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مهندس محمد مهدی حاج زوار

پدر خانواده مهندسین مشاور زیستاب

     خانواده بزرگ مهندسین مشاور زیستاب، افتخار می نماید که در راستای چشم انداز تبیین شده پدر بزرگوارش،  جناب
 آقای مهندس محمد مهدی حاج زوار، توانسته است با نزدیک به نیم قرن تالش همکاران، نقشی سازنده در مدیریت پایدار
منابع آب کشور ایفا نماید و موفق به ارائه خدمات شایسته در صنعت آب و فاضالب، در سطح ملی و بین المللی گردد

    چالش های پیش روی کشور در صنعت آب، اعم از کمبود منابع آبی، سیر تصاعدی مصرف آب، باال بودن میزان
 آب مجازی برای تولید محصوالت کشاورزی، کم توجهی به منابع آب تجدید پذیرسطحی و منابع آب زیر زمینی، وجود
 آالینده های صنعتی و شیمیایی و پساب ها، کسری مخازن و بیالن منفی منابع آب زیر زمینی، لزوم پیاده سازی پروژه های
 انتقال آب بین حوزه ای، نیاز به تأمین آب کالن شهرها، لزوم مدیریت منابع آبی مشترک با همسایگان کشور و بسیاری
 موارد دیگر، این شرکت را در ادامه راه بنیانگذار خود و عزم بیشتر برای ایفای نقش موثر در توسعه پایدار در صنعت آب،

مصمم تر نموده است

     شرکت مهندسین مشاور زیستاب با نگرش سیستمي و پیاده سازي تمامي سیستم هاي نوین مدیریتي، مدیریت
 استراتژیک و تعاملي و تشکیل کمیته هاي  راهبردي، توسعه و تعالي، فني تخصصي و مدیریت جامع کیفیت، زمینه هاي
 اثربخشي فرایندهاي مدیریتي، عملیاتي و پشتیباني را فراهم کرده و براي ارتقاي سطح قابلیت هاي فني و تخصصي و افزایش

سطح رضایتمندي ذینفعان تالش مي نماید

     خانواده بزرگ زیستاب، در محیطي صمیمي و سالم و با همکاري تیمي و حس تعهد و مسؤلیت پذیری، مي کوشد با
 توسعه ظرفیت هاي انساني و چابکي در پاسخگویي به نیازهاي پروژه ها، صیانت و حفظ منافع تمامي ذینفعان را با رعایت

اخالق حرفه اي فراهم نماید

    در این مسیر با اندیشه فردایي بهتر و ارتقاي زندگي انسان ها، با تاکید بر ایمني، سالمت و حفظ محیط زیست و پایبندي
 به تعهدات مورد توافق در قرارداد، براي بهره برداري مطمئن پروژه ها، باور داریم از بزرگترین سرمایه که همانا اعتماد

کارفرمایان به این شرکت در ایفاي نقشي سازنده در توسعه پایدار کشور است، حفاظت نماییم

 امید است توفیق استمرار  ارائه خدمات مطلوب میسر گردد و شاهد شکوفایي و توسعه روزافزون کشور عزیزمان باشیم
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مهندس مهرداد حاج زوار



معرفی شرکت

تاریخچهمعفعالیت

  مهندسین مشاور زیستاب با قریب به 40  سال سابقه فعالیت مستمر در صنعت آب و فاضالب
 کشور، به عنوان یکی از شرکت های موثر در حوزه مهندسی آب و فاضالب، کیفیت باالیی از خدمات
 مهندسی را به کارفرمایان ارائه مي نماید. آرمان شرکت و منابع انسانی آن، ایفای نقش ماندگار در

صنعت آب و فاضالب کشور و بستر سازی جهت توسعه پایدار است.

     در حال حاضر این مهندسین مشاور، موفق به طراحی، مدیریت و اجرای بیش از 200 هزار هکتار
 شبکه آبیاری و زهکشی، 20 سد مخزنی، قریب به ۵00 کیلومتر خط انتقال، بیش از 130 کیلومتر
 تونل و بیش از 1/۵ میلیارد متر مکعب آب تنظیمی در سال شده است و با توجه به تجربیات ملی
 و بین المللی خود در انجام پروژه های مطالعاتی، نظارتی و محیط زیست، بهره برداری و مدیریت
 طرح در رشته هاي سدسازي، آبیاري و زهکشي، تاسیسات آب و فاضالب و سازه و مدیریت طرح
 سد و شبکه، آمادگی دارد تا در انجام کلیه زمینه های تخصصی، خدمات فنی مدیریت و مهندسی

خود را ارائه نماید.

 سد مخزنی زوال
زمینه هایمعفعالیت

فعالیت 

سدهای بتنی، خاکی و سنگریزه  ای

نیروگاه های برقآبی

              تونل های بلند انتقال آب

تونل های تأسیسات شهری

شبکه های آبیاری و زهکشی ثقلی و تحت فشار

تصفیه خانه های آب و فاضالب

شبکه های توزیع آب

شبکه های جمع آوری و هدایت آب های سطحی

شبکه های جمع آوری و دفع فاضالب

خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ

مطالعات زیست محیطی طرح ها

تأسیسات تغذیه مصنوعی

مطالعات اجتماعی و نظام های بهره برداری و مشارکت مردمی طرح ها

مطالعات عالج بخشی طرح های موجود

 مطالعه و نظارت بر بهره برداری منابع آب حوضه های آبریز و تاثیرات اقتصادی، اجتماعی و
زیست محیطی آب

بهره برداری ، نگهداری وکنترل ایمنی سدها

بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی

 بهره برداری از تاسیسات آب و فاضالب )شامل تولید، انتقال و توزیع آب شرب-تصفیه خانه
آب شرب-تصفیه خانه فاضالب

مدیریت بر طرح های کالن آب و فاضالب

حضور و مشارکت در پروژه های طرح و ساخت

سامانه اطالعات جغرافیایی

مطالعات جامع منابع آب با رویکرد مدیریت یکپارچه منابع آب و فاضالب

تأسیسات کنترل سیالب

حضور و مشارکت در طرح های         و          و سرمایه گذاری

تاسیسات آب شیرین کن

پتانسیل یابی طرح های سرمایه گذاری بخش آب و فاضالب

مستندسازی و مدیریت دانش طرح های بخش آب و فاضالب

(

(GIS)

BOTBOO(PPP)
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پایه 1 و2 تخصص سدسازی
گواهینامه مدیریت طرح پایه 1 سدسازی

پایه 1 و2 تخصص شبکه های آبیاری و زهکشی
گواهینامه مدیریت طرح پایه 1 شبکه های آبیاری و زهکشی

پایه 1 تخصص تاسیسات آب و فاضالب
پایه 3 تخصص محیط زیست

پایه 3 تخصص سازه
گواهینامه صالحیت بهره برداری، نگهداری وکنترل ایمنی سدها

گواهینامه صالحیت فعالیت در زمینه بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی
گواهینامه صالحیت بهره برداری و نگهداری از تصفیه خانه های فاضالب

 گواهینامه صالحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب )تصفیه خانه
آب شرب

 گواهینامه صالحیت شرکت های  بهره برداری و نگهداری از تأسیسات آب شرب )تولید،
انتقال و توزیع

گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران
گواهینامه خدمات مشاور کانون مشاوران اعتباری  و سرمایه گذاری بانکی

پروانه فنی و مهندسی وزارت صنعت و معدن و تجارت

رتبه بندی ، گواهینامه ها، عضویت ها

استانداردهای سیستم مدیریت کیفیت

 سیستم مدیریت محیط زیست

 مجموعه ارزیابی ایمنی و بهداشت حرفه ای            

استانداردهای سیستم مدیریت پروژه 

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست           

سیستم مدیریت یکپارچه            

ISO 9001 – 2015

ISO 14001 – 2004

ISO 45001 – 2018

ISO 21500 - 2012

HSE - MS

IMS

     مهندسین مشاور زیستاب با اخذ گواهینامه های بین المللی زیر ضمن ارتقاء سطح کیفیت
 ارائه خدمات، موفق به جلب اعتماد کارفرمایان شده و در همین راستا پروژه های متعددی در

:زمینه های مختلف عمرانی به انجام رسانیده و یا در دست اقدام دارد

 گواهینامه های
بین المللی

 رتبه بندی و
 گواهینامه های

صالحیت
(

(

3

معفعالیت

جامعه مهندسین مشاور ایران

   فدراسیون بین المللی مهندسان مشاور

کانون مشاوران اعتباري و سرمایه گذاري بانکي

انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران

 اتاق بازرگانی ایران و چین

اتاق بازرگانی ایران و فرانسه

 فعالیت در زمینه مهندسی آب و فاضالب در سطح ملی و بین المللی با لحاظ کیفیت و بر اساس معتبرترین
استانداردهای موجود مهندسی

ایفاي نقش ماندگار در صنعت آب و فاضالب و بسترسازي جهت توسعه پایدار

اتاق بازرگانی ایران و تاجیکستان

انجمن بتن ایران

انجمن مهندسي ارزش ایران

انجمن مدیریت پروژه

کمیته ملي سدهاي بزرگ

انجمن ژئوتکنیک ایران

عضویت ها

ماموریت

چشم انداز



.

     شرکت مهندسین مشاور زیستاب دارای رتبه 1 و 2 سدسازی
 است. حوزه تخصصی سد و نیروگاه در شرکت، متشکل از دو بخش

مجزای مطالعات و نظارت بر اجرا است.

     بخش مطالعات، وظیفه مطالعات پتانسیل یابی، شناخت، مرحله یک
 و مرحله دو سد و نیروگاه، مهندسی رودخانه، کنترل و مهار سیالب و جمع
 آوری آب های سطحی را بر عهده داشته و متشکل از گروه های تخصصی
 مطالعات پایه و منابع آب، زمین شناسي، ژئوتکنیک، لرزه خیزي، سازه هاي
 هیدرولیکي، آب های سطحی و زیر زمینی، هیدرومکانیکال و ابزار دقیق و

 مطالعات اقتصادی طرح است.

    از جمله طرح هاي مطالعاتي این بخش مي توان به سدهاي مخزني
 زوال، قیقاج، فشل، ورزقان، ارس ، کرم آباد، سیرلر، گرگک، سرابدوک
 و قایشقورشاق، نیروگاه برقآبي زوال، مطالعات آسیب شناسی سدهای
 استان خوزستان، مطالعات افزایش تراز بهره برداری سد شهید عباسپور،
 مطالعات منابع و مصارف حوضه آبریز دریاچه ارومیه در محدوده
 خروجی تونل کاني  سیب، مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت
 آب های سطحی و تهیه طرح های بهسازي انهار و کانال ها در مناطق
 1، 11 و 14 شهرداري تهران،طراحی تفصیلی شبکه جمع آوری آب
  های سطحی در مناطق 7، 8 و 13، مطالعات پتانسیل یابی برقابی
 رودخانه های هراز و سرشاخه های مربوطه، مطالعات استفاده از آب
 های نا متعارف استان گلستان و همچنین مطالعات طرح های تغذیه
 مصنوعی کشمش تپه ماکو، دشت خوی و شربیان و پروژه های سدهاي

شه دله و قالچوقه در منطقه کردستان عراق اشاره نمود.

     همچنین از جمله طرح هاي اجرایي و نظارتی این بخش، نظارت
 بر احداث سد مخزني کرم آباد، سد مخزني ارس، سد مخزني قیقاج و

.سد مخزنی و برج آبگیر زوال و تأسیسات وابسته است
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سد مخزنی کرم آباد



 احداث سد مخزني کرم آباد طرح توسعه منابع

 آب و خاك حاشیه جنوبي رودخانه ارس در استان

 آذربایجان غربي

بهره برداري بخشی از ظرفیت حقابه هاي ایران از مخزن سد ارس

توسعه اراضي حاشیه جنوبي ارس از طریق ذخیره آب مازاد پمپاژ شده در داخل مخزن  سد کرم آباد 

تامین مصارف کشاورزی حدود 192۵0 هکتار از اراضی پایاب 

 بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی شامل دو بدنه )1) و )2) )سد مخزنی خارج از بستر) به ارتفاع ۵۵/6 متر از
پی با طول تاج 2400 متر

 سرریز لبه پهن با شوت پلکانی به طول ۵3 متر و عرض کف 4 متر 

حجم مخزن در تراز نرمال ۵4 میلیون متر مکعب   

 تخلیه کننده تحتانی باکس کالورت دو منظوره دوقلو به ابعاد 3/3    2/8 متر که بعد از احداث سد سلول سمت 
         راست جهت تخلیه کننده تحتانی ) لوله فوالدی به قطر 1/2 متر) و سلول سمت چپ به عنوان سیستم آبگیری

) لوله فوالدی به قطر 1/6 متر

 میزان آب پمپاژ از رودخانه ارس به مخزن ۵/3 متر مکعب در ثانیه و برای 8 ماه از سال 

هزینه اجرای طرح 17۵0 میلیارد ریال )سال های 1391 لغایت 1397 

  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

نظارت عالیه و کارگاهی نوع خدمت تفصیلی، مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  )توجیهی،

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه

آذربایجان غربی /  شهر پلدشت و شوط 

(

(

(

x

اهداف
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احداث سد مخزنی زوال و تاسیسات وابسته

 تنظیم آب هاي رودخانه زوال براي آبیاري قسمتي از دشت سلماس و قره قاغ به میزان 8۵/3 میلیون مترمکعب

تأمین آب شرب و صنعت شهرهاي سلماس و تازه شهر به میزان 12 میلیون  مترمکعب  

تولید برق به میزان1/2 مگاوات  

 متوسط آورد سالیانه رودخانه 1۵1/3 میلیون متر مکعب

 بدنه سد از نوع خاکی با هسته رسی به ارتفاع 87 متر از پی و ۵6 متر از بستر با طول تاج 323 متر 

 سرریز آزاد با مقطع کنترل اوجی در تکیه گاه راست به عرض 40 متر و به ظرفیت حداکثر 92۵ متر مکعب در ثانیه 

 سیستم آبگیر شامل سه دریچه راس به ابعاد 3     3 متر و  4 عدد شیر پروانه ای به اقطار 1۵00، 1400 )دو عدد) 
 و 700 میلی متر و 3 عدد شیر هاول بانگر به اقطار 1200 )دو عدد) و 600 میلی متر

 تخلیه کننده تحتانی شامل یک دریچه سرویس به ابعاد 1/۵    1/2 متر و یک دریچه اضطراری به ابعاد 1/6   1/2 
متر به ظرفیت کل ۵0  متر مکعب در ثانیه

 برج آبگیر بتنی مایل به ابعاد 3    3 متر و شیب 60 % در سه تراز آبگیری 

 مخزن سد به طول حدود6 کیلومتر و حداکثر عرض 1000 متر ، سطح دریاچه در تراز نرمال 303 هکتار 

تراز نرمال 1۵10 متر از سطح دریا و حجم مخزن در تراز نرمال 72 میلیون متر مکعب

هزینه اجرای طرح 6۵0 میلیارد ریال )سال های 1380 لغایت 1394 

  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

اهداف

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

نظارت عالیه و کارگاهی نوع خدمت تفصیلی، مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  )توجیهی،

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه

آذربایجان غربی/ سلماس

(

(

x 

x 

x x 



 مطالعات عملیاتی کردن طرح جامع مدیریت آب های

 سطحی و تهیه طرح های بهسازي انهار و کانال ها در مناطق

1، 11 و 14 شهرداري تهران

جمع آوري، هدایت و انتقال رواناب هاي مناطق

بهسازي هیدرولیکي انهار و کانال هاي درجه 3 و 4

جانمایی و تهیه طرح هاي تعمیر و مرمت کانال هاي اصلي مناطق و در نهایت تهیه بانک اطالعاتی

مجموع مساحت مناطق: حدود 8100 هکتار

مجموع طول معابر در سطح مناطق: حدود 1300 کیلومتر

مجموع طول کانال های اصلی در سطح مناطق: حدود ۵8 کیلومتر

مجموع طول کانال ها و انهار درجه 3 و 4 در سطح مناطق: حدود 1200 کیلومتر

مجموع طول طرح های الگوی مطلوب کانال ها و انهار درجه 3 و 4 در سطح مناطق: حدود 116 کیلومتر

مجموع طول طرح های مرمت و بهسازی کانال ها و انهار درجه 3 و 4 در سطح مناطق: حدود 18 کیلومتر

شهرداري مناطق 1، 11 و 14 تهران

اهداف

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

مطالعات طراحي مفهومی، پایه و تفصیلی نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه

تهران مناطق 1، 11 و 14 شهرداري تهران

GIS

 مطالعات طراحی تفصیلی آب هاي سطحي در

مناطق 7، 8 و 13 شهرداری تهران

اصالح شبکه جمع آوری، هدایت و انتقال رواناب های منطقه 

بهسازی هیدرولیکی انهار و کانال های درجه 3 و 4 و جانمایی و تهیه طرح های تعمیر و مرمت کانال های فرعی

 تعمیر و مرمت کانال های اصلی منطقه و بروزرسانی بانک اطالعاتی 

طرح های تفصیلی بهسازی، نوسازی، توسعه شبکه فرعی به طول حدود 9۵ کیلومتر 

طرح های تفصیلی بهبود عملکرد شبکه فرعی در 120 نقطه 

طرح های تعمیر و مرمت شبکه فرعی در 1۵0 مورد 

طرح های ترمیم و مرمت شبکه اصلی )طرح های ترمیم و مرمت نقطه ای) در 27 نقطه 

طرح اصالح و بهسازی مجرای سعدی از تقاطع خیابان های مفتح و طبرسی )در منطقه 7 شهرداری تهران

طرح ترمیم و مرمت مجرای پیروزی )منطقه 13 شهرداری تهران 

سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران

اهداف

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

مطالعات مرحله دوم )تفصیلی نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه

تهران/ مناطق 7، 8 و 13 شهرداری

(

(

(

GIS
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 مطالعات پتانسیل یابی نیروگاه برقابی بر روی رودخانه

)هراز و شاخه نور )بلده 

 شناسایی پتانسیل های نیروگاه های برقابی بر روی روخانه هراز و سرشاخه نور)بلده) و تهیه اسناد مناقصه
 سرمایه گذاری به روش             یا

انجام مطالعات هواشناسی، هیدرولوژی، هیدروانرژی، زمین شناسی، لرزه خیزی، راه های دسترسی و گزارش تلفیق

غربالگری و انتخاب ساختگاه های مناسب با استفاده از تحلیل اقتصادی و مالی 

 با توجه به مطالعات انجام شده حدود 20 نقطه مکان یابی شده است که در مجموع پتانسیل تولید انرژی برقابی این 
نقاط حدود ۵6 مگاوات است

 تهیه اسناد مناقصه سرمایه گذاری به روش 

شرکت آب منطقه ای مازندران

اهداف

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

)مطالعات شناخت )پتانسیل یابی نوع خدمت

(

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه

از سرشاخه ها تا دریای خزر  مازندران/ رودخانه هراز )

B.O.O B.O.T

B.O.O 

 مطالعات مرحله اول استفاده از آب های نامتعارف در

محدوده طرح زهکشی اراضی 280هزار هکتاری

 شناسایی و مطالعه منابع آب های نامتعارف استان از قبیل زه آب های کشاورزی، پساب تصفیه خانه ها، آب های شور
 و  لب شور زیرزمینی

استفاده و بهره برداری از آب های نامتعارف در بخش های کشاورزی، شیالت، صنعت و غیره  

جمع آوری آمار و اطالعات دفتری و صحرایی و جمع بندی و تجزیه تحلیل اطالعات

 تعیین کمیت و کیفیت آب های نامتعارف در بخش های مختلف کشاورزی، آب های شور و لب شور زیرزمینی، پساب 
 تصفیه خانه ها  و

ارائه راهکار برای بهبود کیفیت آب های نامتعارف و استفاده از آنها برای مصارف کشاورزی خاص، آبزی پروری، صنعت و 

بررسی مالحظات زیست محیطی استفاده از آب های نامتعارف 

تهیه و تکمیل بانک اطالعاتی 

برگزاری دوره آموزشی نتایج مطالعات برای کارفرمای طرح 

شرکت آب منطقه ای گلستان

اهداف

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

مطالعات مرحله اول )توجیهی نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش سد و نیروگاه

 گلستان

(

6

...

...

GIS



.

   شرکت مهندسین مشاور زیستاب در زمینه فعالیت هاي مربوط به 
طراحی و نظارت بر ساخت تونل فعال بوده و در حال حاضر بخش عمده 
فعالیت خود را در بخش تونل به طراحی و نظارت بر تونل های بلند انتقال 
آب و تونل های مشترک تاسیسات شهری معطوف نموده است.  این 
شرکت کنترل طراحی، نظارت عالیه و کارگاهی تونل بلند انتقال آب مازاد 
رودخانه گالس به دریاچه ارومیه، به عنوان بزرگترین تونل حجمی انتقال 
آب بطول 3۵/6 کیلومتر با حجم انتقال آب حدود ۵2 متر مکعب بر ثانیه را 
به عهده دارد. می توان اذعان داشت که با حضور این پروژه ها نام مهندسین 
مشاور زیستاب به عنوان پیشگامی در صنعت تونل های بلند آبرسانی در 
کشور مطرح گردیده است. همچنین  این شرکت افتخار دارد که به عنوان 
مشاور پیمانکار پروژه تونل بلند انتقال آب کرمان با طول 38 کیلومتر به 
عنوان طوالنی ترین تونل انتقال آب کشور و همچنین در پروژه تونل انتقال 

آب از سد گلورد به طول ۵/7 کیلومتر ایفای نقش نموده است.  

  این شرکت در بحث تونل هاي مشترک تاسیسات شهری، در میان معدود 
شرکت هاي توانا و با سابقه در این زمینه محسوب مي گردد که سابقه اتمام 
طرح جامع شبکه تونل هاي مشترک تاسیسات شهر تهران و شبکه تونل هاي 
مشترک تاسیساتی شهرک خاوران تبریز را در کارنامه خود دارد. از جمله 
طرح هاي در دست مطالعه در بخش تونل مشترک تاسیسات شهری 
مي توان به شبکه تونل هاي مشترک شهر شیراز، تونل مشترک تاسیسات 
شهري پروژه بعثت- رجایي و تونل مشترک تاسیسات شهرک مرواریدشهر 

اشاره نمود.

7

تونل انتقال آب رودخانه گالس



 تونل انتقال آب مازاد رودخانه گالس به حوضه آبریز

دریاچه ارومیه

   انتقال آب مازاد بر نیازهاي کشاورزي شرب وصنعتي حوضه گالس به دریاچه ارومیه

کنترل و تنظیم آب های خروجی حوضه گالس از کشور 

کنترل وجبران بخشي از برداشت هاي آب از دریاچه ارومیه 

حفاري یک تونل دسترسي به طول 13۵4 متر با شیب منفي 10/2 درصد

 حفاري یک مغار جهت دمونتاژ دستگاه هاي حفاري          در درون سنگ هاي گرانیت به طول 13۵ متر ارتفاع 
1۵ متر و عرض 1۵متر

                                                       حفاري قطعه اول و بخش آبرفتي پر فشار تونل اصلي به طول حدود 1۵ کیلومتر با استفاده از یک دستگاه                         
با شیب منفی از پرتال ورودي به سمت مغار و دمنتاژ         در مغار

 حفاري قطعه دوم به طول 20/2 کیلومتر با استفاده از یک دستگاه                                           با شیب مثبت
 به سمت مغار دمونتاژ و خروج دستگاه

     حجم انتقال آب تونل گالس 646 میلیون متر مکعب در سال

  شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

مطالعات مرحله سوم  )نظارت عالیه و کارگاهی و کنترل طراحی نوع خدمت

 پروژه های منتخب بخش تونل

استان آذربایجان غربی/ نقده-پیرانشهر

(

اهداف

TBM

TBM

TBM

TBM DS (Double shield)

 Dual Mod TBM (EPB Hard Rock)
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 طرح و ساخت تونل انتقال آب از سد صفا به

شهر کرمان

کم کردن بخشي از وابستگي آب شرب شهر کرمان به منابع آب زیرزمیني

تامین بخشي از نیاز آب شرب شهرکرمان از منابع آبي مطمئن 

انتقال آب مازاد بر نیازهاي کشاورزي، شرب و صنعت 

 حفاری تونل ورودی به طول 19000 متر با استفاده از یک دستگاه                                    با شیب مثبت از
پرتال ورودی به سمت مغار و دمنتاژ          در مغار

 حفاري تونل خروجی به طول حدود 18.8۵7 متر با استفاده از یک دستگاه                                   با شیب
مثبت از پرتال خروجی به سمت مغار و دمونتاژ         در مغار

حفاری یک تونل دسترسي به روش             به طول 2۵89 متر با شیب منفي 11.۵ درصد

 حفاري یک مغار به روش             جهت دمونتاژ دستگاه هاي حفاري

شرکت آب منطقه ای کرمان

اهداف

اجزا

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

مشاور همکار پیمانکار طرح و ساخت نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش تونل

جنوب شرقي شهرکرمان /  شهر رابر

TBM

TBM

TBM

NATM

NATM

TBM (Double Shield)  

TBM (Double Shield)  



.

     مهندسین مشاور زیستاب با داشتن رتبه یک در حوزه تخصصي مطالعات تاسیسات
هاي مطالعات تصفیه خانه های آب و فاضالب،  شهری و آبرساني متشکل از بخش 

خطوط انتقال، ایستگاه هاي پمپاژ و مخازن ذخیره است

 در این بخش مجموعه کاملی از مطالعات پتانسیل یابي، شناخت، مرحله اول و دوم و
سوم و بهره برداری از طرح هاي تامین و انتقال آب و جمع آوری فاضالب انجام می پذیرد

    این بخش دارای کارشناسان مجرب و متخصص در بخش های مطالعات سازه و
 معماری، خطوط انتقال، فرآیند، مکانیک، برق و ابزار دقیق است که در حال حاضر در

طرح هاي مطالعاتي و اجرایی مشغول به کار هستند

     از جمله طرح هاي مطالعاتي مي توان به انتقال آب و ایستگاه هاي پمپاژ از ارس
 به دریاچه ارومیه، طرح آبرسانی از سد بلوبین، طرح انتقال آب شرب از زاینده رود به
 شهرهاي بن تا بروجن )شامل آبگیر، خطوط انتقال،  ایستگاه هاي پمپاژ و مخازن)، طرح
 انتقال آب به صنایع میانه، طرح آبرسانی از سد بلوبین طرح انتقال آب کرم آباد شامل
 آبگیر، خطوط انتقال  ایستگاه هاي پمپاژ و مخازن طرح انتقال آب تار، ایستگاه های پمپاژ
 و خطوط انتقال آب طرح های شیبلو، یاراوغلی، قنبرکندی، زیدون، بانه و زابل، طرح شبکه
 توزیع آب منطقه1تهران، طرح بازنگری شبکه توزیع آب شهر ری و شهرهای گرگان،

   آق قال و گمیشان، سیستم های تصفیه فاضالب مجتمع مس سرچشمه، اشاره نمود

     از جمله طرح هاي اجرایي این بخش مي توان به نظارت بر طرح انتقال آب کرم آباد
 )آبگیر، خطوط انتقال آب، ایستگاه های پمپاژ و مخازن وابسته)، طرح انتقال آب از بن به
 بروجن )آبگیر، خطوط انتقال آب، تصفیه خانه، ایستگاه های پمپاژ و مخازن وابسته)،
 ایستگاه هاي پمپاژ طرح هاي حاشیه جنوبي ارس، ایستگاه های پمپاژ قلی بیگلو، زابل،
 زیدون، تصفیه خانه آب شرب تویسرکان، تصفیه خانه فاضالب پارس اباد اردبیل،
 مخازن شرکت تامین و تصفیه تهران، سیستم های تصفیه فاضالب مجتمع مس

سرچشمه اشاره نمود

.

.

.

.
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ایستگاه پمپاژ طرح یاروغلی



طرح آبرساني به شهرها و روستاهاي محور بن تا بروجن

کل جمعیت تحت پوشش طرح: 4۵6294 نفر

ظرفیت آبگیری و پمپاژ و تصفیه: 173۵ لیتر در ثانیه

 مشخصات ایستگاه های پمپاژ: سه مرحله پمپاژ با ارتفاع به ترتیب 290 -140- 230 متر 

 مشخصات خطوط انتقال آب اصلی: فوالدی به طول 12۵ کیلومتر و قطر 1300 تا 700 میلي متر

مشخصات خطوط انتقال آب فرعی: فوالدی و پلی اتیلن به طول 140 کیلومتر و قطر 900 تا 200 میلي متر

شرکت سهامي آب منطقه اي چهارمحال و بختیاري

تامین آب آشامیدني و نیازهاي صنعتي شهرها و روستاهاي استان چهارمحال و بختیاري

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

مطالعات مرحله اول، دوم و سوم )توجیهی، تفصیلی و نظارت عالیه و نظارت کارگاهی نوع خدمت

 پروژه های منتخب بخش آب و فاضالب
 و تاسیسات شهری

استان چهارمحال و بختیاري، حدفاصل بن تا بروجن

(

خطوط انتقال آب و ایستگاه های پمپاژ

  طرح کرم آباد

 ظرفیت آبگیری و پمپاژ و انتقال در مسیر اصلی: ۵/۵ مترمکعب در ثانیه

 مشخصات ایستگاه های پمپاژ در مسیر اصلی: سه ایستگاه با ارتفاع پمپاژ به ترتیب 2۵- 130 - 130 متر

 مشخصات خط انتـقال اصلی: لوله فوالدی بـه طـول 21 کیلومتر، قطر 2000 میلي متر، فشار کار 16 بار،
 بصورت روکار

مشخصات ایستگاه های پمپاژ فرعی:

ایستگاه پمپاژ 4: ظرفیت 4/7 مترمکعب در ثانیه و ارتفاع 13۵ متر

ایستگاه پمپاژ ۵: ظرفیت 1/6 مترمکعب در ثانیه و ارتفاع 1۵۵ متر

ایستگاه پمپاژ 6: ظرفیت 0/1 مترمکعب در ثانیه و ارتفاع 140 متر

ایستگاه پمپاژ 7: ظرفیت 1/1 مترمکعب در ثانیه و ارتفاع 1۵0 متر

ایستگاه پمپاژ 8: ظرفیت 0/۵ مترمکعب در ثانیه و ارتفاع 160 متر

شرکت آب منطقه اي آذربایجان غربي

 تأمین و انتقال آب مورد نیاز کشاورزي از دریاچه سد ارس به اراضي پایاب سد کرم آباد به مساحت
تقریبي 22000 هکتار

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

 نوع خدمت

 پروژه های منتخب بخش آب و فاضالب
و تاسیسات شهری

استان آذربایجان غربي، شهرستان ماکو، بخش پلدشت

)مطالعات مرحله اول، دوم و سوم )توجیهی، تفصیلی و نظارت عالیه و نظارت کارگاهی

??!:::

??!:::??!:::

دریاچه سد ارس

سد کرم آباد

P.S.1
P.S.2

P.S.3
شهرك

قیقاج

ایالنلو
قوچ کندي

عزیزکندي

بیک  جان

قورشاقلو
حسن کندي

دیوانخانه

کریم آباد

تپه سی دلیک

قوشالوي کرد

شیبلوي علیا

اینچه دره سی

چخماقلوي سفلی

شیب  لوي سفلی

کربالي باقرکندي

اسالم آبادیاراغلی

راهنما
روستا

??!::: ایستگاه پمپاژ

جاده

سامانه انتقال

±
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 مطالعات  بازنگري شبکه توزیع و تاسیسات مربوط در

محدوده تحت پوشش آب و فاضالب

منطقه یك شهر تهران 

جمعیت موجود )1390): 1،277،901 نفر

    جمعیت افق طرح )1410): 2،237،919 نفر 

وسعت محدوده طرح: معادل 12،432 هکتار 

تعداد مشترکین آب: 122،000 مشترک 

شرکت آب و فاضالب منطقه 1 تهران

مدلسازی وضع موجود آبرسانی به منطقه و تعیین نفاط ضعف شبکه موجود و رفع آنها

 بررسی روند رشد جمعیتی و توسعه شهری و طراحی شبکه توزیع آب مناسب برای انتهای دوره طرح 

 مطالعات           در محدوده طرح  

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

تفصیلی نوع خدمت مطالعات مرحله اول و دوم )توجیهی،

 پروژه های منتخب بخش آب و فاضالب
و تاسیسات شهری

تهران/ منطقه یک آب و فاضالب شهر تهران - مناطق 1، 2، 3، 4، 6 شهرداری تهران

(

DMA

 ساخت ، بهره برداری و انتقال              پروژه

اجرایی طرح تصفیه خانه شرب شهرتویسرکان

ظرفیت آب تحویلی: 7 میلیون مترمکعب در سال

ظرفیت طراحی تصفیه خانه: 320 لیتر در ثانیه )در دو مدول 

جمعیت افق طرح )1410) : 100000 نفر 

روش تصفیه: ته نشینی به روش ، فیلتراسیون، کلرزنی

شرکت آب منطقه ای استان همدان

تامین آب بهداشتی برای شهر تویسرکان

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

ساخت، بهره برداری و انتقال نوع خدمت

 پروژه های منتخب بخش آب و فاضالب
و تاسیسات شهری

همدان/ تویسرکان

BOT

(
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 طرح انتقال آب مازاد ارس برای تامین نیازهاي زیست

محیطي پارك ملي دریاچه ارومیه

ظرفیت انتقال سامانه: 348 میلیون مترمکعب در سال

 مشخصات کلی پمپاژ: 7 مرحله پمپاژ به ارتفاع کلی 660 مترمشخصات خطوط لوله انتقال آب: لوله
به قطر 3200 میلي متر، طول 48 کیلومتر

  مشخصات کانال انتقال آب: عرض کف ۵ متر، ارتفاع ۵/4 متر، طول 74 کیلومتر تونل انتقال آب:
قطر ۵ متر، طول 17 کیلومتر

شرکت آب منطقه اي آذربایجان غربي

تأمین بخشي از نیاز زیست محیطي دریاچه ارومیه

اجزا

کارفرما

کارفرما

 موقعیت
 جغرافیایی

مطالعات مرحله اول  )توجیهی نوع خدمت

 پروژه های منتخب بخش آب و فاضالب
و تاسیسات شهری

 شمال غربي استان آذربایجان حدفاصل دریاچه سد ارس و دریاچه ارومیه

(

!( !(

!( !(

!( !(

دریاچه
ارومیه

مخزن
سد ارس

PS1

PS2

PS3
PS4 PS5

PS6

خوي

فیرورق

قره ضیا’ الدین

ایواوغلی

سلماس

جلفا

تسوج

س
ه ار

خان
رود

±

راهنما
!( ایستگاه پمپاژ

 خط انتقال
تونل

خط انتقال

فلوم
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آبگیر طرح کرم آباد 

خط انتقال اصلی طرح کرم آباد



.

    شرکت مهندسین مشاور زیستاب داراي رتبه 1و 2 آبیاري و زهکشي است.
 بخش تخصصي شبکه آبیاري و زهکشي در شرکت، متشکل از دو زیربخش

 مجزاي مطالعات و نظارت است.

   بخش مطالعات وظیفه مطالعات پتانسیل یابي، شناخت، مرحله یک و مرحله دو
 طرح هاي آبیاري و زهکشي را برعهده دارد. این بخش متشکل از زیربخش هاي
 تخصصي مطالعات کشاورزي، اجتماعي، اقتصادي، خاکشناسی، آبیاري و زهکشي

و سازه هاي آبي است.

     از جمله طرح هاي مطالعاتي این بخش مي توان به شبکه هاي آبیاري و
 زهکشي ارس 1 )2000  هکتار)، کرم آباد )22300 هکتار)، آراز 3 )17۵0 هکتار)،
 بانه )21000 هکتار)، آیدوغموش )7۵00 هکتار)، اراضي حاشیه زاینده رود )بن)
 )12۵00 هکتار)، قیقاج )2600 هکتار)، فشل )2100 هکتار)، شیبلو )2960
 هکتار)، یارآغلي )2400 هکتار)، قزلداغ )2000 هکتار)، قرنقو )1000 هکتار)،
 گرگک )2760 هکتار)، بارده )2000 هکتار)، بیدکان )2000 هکتار)، صالح آباد
 )2760 هکتار)، زیدون)2000 هکتار)، قلی بیگلو )700 هکتار)، بابا احمد )600

هکتار)، اشاره نمود.

    بخش نظارت، وظیفه انجام کلیه خدمات نظارت عالیه و کارگاهي طرح هاي
 احداث و بهره برداري شبکه هاي آبیاري و زهکشي را برعهده دارد. این بخش
 متشکل از زیربخش هاي نقشه برداري، امور اجرایي سیویل، امور اجرایي مکانیکال،
 امور اجرایي الکتریکال، امور قراردادها و رسیدگي پیمان، متره و برآورد، و مدیریت

و کنترل پروژه است.

      از جمله طرح هاي اجرایي این بخش مي توان به نظارت بر احداث و بهره برداري
 از شبکه آبیاري و زهکشي کرم آباد و شبکه آبیاري و زهکشي آیدوغموش در چند
 واحد عمراني مختلف، شبکه صالح آباد، شبکه قیقاج، شبکه یاراوغلي، شبکه آراز 3

اشاره نمود.
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طرح شبکه آبیاری صالح آباد



 طرح احیا اراضی ملی واقع در منطقه

مشهور به دشت زیدون

روش آبیاری  : آبیاری قطره ای و بارانی 

طول خط انتقال   : 12/6 کیلومتر 

قطر خط انتقال  :1000  میلي متر جی آر پی 

    تعداد ایستگاه پمپاژ  : 2 

 تعداد واحد عمرانی  :2 

  تعداد مزارع  : 20 

شرکت توسعه و عمران اراضی کشاورزی )بانک زمین

  تامین آب اراضی کشاورزی در حاشیه جنوبی رودخانه ارس به مساحت 2090 هکتار 

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

نظارت عالیه و کارگاهی نوع خدمت تفصیلی، مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  )توجیهی،

 پروژه های منتخب بخش شبکه های
 آبیاری و زهکشی

 آذربایجان غربی/ شهرستان ماکو 

(

(
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روش آبیاری :  آبیاری بارانی کالسیک ثابت با آبپاش نیمه متحرک، سنتر پیوت و موضعی )تیپ

طول خط انتقال : 21 کیلومتر 

قطر خط انتقال: 2000 میلی متر فوالدی 

طول خط اصلی در شبکه توزیع در واحدهای عمرانی 9 گانه  : 260 کیلومتر 

قطر لوله: از قطر 4۵0 تا 2000 میلی متر از جنس فوالدی، جی آر پی و  پلی اتیلن 

تعداد ایستگاه های پمپاژ شبکه: ۵ واحد 

تعداد ایستگاه های پمپاژ خط انتقال: 3 واحد 

میزان برق مصرفی: 3۵ مگا وات 

  شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

تامین مصارف آب اراضی قابل کشاورزی 23 روستا در حاشیه جنوبی رودخانه ارس به مساحت 22300 هکتار  ناخالص

استفاده از حدود 112 میلیون متر مکعب از حقابه ایران 

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

نظارت عالیه و کارگاهی نوع خدمت تفصیلی، مطالعات مرحله اول و دوم وسوم  )توجیهی،

 پروژه های منتخب بخش شبکه های
آبیاری و زهکشی

آذربایجان غربی / شهر پلدشت و شوط 

(

(

)شبکه آبیاری و زهکشی کرم آباد )شبکه اصلی 



مساحت تحت پوشش : 7600 هکتار 

تعداد واحد عمرانی : 6 واحد 

روش آبیاری : کالسیک ثابت، قطره ای 

طول خطوط لوله اصلی : 78 کیلومتر 

قطر لوله شبکه اصلی : 1000-200میلی متر  

جنس لوله :  پلي ا تیلن، فوالد، فایبرگالس 

تعداد ایستگاه های پمپاژ :  10 

توان مصرفی  :  12 مگاوات 

  شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

تأمین آب اراضی بهبود و توسعه در پایاب سد آیدوغموش )واحدهای اکرم آباد، داشکسن، آچاچی

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

نظارت عالیه و کارگاهی نوع خدمت مطالعات مرحله دوم وسوم  )تفصیلی،

 پروژه های منتخب بخش شبکه های
آبیاری و زهکشی

 آذربایجان شرقی/ شهرستان میانه

(

(

)شبکه آیدوغموش )واحدهای اکرم آباد، داشکسن، آچاچی

شبکه آبیاری یارآغلي

شبکه آبیاری قیقاج
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طرح شبکه آبیاری صالح آباد

     شرکت مهندسین مشاور زیستاب دارای گواهی مدیریت طرح پایه 1 سدسازی و
 پایه 1 شبکه های آبیاری و زهکشی است. مشاور مدیریت طرح با بکارگیری روش های
 نوین مدیریت طرح های بزرگ سعی می نماید تا اوالً هماهنگی و یکپارچگی بیشتری
 میان مراحل طراحی، تأمین و ساخت برقرار گردیده و ثانیاً وظایف مدیریتی از وظایف

 فنی این مراحل مستقل گردد.

     طرح های شاخص این بخش نیز شامل خدمات مدیریت طرح در طرح جامع
 شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی رودخانه های استان ایالم، مدیریت طرح توسعه
 شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی حوضه کارون، دز و کرخه در استان های خوزستان
 و ایالم و همچنین خدمات مدیریت طرح پروژه های اجرایی شرکت آب منطقه ای

استان زنجان است.



 مدیریت طرح جامع و شبکه هاي فرعي آبیاري و زهکشي

استان ایالم

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده دویرج به مساحت 7۵8۵ هکتار

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده کنگیر به مساحت 18۵0 هکتار

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده میمه به مساحت  2700  هکتار

پروژه احداث شبکه آبیاری و زهکشی اراضی محدوده گرمسیری به مساحت 17۵۵9 هکتار

مجری طرح شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی غرب و شمال غرب کشور

رشد و رونق اقتصادي بخش کشاورزي و بخش هاي مرتبط

تمرکز جمعیت و رشد آن در این مناطق با ایجاد رونق اقتصادي

کاهش حساسیت اقتصاد کشور نسبت به چالش هاي سیاسي خارجي با درون زا شدن

رشد اقتصادي بخش کشاورزي در این مناطق

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

مدیریت طرح نوع خدمت

 پروژه های منتخب بخش مدیریت طرح

ایالم 
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 شامل پروژه هایی در نواحی فکه، دشت عباس، هلیالن، کنجانچم و عین خوش در استان ایالم و پروژه هایی در نواحی
 آبادان و خرمشهر، شمال شهر اهواز و اراضی رودخانه های کارون و دز در استان خوزستان، در مجموع به مساحت

بیش از 140 هزار هکتار

موسسه جهاد نصر

ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی کوتاه مدت و بلند مدت در مناطق محروم کشور

افزایش تولید ناخالص ملی و بی نیازی از واردات و در مراحل بعد صادرات محصوالت

مدیریت صحیح آب و منابع زیر زمینی

برنامه ریزی، کنترل و مدیریت تولیدات کشاورزی

رونق صنایع وابسته

ایجاد هسته جمعیتی در محدوده طر ح، بیابان زدایی و تثبیت خاک و غیره

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

مدیریت طرح نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش مدیریت طرح

خوزستان و ایالم 

 مدیریت طرح توسعه شبکه آبیاری و زهکشی

 حوضه کارون ، دز و کرخه  از اراضی 550

هزار هکتاری استان های خوزستان و ایالم



شامل پروژه هاي

    سد مخزنی مشمپا و تاسیسات وابسته                               شبکه آبیاری پاوه رود

    سد مخزنی بلوبین و تاسیسات وابسته                                 انتقال آب از سد میرزاخانلو و تصفیه خانه به محل مصرف 

    سد تنظیمی مراش و سد مخزنی مراش                              انتقال آب از سد مراش به محل های مصرف

               سد مخزنی پاوه رود و تاسیسات وابسته                               انتقال آب از سد مشمپا، تصفیه خانه و تاسیسات وابسته 

    انتقال آب از سد مراش به محل های مصرف                      آبگیری و انتقال آب از خط انتقال سد قوچم به همدان

شرکت آب منطقه ای زنجان

مدیریت منابع آب استان زنجان

رشد و رونق اقتصادي بخش های شرب و صنعت استان زنجان

تقویت معیارهاي اقتصاد مقاومتي

توسعه تامین نیاز آبی شرب و صنعت شهر زنجان تا افق طرح

توسعه تامین نیاز آبی شرب و صنعت شهرماهنشان و روستاهای اطراف تا افق طرح

اجزا

کارفرما

اهداف

 موقعیت
 جغرافیایی

مدیریت طرح نوع خدمت

پروژه های منتخب بخش مدیریت طرح

زنجان 

 مدیریت طرح های اجرایی شرکت آب منطقه ای

 استان زنجان
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لیست کارفرمایان

 وزارت
 کشاورزی و

 منابع آب ناحیه
کردستان عراق
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http://cbrw.ir/
https://www.tehran.ir/
http://jahadnasr.com/


4544

مهندسین مشاور زیستاب
(سهامی خاص)

3۵441 - 14186 تهران، خیابان دکتر فاطمی غربی، کوچه پروین، پالک 1

 +98-21 66 921030 

کد پستی

+98-21 66 921 030

+98-21 ۵4 147 000
+98-21 54 147 000 

No.1, Parvin Alley, West Fatemi Ave, Tehran, Iran

info@zistab.com
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