كيسون /مشرف مع
مرافقة صاحب العمل ،واالستشاري ،وقسم إدارة
املشروع ،باإلضافة إىل التعاون الفعال للمواطنني
واملسؤولني يف مدينة مهذان ،أدت إىل جناحه.

حمطة التيمور لتصفية مياه الصرف

صاحب العمل :شركة املاء والصرف الصحي ملشهد
املستثمر :مصرف التنمية اإلسالمية
العامل الرابع :مشاركة تطوير وبناء كاراور -كاوش
يب
االستشاري :شركة بارس تدبري آريا للهندسة
االستشارية
مدة العقد 48 :شهر
باملشاركة مع :شركة مشرف من الكويت
حمل العمل :مدينة مشهد

الوصف العام للمشروع

إنّ مشروع حمطة التيمور مشهد لتصفية مياه الصرف،
بشكل ( DBOالتصميم والتنفيذ والتشغيل) ،ويشمل
التصميم ،وشراء املعدات املطلوبة ،والبناء ،واحلمل
والتنصيب ،باإلضافة إىل تشغيل وصيانة املشروع ملدة
عام واحــد ،وذلــك بعد حيازته على شهادة التوافق
على بدء التشغيل (Operational Acceptance
.)Certificate
املشروع على عدة أقسام:
■القسم األول :تصميم ،وتوريد ،وتنفيذ املشروع
يف  30شهر

■القسم الثاين :ملدة  6أشهر وهو عبارة عن
التعليم والتشغيل التعليمي لفحص كفاءة
املنشآت
■القسم الثالث :ملدة  12شهر ،ويشمل التشغيل
والصيانة
سعة التصفية اليومية ملياه الصرف ،يتراوح بني 80
ألــف وحــى  167ألــف متر مكعب يف اليوم الواحد،
وسيتم افتتاح هذا املشروع مبنطقة التيمور يف مشهد.
منوذج يف
يف املرحلة األوىل من املشروع سيتم إنشاء
ٍ
املشروع؛ والذي يكون قادر على تصفية املياه العادمة
لعدد  472ألف نفر من السكان .وبتشغيل املشروع

كمصدر لــري  4.445هكتار مــن األراضــي إمجايل األحجام

بشكل كامل ،سيليب حاجة مليون شخص ملدينة مشهد.
الزراعية
يتم تصفية مياه الصرف يف هذا املشروع ،بتقنية
،)MLE) Modified Ludzack-Ettinger
والوحدات األصلية هي عبارة عن فلتر املواد الزائدة نطاق عمل املشروع:
ومزيل احلبوب ،وأحواض الترسيب االبتدائية ،وخزان
■ تـصـمـيــم املـ ـش ــروع يف املـ ـج ــاالت ال ـتــال ـيــة:
التهوئة ،وأحواض الترسيب الثانوية ،ووحدات الطني،
العمليات ،امل ــدين ،امل ـع ـمــاري ،امليكانيكي،
باإلضافة إىل بنايات السيطرة ،واملخزن ،والورشة،
الكهرباء ،واألجهزة.
واحلراسة.
■ ش ـ ــراء وت ـن ـص ـيــب امل ـ ـعـ ــدات الـتـخـصـصـيــة
مت تصميم هذا املشروع لتطوير املوارد التالية:
للمشروع
■ تنفيذ األعمال املدنية واملعمارية
■ حتسني الوضع البيئي ملدينة مشهد
■ التشغيل لعام واحد
■ الوصول إىل املعايري الوطنية للصحة
■ اس ـت ـخ ــدام املــي ــاه اخل ــارج ــة م ــن امل ـشــروع

■ األعمال الترابية 220.000 :متر مكعب
■ صب اخلرسانة 27.000 :متر مكعب
■ تركيب القوالب 60.000 :متر مربع
■ شد حديد التسليح 2.800 :طن
■ البنايات اإلداري ــة واخلدمية 1.100 :متر
مربع

مشروع حمطة تصفية مياه الصرف لبندر أنزيل -القسم الشرقي

صاحب العمل :شركة املاء والصرف الصحي
ملحافظة كيالن
املصمم واملنفذ :مشاركة كيسون -مشرف
نوع العقد :التصميم والتنفيذ والتشغيل
()Design, Buil, Operate- DBO
مدة العقد :اإلنشاء  30شهر ،والتشغيل  12شهر
حمل العمل :مدينة أنزيل (الكيلومتر  5من طريق
أنزيل -رشت)

الوصف العام للمشروع

سيتم إنشاء حمطة تصفية مياه الصرف ملدينة أنزيل،
هبدف منع تلوث بركة أنزيل ،واألهنار ،وحبر اخلزر.
باستطاعة املحطة تصفية  12.000متر مكعب يف
اليوم الواحد ،ما يعادل تصفية مياه الصرف لـ 57
ألف وحىت  120ألف نفر من السكان.
إنّ عملية تصفية مياه الـصــرف يف هــذا املـشــروع،
بتقنية احلمأة املنشطة ،ونوع نظام البيولوجي .A2O
الوحدات األصلية هلذه املحطة هي عبارة عن إزالة
احلـبــوب (وحــدتــن) ،والترسيب االبـتــدائــي املــدور
(وحــدتــن) ،وحمطة ضخ مياه الـصــرف ،والوحدة
البيولوجية ،والترسيب املدور (وحدتني) ،واالختالط
السريع (وحــدتــن) ،الترشيح ( 4وحـ ــدات) ،ويف
النهاية التعقيم بواسطة أشعة  .UVتتم ّيز هذه املحطة
عن غريها من حمطات تصفية مياه الصرف ،القيد
التصميم والتنفيذ يف البالد ،لوجود وحدات االختالط
السريع والترشيح بالرمل الثقلي (كمصفي مكمل)
فيها ،باإلضافة إىل نظام حذف الروائح والسيطرة
عليها.
طريقة عمل حمطة التصفية:

أول وحدة يف حمطات تصفية مياه الصرف ،عادة ما
تكون وحدة حذف النفايات .وهذه الوحدة يف حمطة
أنزيل لتصفية مياه الصرف ،واضحة بالقرب من موقع
املحطة .وبعد حمطة الضخ ،تدخل املياه العادمة إىل
وحدتني من نظام إزالة احلبوب باهلواء .وبعد إزالة
احلبوب ،تدخل املياه إىل بركتني للترسيب االبتدائي.
حتذف حبدود  %50من املواد اجلامدة املعلقة يف هذه
الوحدات ،مث تنتقل املياه إىل وحدتني من التهوئة.
وتتم فيهما األعمال الرئيسة للتصفية البيولوجية ملياه
الصرف .ومن مث تنقل املياه إىل بركتني للترسيب
الثانوي ،وفيهما تصبح املياه عذبة .يف هناية هذه
عملية ،ولغرض التصفية التكميلية ،مت تصميم وحدة
الترشيح بالرمل الثقلي .فهذه الوحدة ،تزيل مجيع
املواد اجلامدة املعلقة املتبقية يف املياه ،مث تنقل إىل
وحدتني من نظام التعقيم بواسطة  ،UVويف النهاية
خيرج املاء من املحطة.

إمجايل األحجام

■صب اخلرسانة 9.100 :متر مكعب
■تركيب القوالب 12.000 :متر مربع
■شد حديد التسليح 725 :طن
■األعمال الفوالذية الثقيلة واخلفيفة 155 :طن
■أعـمــال حفر التربة والـطــن 70.000 :متر
مكعب
■األعمال الترابية 150.000 :متر مكعب
املكسر 8.190 :متر مكعب
■البناء باحلجر ّ

حمطة تصفية مياه الصرف لشرق أهواز

صاحب العمل :شركة املاء والصرف الصحي ألهواز
نوع العقد :التصميم والتنفيذ والتشغيل
()Design, Buil, Operate- DBO
مدة العقد 30 :شهر
باملشاركة مع :شركة مشرف من الكويت
املستثمر :البنك الدويل
حمل العمل :مدينة أهواز

الوصف العام للمشروع

تقع مدينة أهواز يف حمافظة خوزستان ،وتبعد هذه
املحافظة  850كيلومتر عن العاصمة طهران .تنقسم
أهواز إىل قسمني :شرقي وغريب ،بالنهر الوحيد يف
إيران الذي تستطيع السفن السري فيه .النهر كارون،
يز ّود مدينة أهواز باملاء القابل للشرب واملياه املطلوبة
للزراعة والصناعة .ومبسافة حــدود  5كيلومترات
يوجد جمرى ماله باجتاه مشال -جنوب ،ويف النهاية،
وبعد  80كيلومتر ،يصل إىل مستنق شادكان .إنّ دخول
مياه الصرف البشرية ،هلذا املجرى ،أدت إىل أن يصل
مسؤولو املياه والصرف يف املحافظة إىل فكرة احليول
دون دخول مياه الصرف إىل ذلك املجرى ،وأن يقوموا
بتصفية مياه الصرف ،ومن ّمث إحلاق املياه املصفاة
إىل املجرى.
مت إنشاء مشروع حمطة تصفية مياه الصرف يف
شرق أهواز ،لتصفية مياه حدود  522.000نفر من
سكان شرق أهواز ،ما يعادل تصفية حدود 112.000
متر مكعب يف اليوم .ويتم إحداث هذه املحطة بتقنية
( )Sequencing Batch Reactorاملتطورة.

مراحل تصفية مياه الصرف:

■وحدة املعاجلة التمهيدية :تشمل هذه الوحدة،

التجهيزات التالية Sceening :و
 ،Grease Removal Basinووظيفتها
إزالة الذرات الكبرية (اخلشب ،والبالستيك،
واحلـجــر و )...والـ ــذرات الصغرية (ذرات
الــدهــون ،والــرمــل واحل ـصــي) ،للحؤول دون
إصابة جتهيزات املحطة ،يف احلد األقصى
من سعة التصفية يف اليوم ،أي  190.800متر
مكعب.
■التصفية البيولوجية :ستتم هذه املرحلة يف
بناية .SBR tank
■التصفية النهائية :يتم تعقيم املياه يف هذه
املرحلة ،وقبل خــروجــه مــن املحطة .ويكون
التعقيم يف حمطة تصفية مياه الصرف لشرق
أهواز ،بواسطة جهاز .UV
■قسم احلمأة :ويشمل خــزان احلـفــاظ على
احلمأة ،وحمطة املضخات العائمة ،ومنطقة
التغليظ والترشيح ،ومنطقة جتفيف احلمأة
(الس ـت ـخ ــدام احل ـم ــأة امل ــرك ــزة لـلـمـصــارف
الزراعية).
■جدير بالذكر أنّ إحداث حمطة تصفية مدنية
بتقنية  SBRوهبذا احلجم ،األ ّول من نوعه
يف إيران.
& Grit

إمجايل األحجام

■األعمال الترابية 420.328 :متر مكعب
■صب اخلرسانة 40.000 :متر مكعب
■تركيب القوالب 70.000 :متر مربع
■شد حديد التسليح 3.000 :طن
■األعمال املعدنية 1.200 :طن

مشروع حمطة تصفية املياه واخلط الناقل ملدينة الناصرية

صاحب العمل :وزارة البلديات واألشغال العامة/
املديرية العامة للماء
املستشار اهلندسي الشريك :شركة بويا تدبري آريا
للهندسة /شركة آكسيوم للهندسة
نوع العقد :تسليم املفتاح -اهلندسة ،والتجهيز،
واإلنشاء
مدة العقد 28 :شهر باإلضافة إىل سنة تشغيل
وصيانة
حمل املشروع :مدينة الناصرية ،حمافظة ذي قار،
العراق
الوصف العام للمشروع

مشروع تصفية املياه وخطوط نقل املاء ملدينة الناصرية
يف حمافظة ذي قار ،واليت تقع على بعد  450كيلومتر
جنوب شرق العاصمة بغداد ،وتبعد  211كيلومتر عن
مدينة البصرة.
ستكون سعة هــذه املحطة ،ما يعادل  10.000متر
مكعب يف الساعة ( 220.000متر مكعب يف اليوم

الواحد) ،واليت تتغذى عن طريق هنر الغراف ،املجاور
ملدينة الناصرية .يتم نقل مياه هذه املحطة خبطوط
ناقلة ،بطول  118كيلومتر ،إىل املدن والنواحي التالية:
الناصرية ،والشطرة ،والبطحة ،وسوق الشيوخ ،كما
توجد عــدة حمطات للضخ يف طــول اخلــط ،لتقوية
ضغط املياه.
مت تصميم هذا املشروع لتطوير املوارد التالية:
إمجايل األحجام
■ األعمال الترابية للمصفاة وحمطة الضخ:
■ حت ـســن ال ــوض ــع ال ـص ـحــي وال ـب ـي ـئــي ملدينة
 89.000متر مكعب
الناصرية وضواحيها
■ األع ـ ـمـ ــال الــت ــرابــي ــة خلـ ـط ــوط األن ــابــي ــب:
■ إيـصــال املـيــاه القابلة للشرب هلــذه املدينة
 705.000متر مكعب
وضواحيها (بدون اخلطوط الداخلية للمدينة)
■ صب اخلرسانة 48.000 :متر مكعب
■ الوصول إىل املعايري الوطنية للصحة
■ تركيب القوالب 102.000 :متر مربع
■ شد حديد التسليح 4.800 :طن
نطاق عمل املشروع
■ تـصـمـيــم املـ ـش ــروع يف املـ ـج ــاالت ال ـتــال ـيــة:
العمليات ،امل ــدين ،امل ـع ـمــاري ،امليكانيكي،
الكهرباء ،واألجهزة.
■ ش ـ ــراء وت ـن ـص ـيــب امل ـ ـعـ ــدات الـتـخـصـصـيــة
للمشروع
■ ت ـن ـف ـيــذ األعـ ـ ـم ـ ــال امل ــدنـ ـي ــة واملـ ـعـ ـم ــاري ــة
(األحواض ،املصفاة ،حمطات الضخ للتقوية،
وخطوط النقل)
■ التشغيل لعام واحد

مشروع حمطة تصفية املياه واخلط الناقل ملدينة الكفل

واليت تتغذى عن طريق هنر الفرات .يتم نقل مياه
صاحب العمل :وزارة البلديات واألشغال
هذه املحطة خبطوط ناقلة ،بطول  56كيلومتر ،إىل
العامة /املديرية العامة للماء
املدن والنواحي التالية :الكفل ،واملالوية ،وناجا ،وبين
املستشار اهلندسي الشريك :شركة بويا تدبري
مسلم ،ومرقد نــي ،وأبــو مسيك ،وجمــامت .ولطول
آريا للهندسة /شركة آكسيوم للهندسة
مسافة احلوض عن املصفاة ،مت نصب حمطة للضخ
نوع العقد :تسليم املفتاح -اهلندسة ،والتجهيز،
يف أول الطريق.
واإلنشاء
مت تصميم هذا املشروع لتطوير املوارد التالية:
مدة العقد 24 :شهر باإلضافة إىل سنة تشغيل
■ حت ـســن ال ــوض ــع ال ـص ـحــي وال ـب ـي ـئــي ملدينة إمجايل األحجام
وصيانة
حمل املشروع :مدينة الكفل ،حمافظة بابل،
■ األعمال الترابية للمصفاة وحمطة الضخ:
الناصرية وضواحيها
العراق
 43.000متر مكعب
■ إيـصــال املـيــاه القابلة للشرب هلــذه املدينة
■ األع ـ ـمـ ــال الــت ــرابــي ــة خلـ ـط ــوط األن ــابــي ــب:
وضواحيها (مــع تنفيذ اخلـطــوط الداخلية
لناحييت مرقد النيب واملالوي)
 150.000متر مكعب
الوصف العام للمشروع
■ صب اخلرسانة 19.500 :متر مكعب
■ الوصول إىل املعايري الوطنية للصحة
مشروع تصفية املياه وخطوط نقل املاء ملدينة الكفل
يف حمافظة بابل ،واليت تقع على بعد  150كيلومتر
■ تركيب القوالب 15.000 :متر مربع
■ شد حديد التسليح 2.000 :طن
جنوب العاصمة بغداد ،وتبعد  50كيلومتر عن مدينة نطاق عمل املشروع
النجف األشرف.
■ تـصـمـيــم املـ ـش ــروع يف املـ ـج ــاالت ال ـتــال ـيــة:
ستكون سعة هذه املحطة ،ما يعادل  4.000متر مكعب
العمليات ،امل ــدين ،امل ـع ـمــاري ،امليكانيكي،
يف الساعة ( 88.000متر مكعب يف اليوم الواحد)،
الكهرباء ،واألجهزة.
■ ش ـ ــراء وت ـن ـص ـيــب امل ـ ـعـ ــدات الـتـخـصـصـيــة
للمشروع
■ ت ـن ـف ـيــذ األعـ ـ ـم ـ ــال امل ــدنـ ـي ــة واملـ ـعـ ـم ــاري ــة
(األحواض ،املصفاة ،حمطات الضخ للتقوية،
وخطوط النقل)
■ التشغيل لعام واحد

إنشاء خط أنابيب الصرف الصحي يف طهران (بني شارع شريعيت وخواجه عبداهلل) بتقنية دفع األنابيب

صاحب العمل :شركة الصرف الصحي يف طهران
االستشاري :شركة مهاب قدس للهندسة
االستشارية
مدة العقد 15 :شهر
حمل العمل :طهران (بني شارع شريعيت وشارع
خواجه عبداهلل األنصاري)

الوصف العام للمشروع

يبدأ مشروع مد أنابيب الصرف يف طهران من شارع
شريعيت ،تقاطع مريداماد باجتاه اجلنوب ،وبعد املرور
بشوارع كل نــي ،وساحة كتايب ،وشــارع جمتبايي،
ينتهي يف شاعر خواجه عبداهلل األنصاري ،تقاطع
شــارع شهيد عــراقــي .طــول مسار املـشــروع حبسب
العقد  3.982متر ،وعــدد ممــرات املشاة فيه 34
عدد ،والذي مت إنشاؤه بتقنية مد األنابيب وباستخدام
أجهزة ميكروتونلينك .خطوط األنابيب مصنوعة من
البوليمر ،وقياسها  1.600و  1.800ملم .ولتجهيز
األنابيب ،قامت شركة كيسون بإعداد خط إنتاج هلذه
األنابيب يف مصانعها.
وخالل األعمال التنفيذية ،أحلق صاحب العمل 530
متر مــن أنابيب  1.400ملم يف شــارع مــردامــاد،
للمشروع ،بعنوان عمل إضايف لشركة كيسون.

نطاق عمل املشروع

■إعداد ودراسة اخلرائط اجلوية ،وخمططات
املرافق اخلدمية ،والدراسات املوجودة حول
مسار إحداث خط األنابيب
■ إج ـ ــراء اخـ ـتـ ـب ــارات ج ـيــولــوج ـيــة خمـتـلـفــة،
املتعلقة حبالة األرض ،وأساليب حفر األنفاق
■ احلصول على تراخيص من شركة الصرف
الصحي ،وبلدية مناطق  3و ،4ومديرية املرور
■ تصميم وإنشاء حفر الدفع واالستالم
■ اسـ ـتـ ـق ــرار ونـ ـص ــب املـ ـ ـع ـ ــدات ،يف داخـ ــل
وأطراف حفر الدفع
■ نصب املنهوالت

إمجايل األحجام

■األعمال الترابية 8.220 :متر مكعب
■صب اخلرسانة 2.190 :متر مكعب
■تركيب القوالب 12.000 :متر مربع
■شد حديد التسليح 146 :طن
■دفــع أنابيب كونكريت بوليمرية ذات قطر
 1.800ملم 1.256 :م
■دفــع أنابيب كونكريت بوليمرية ذات قطر
 1.600ملم 2.170 :م
■دفــع أنابيب كونكريت بوليمرية ذات قطر
 1.400ملم 556 :م

سد ستارخان (اهر) الترايب ،واملنشآت التابعة له

مواصفات املشروع

صاحب العمل :مؤسسة املياه اإلقليمية آلذربيجان
إن سد ستارخان التخزيين ،بسعة  131مليون متر
شرقي
مكعب ،هــو أحــد ال ـســدود الـتــرابـيــة ذات ن ــواة من
االستشاري :بندآب
الصلصال املنيع ،بارتفاع  75متر من القاع ،وله تاج
مدة العقد 60 :شهر
بطول  350متر .حجم مستجمع السد حبدود 950
حمل املشروع :مدينة أهر ،حمافظة آذربيجان
كيلومتر مربع .والحنــراف مسار النهر ،حني تنفيذ
شرقي
السد ،مت إحداث نفق بقطر  5/5متر وطول  438متر،
واالحندار الطويل  0/8إىل  1باملائة ،يف القسم األمين
من السد .وبعد انتهاء أعمال السد ،مت استخدام نفق
االحنراف بعنوان حوض وللتفريغ التحتاين .إنّ سعة
نفق التفريغ التحتاين ،بقد ٍر يستطيع أن يفرغ اخلزان
يف  24يوم .ويستطيع نظام جتميع السد أن يوفر 7/8
يف العقد األخري ،لقد قامت دولة إيران بإنشاء مشاريع متر مكعب يف الثانية من مياه الزراعة ومتر مكعب
استثمارية عظيمة ،لتطوير البىن التحتية املائية واحد من املياه القابلة للشرب.
واالستخدام األمثل للموارد املائية املحدودة؛ لذلك مت
إجياد نشاطات واسعة ومتنامية للشركات ذات القدرة إمجايل األحجام يف املشروع
املطلوبة لتقدمي هذه اخلدمات.
■ نقل األحجار 625.000 :متر مكعب
ومتشيًا مع قراراهتا االستراتيجية حول تنوع نطاق
■ األعــم ــال ال ـتــراب ـيــة :حـ ــدود 4.000.000
عملها ،ومشاركتها الفعالة يف األعمال اهلامة ،قررت
متر مكعب
شركة كيسون أن تلعب دورًا أكــر يف تنمية البىن
■ صب اخلرسانة 60.000 :متر مكعب
■ شد القوالب 41.000 :متر مربع
التحتية املائية يف البالد ،باستخدام الطاقات الفنية-
اهلندسية ،واإلداري ــة ،واملــوارد البشرية ،واملصادر لقد مت افتتاح سد ستارخان ،عام واحد قبل املوعد
األخرى.
املحدد ،بتاريخ  ،1998/11/21وقــد حضر رئيس
إنّ سد ستارخان الترايب ،الــذي يقع على هنر أهر الدولة آنذاك الفتتاح املشروع.
يف حمافظة أذربيجان شرقي ،وتقوم شركة كيسون
بتنفيذه ،يسعى وراء  3أهداف:
 -1السيطرة على الفيضانات املتكررة للنهر
 -2تزويد سكان املنطقة باملياه القابلة للشرب
 -3توفري املياه للزراعة ،لـ 12هكتار من األراضي
الزراعية

السد االحنرايف وشبكة ري وجتفيف بلدشت

صاحب العمل :مؤسسة املياه اإلقليمية ألذربيجان
غريب
االستشاري :مهاب قدس
مدة العقد 36 :شهر
حمل املشروع :مدينة بلدشت ،حمافظة آذربيجان
غريب

يقع مشروع بلدشت يف حمافظة أذربيجان غريب،
ويبعد  25كيلومتر عن مدينة بلدشت .لقد مشل نطاق
األعمال التنفيذية للمشروع ،طريق مرند الدويل من
الغرب ،طريق بلدشت -ماكو من الشمال ،ومدينة
بلدشت وهنر أرس من اجلنوب الشرقي .وقد مشلت
اخلطة ،تنفيذ مخس وحدات مدنية ،للري والتجفيف
احلديث يف  12ألف هكتار من األراضــي الزراعية،
ومت إحالة الوحدة رقم  1إىل شركة كيسون ،مبساحة
حدود  3.700هكتار .وباإلضافة إىل السد االحنرايف
الذي كان يعترب حبد ذاته موقع مركزي .هناك ميزات
أساسية للمشروع ،منها :إنشاء  16قناة ،والتجفيف
األصلي والفرعي مع مجيع البنايات املطلوبة .ومت
إجيادها مجيعا يف مثلث طول أضالعه حبدود 20

كيلومتر.
نستطيع أن نلخص أهــداف مشروع بلدشت ضمن
املوارد اآلتية:
■تـفــريــغ امل ـيــاه ال ـعــادمــة وجتـفـيــف األراضـ ــي
بالطريقة الثقلية باجتاه النهر.
■إنشاء قنوات ذات غطاء كونكرييت ،لزيادة
كفاءة الري.
■التوزيع االقتصادي والسليم للمياه ،عن طريق
إحداث نظام صحيح لتقسيم املياه.

نطاق العمل

■ إنشاء سد احنــرايف بطول  36متر وارتفاع
ثالثة أمتار عن قاع النهر ،لتنظيم ونقل املياه
إىل القناة الرئيسي لشبكة الري والتجفيف،
على هنر زنكبار .كما يشمل السد االحنرايف،
إجــراء مضاد للفيضان ،وفتحة مص املياه،
وقناة تفريغ الــرســوبــات ،وحــوض التسكني،
واجلدران احلاملة.
■ تنفيذ الـشـبـكــة األص ـل ـيــة ،وتـشـمــل املـحــور
واحد واثنان للقنوات واملجففات و...
■ إنشاء قنواة التجفيف.

إمجايل األحجام يف املشروع

■إنشاء القنواة األصلية ودرجة واحد واثنان،
ذات غطاء كونكرييت 35 :كيلومتر
■إنشاء املجففات السطحية 30 :كيلومتر
■تشييد املباين املرتبطة بشبكة القناة والتجفيف
■جتهيز وتنصيب املعدات اهليدروميكانيكية
■ تنفيذ الطرق اخلدمية املطلوبة

تقنية بايب جكينك باستخدام أجهزة ميكروتونلينك

لقد أحدثت التقنيات دون خنادق ،تطورات هائلة يف جمال إنشاء البىن التحتية ،خاصة يف املدن الكبرية.
وتتمتّع هذه التقنيات مبيزات فنية ،واقتصادية ،وأمنية ،وبيئية ،واجتماعية ،ما ال حتصى .وقد استطاعت أن
جتتاح مجيع حدود الطرق التقليدية إلنشاء خطوط األنابيب حتت األرضية ،وتلعب دورها الفريد واملتنامي
يف تقدمي اخلدمات جبودة عالية ،السيما يف املدن الكربى .وقد ّمت اليوم ،استبدال طريقة اخلنادق املفتوحة
بالتقنيات دون خنادق ،كتقنية بايب جكينك (دفع األنابيب) ،وذلك لألسباب اليت يؤكد عليها املنادون بالتنمية
املستدامة منذ أعوام.
بايب جكينك وميكروتونلينك من طرق نصب األنابيب بشكل مباشر .ففي هذه التقنية يتم تعيني مسار األنابيب
بأجهزة احلفر اخلاصة هلذه التقنية ،ويف نفس الوقت ،يتم دفع األنابيب إىل الداخل ،بواسطة جكات هدروليكية.
ولتنفيذ األعمال كاستقرار اجلك وجهاز احلفر وجتهيزات السيطرة ،وأيضًا لدفع األنابيب ،يتم إنشاء حفرة يف
أول املسار ،ما تسمى حفرة الدفع ( .)Driving Shaftوالستالم املعدات املرسلة ،يتم إنشاء حفرة يف هناية
كل خط ،وتسمى حفرة االستالم ( .)Receiving Shaftإنّ نظام السيطرة على تنفيذ خطوط األنابيب (من
حيث املسار والتوازن) يكون باستخدام املعدات الدقيقة وبواسطة الليزر.
إنّ نصب األنابيب هبذا األسلوب ،حباجة إىل دراسات جيولوجية تفصيلية ،وتصميم صحيح ،كما أ ّنه من
الضروري اختيار األجهزة املناسبة والنظام املناسب مع نسيج األرض ومستوى املياه اجلوفيةّ ،مث جيب استخدام
التقنية املتطورة والتمتع خبربة عالية.
ولتنفيذ مشاريعها بتقنية دفع األنابيب ،تقوم شركة كيسون باستخدام أنابيب كونكريت بوليمرية ،ولتوفري
تكاليف العملة األجنبية للمشاريع ،وجتهيز األنابيب يف الوقت املناسب ،قمنا بإنشاء مصنع لألنابيب الكونكريت
بوليمرية .وبعد إنتاج األنابيب يف املصنع ،يتم نقلها إىل املوقع الرئيسي للمشروع.
لألنابيب الكونكريت بوليمرية مزايا ومنافع كثرية ،منها املتانة والصالحية طويلة األمد ،ومقاومة عالية للشد،
وتوفري احلد األقصى من األمان ضد ضغط الدفع ،واملقاومة ضد التآكل ،واحلد من االحتكاك ،وامللمس الناعم
واألملس ،باإلضافة إىل السهولة يف التنصيب.
وقد أجرت اجلمعية الدولية لبايب جكينك ،مقارن ًة خلط واحد من األنابيب بطول  100متر ،وقطر  1200ملم،
وعمق  4أمتار ،وتوصلت إىل النتائج التالية:
اخلنادق املفتوحة بايب جكينك
عرض احلفر

 2350ملم

 1450ملم

عرض الترميم

 2650ملم

صفر

حجم احلفر يف نصب متر واحد من األنابيب

 18/27طن

صفر

عدد شاحنات  20طن املطلوبة لنقل املواد يف نصب  100متر من 320
األنابيب
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املزايا الرئيسية لتقنية بايب جكينك

■احل ــد مــن االهنـ ـي ــارات األرضــي ــة ،فبالتايل
االستخدام األمثل للوقت والتكلفة.
■عدم احلاجة إىل تزنيل مستوى املياه اجلوفية،
ونتيجة ذلك منع أســاس البنايات من خطر
التساقط ،وختريب املسارات الفرعية.
■ضمان حفظ أرواح العاملني وعامة الناس،
واحلفاظ على البيئة.
■عدم اإلخالل يف حركة مرور املدينة واملنطقة،
وحمل عيش وعمل الناس.
■ال تــؤثــر ال ـشــروط اجلــويــة بــأعـمــال الـبـنــاء،
فباستطاعة املقاولني ،العمل ضمن املعيار
واحلدود الزمنية وامليزانية املحددة.

مصنع أنابيب الكونكريت بوليمرية ،أحد الشركات التابعة لشركة كيسون ،وتقوم بإنتاج األنابيب املطلوبة لتقنية بايب جكينك.

سدي العلوي والسفلي واملنشآت التابعة ملشروع سد وحمطة الطاقة للضخ التخزيين يف سياه بيشه
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