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مطالعات اثربخشی عملیات آبخیزداری

برخی از پروژههای شاخص منابع طبیعی و آبخیزداری

مطالعات جامع سیلخیزی

•مطالعات توجیهی و تفصیلی -اجرایی حوزه کاکی
استان بوشهر
•مطالعات توجیهی و تفصیلی اجرایی حوزه دشت پلنگ
استان بوشهر
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز مزداران در
استان تهران
•مطالعه تفصیلی -اجرایی آبخیزداری زیرحوزه
خدیجهخاتون حوزه آبخیز قمرود در استان قم
•مطالعه اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه دیمه
شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ،حوزه
بادکش شهرستان بشاگرد استان هرمزگان ،حوزه
رمون شهرستان جیرفت جنوب استان کرمان و حوزه
خراسانلو شهرستان ابهر استان زنجان
•مطالعات جامع سیلخیزی در استان هرمزگان
•بازنگری مطالعات آبخیزداری زیرحوزه قاپی در استان
خوزستان
•تهیه طر حهای مدیریت مرتعداری استان سمنان

•طرح ساماندهی کانونهای بحرانی فرسایش بادی
استان سمنان
•مطالعه تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزههای مولتان
و سیرکان در استان سیستان و بلوچستان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز لمبران شهرستان
طالقان در استان البرز
•مطالعات تکمیلی ایجاد و اجرای بانک اطالعاتی و
مکانی بهرهبردار یهای دام و طیور و زنبور عسل و
آبزیان استان تهران
•مکانیابی شهرکهای گلخانهای در سه شهر سمنان،
شاهرود و دامغان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزههای آبخیز کوهشاه
شمالی و کوهشاه جنوبی شهرستان حاجیآباد و حوزه
آبخیز گورباجا در استان هرمزگان
•مطالعه تفصیلی -اجرایی منابعطبیعی و آبخیزداری حوزه
چاهخوقنبر شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی

طر حهای توجیهی و تفصیلی  -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری

15556-54816

021-88768378
https://sabzandish.com
info@sabzandish.com

نظارت عالیه و کارگاهی

شــرکت مهندسین مشاور
ســبز اندیش پایش (ساپ)
گروه منابع طبیعی و آبخیزداری

برجسته در رشتههای مختلف با هدف ارائه خدمات مشاورهای ،طراحی ،نظارت ،اجرا و مدیریت طرح در

انجام خدمات مشاوره به شرح زیر شده است:
پایه یک

پروژههای عمرانی ،توسعهای ،آمایشی ،تحقیقاتی و پژوهشی تأسیس گردیده است.

معرفی شرکت

•مطالعات جغرافیایی و برنامهریزی فضایی

این شرکت ،با بیش از  ۲۰سال تجربه فعالیت ،با پیادهسازی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد

•شهرسازی

ایزو  ۹۰۰۱:۲۰۱۵و با رویکرد کنترل پروژه و کنترل کیفیت بر اساس استاندارد ایزو  ۲۱۵۰۰:2021در جهت
بهینهسازی زمان و کیفیت نتایج مطالعات ،اقدام نموده است .همچنین بنابر استاندارد ایزو ۲۷۰۰۱:2018
از فنآور یهای روزآمد و آخرین نرمافزارها و دستآوردهای فنی و تخصصی در به ثمر رساندن پروژههای

•محیطزیست
پایه دو
• طراحی شهری

خود استفاده مینماید .فعالیتهای این شرکت با توجه به اهمیت مسایل زیستمحیطی بنابر استاندارد

• بندرسازی و سازههای دریایی

ایزو  ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵در راستای حفظ محیطزیست صورت میگیرد.

• ساختمانهای مسکونی ،تجاری ،اداری ،صنعتی و نظامی

ساپ همچنین دارای گواهینامه صالحیت موضوع ماده  ۴قانون حمایت از احیای بهسازی و نوسازی
بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری با رتبههای زیر است:

پایه سه
• سازه
• ساختمانهای آموزشی ،ورزشی ،بهداشتی و درمانی
• کشاورزی ،منابع طبیعی و دامپروری

•رتبه یک توسعهگری

• نقشهبرداری زمینی

•رتبه یک تسهیلگری

• تأسیسات آب و فاضالب

•رتبه یک کارگزاری

گروه منابع طبیعی و آبخیزداری مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) با داشتن متخصصین مختلف
در حوزههای آمایش و برنامهریزی و طراحی و با همکاری دیگر گروههای شرکت ،تجربهای غنی از طیف
ایزو ۲۱۵۰۰:2021
در مدیریت پروژه

ایزو ۱۴۰۰۱:۲۰۱۵
در محیط زیست

ایزو ۹۰۰۱:۲۰۱۵
در مدیریت کیفیت

ایزو ۲۷۰۰۱:2018
در امنیت اطالعات

متنوعی از پروژهها را داراست.
به کارگیری مبانی و تجارب علمی و همچنین بسترسازی تحققپذیری جامع و تفصیلی طر حهای منابع
طبیعی و آبخیزداری توسط این گروه در تبادل افکار و تجارب با دیگر گروههای تخصصی شرکت انجام

انجمن مدیریت پروژه ایران

انجمن مهندسی سواحل و
سازه های دریایی ایران

انجمن مهندسی ارزش ایران

پذیرفته است.

معرفی گروه منابع طبیعی و آبخیزداری

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش (ساپ) با مشارکت اساتید دانشگاه ،متخصصان و مهندسان

شرکت مهندسین مشاور سب ز اندیش پایش (ساپ) موفق به احراز شرایط الزم و کسب صالحیت برای

ساختار سازمانی شرکت

ساختار سازمانی گروه منابع طبیعی و آبخیزداری

فهرست برخی پروژههای منتخب

•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز مزداران استان تهران

سنگی -مالتی) در استان بوشهر

•مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری زیرحوزه خدیجهخاتون حوزه آبخیز قمرود در استان قم

•نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه کنگان -بنک شهرستان کنگان (احداث  2مورد

•مطالعات توجیهی و تفصیلی -اجرایی حوزه کاکی و دشت پلنگ استان بوشهر
•مطالعات تفصیلی -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه بیدوشادان فاز  1در استان خراسان جنوبی
•مطالعه تفصیلی -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه چاهخوقنبر شهرستان سربیشه در استان خراسان
جنوبی
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزههای آبخیز کوهشاه شمالی و کوهشاه جنوبی شهرستان حاجیآباد و حوزه
آبخیز گورباجا در استان هرمزگان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز لمبران شهرستان طالقان در استان البرز

بند سنگی -مالتی) در استان بوشهر
•نظارت عاليه و كارگاهی بر احداث  2مورد بند سنگی -مالتی در حوزه کردالن شهرستان کردالن در استان بوشهر
•نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری  7مورد ساز ه در حوزه آبخیز کنگان -بنک شهرستان
کنگان در استان بوشهر

ی در شهرستانهای (بندرلنگه ،بستک ،بندرخمیر ،رودان،
•نظارت بر اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخواندار 
میناب ،جاسک ،بشاگرد ،سیریک ،حاجی آباد و قشم)

مدیریت طر حهای آبخیزداری

•مطالعه تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزههای مولتان و سیرکان در استان سیستان و بلوچستان

•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری پارسل یک شهرستان فاریاب

•طرح ساماندهی کانونهای بحرانی فرسایش بادی استان سمنان

•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری فاز یک سیلبند شهرستان عنبرآباد

•تهیه طر حهای مدیریت مرتعداری استان سمنان

•مدیریت طرح مطالعات موردی بندهای آبخیزداری ( 8مورد سنگی -مالتی و یک مورد خاکی) در حوزههای

•بازنگری مطالعات آبخیزداری زیرحوزه قاپی در استان خوزستان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز برغان در استان البرز
•مطالعات جامع سیلخیزی در استان هرمزگان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز بشنو -ورونج در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز گوروی در شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
•مطالعات اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه دیمه شهرستان کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاری،
حوزه بادکش شهرستان بشاگرد استان هرمزگان ،حوزه رمون شهرستان جیرفت جنوب استان کرمان و
حوزه خراسانلو شهرستان ابهر استان زنجان

استخر گروک ،چاهان ،حکمت ،دچار ،دریچه ،ساردوئیه ،عباسآباد و جبالبارز
•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوز ه آبخیز جبالبارز شهرستان جیرفت
•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوز ه آبخیز گنجآباد شهرستان قلعهگنج
•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوز ه آبخیز خاردان ،شهرستان جیرفت
•مدیریت طرح مطالعات بازنگری آبخیزداری حوز ه آبخیز هشین و میجان ،شهرستان جیرفت
•مطالعات پخش سیالب حوزههای فاریاب ،شیبزرد ،حسینآباد بلوک و رودبار
•مدیریت طرح مطالعه موردی بندهای آبخیزداری ( 8مورد) شامل حوزههای جنگاه ،آخرک ،نیزن ،مسکون،
بارده ،باغعلیشیر ،جوشین و رمشک

•مکانیابی شهرکهای گلخانهای در سه شهر سمنان ،شاهرود و دامغان

•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز زهکلوت 2

•مطالعات تکمیلی ایجاد و اجرای بانک اطالعاتی و مکانی بهرهبردار یهای دام و طیور و زنبور عسل و آبزیان

•مدیریت طرح مطالعات بازنگری آبخیزداری حوزههای آبخیز آبگرم و میرسیدی زهکلوت

استان تهران

•مدیریت طرح مطالعه موردی بندهای آبخیزداری به تعداد  2مورد خاکی و  8مورد سنگی -مالتی شامل

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

•نظارت عاليه و كارگاهی پروژههای آبخیزداری در حوزه سلیمان در استان قم
•نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه کنگان -بنک (فاز( )3احداث  3مورد بندهای
سنگی -مالتی) در استان بوشهر

حوزههای جنگا ،خلیجی ،سنته ،بردیال ،درب مزار ،سرگز ،مارمورد ،رضاآباد ،دهحوت و دارافراز 2
•مدیریت طرح مطالعات موردی بندهای آبخیزداری حوزه رودبار به تعداد  2بند خاکی و  5مورد
مالتی شامل حوزههای دیوان ،دارافراز  ،1زبیده ،نرگسان ،آبدمی ،برجک و درهکال
•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوز ه آبخیز گمرکان عنبرآباد
•مدیریت طرح مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوز ه آبخیز پارسل  2جبالبارز

سنگی-

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

طراحی و نظارت بر عملیات آبخیزداری

فهرست برخی پروژههای منتخب

مطالعات و اثربخشی آبخیزداری ،کشاورزی و منابع طبیعی

•نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری کردالن شهرستان دشتی (فاز( )3احداث  3مورد بند

مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز کوهشاه شمالی
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  28° 00' 47″الی  28° 17' 11″عرض شمالی و  56° 49' 55″الی
 57° 02' 55″طول شرقی در استان هرمزگان قرار گرفته است كه با مجموع مساحت 33574/48
هکتار بخشی از حوزه آبخیز سراب رودان و رودان میانی محسوب میشود .بخش عمده این محدوده
در داخل شهرستان حاجیآباد و بخش کوچکی از شمال حوزه در شهرستان ارزوئیه قرار دارد.
عملیات سازهای به تعداد  69مورد بند سنگ و مالتی با حجم کلی  83,889مترمکعب و حجم مخزن
 609,000مترمکعب ،عملیات بیولوژیکی شامل بانکتهای هاللی و بذرکاری در سطح  3,196هکتار ،مدیریت
چرا در سطح  14,305هکتار و حفاظت و قرق در سطح  18,447هکتار در سطح حوزه پیشنهاد شده است.

الویت زمانی اجرای عملیات سازهای سال اول

جانمایی سازههای پیشنهادی و تعیین وضعیت سازههای موجود در حوزه آبخیز کوهشاه شمالی

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش
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عملیات بیولوژیک و بیومکانیکی در حوزه آبخیز کوهشاه شمالی

الویت زمانی اجرای عملیات سازهای سال دوم

مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز خدیجه خاتون
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قم
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  34° 23‘ 20″الی  34° 30‘ 03″عرض شمالی و 50° 28‘ 37″
الی  50° 45‘ 35″طول شرقی در استان قم قرارگرفته است كه با مجموع مساحت  14086/85هکتار،
بخشی از حوزه آبخیز قمرود میانی محسوب میشود و در داخل شهرستان قم قرار دارد .عمليات اصالحی
با اعمال روشهای مختلف در منطقه مورد مطالعه جهت  12,993هكتار از اراضی مرتعی در نظر گرفته
شده كه از اين مقدار  3,964هكتار جهت احداث هاللیهای آبگیر توأم با بذركاری 1,721 ،هكتار كنتورفارو
توأم با بذركاری و كشت گياهان مرتعی مرغوب به روشهای مختلف در اراضی مرتعی منطقه5,071 ،
هکتار جهت مدیریت مرتع (قرق و سيستم چرايی) 406/5 ،هکتار برای عملیات حفاظتی 343 ،هکتار
برای عملیات پرورش گل محمدی و  1,487هکتار برای عملیات نهالکاری با استفاده از روشهای علمی
و متداول فنی در اراضی مرتعی و با استفاده از کاشت گونههای بومی و اجرای مدلهای مدیریتی در
نظر گرفته شده است.
در این منطقه ،در نهایت از تعداد  42مورد سازه جانمایی شده ،تعداد  39سازه سنگ و مالتی 2 ،مورد
چاالب و  1سری سازه خشکهچین درنظر گرفته شده است .در این پروژه هدف نهایی جمعآوری ساالنه
معادل  337,460متر مكعب از سيالب و کنترل آن ،جلوگيری از فرسايش و كنترل رسوبات ،تغذیه منابع

برنامههای بیولوژیک و بیومکانیکی پیشنهادی برای حوزه آبخیز خدیجهخاتون

آب معادل  168,000مترمكعب در سال و كاهش سرعت رواناب و تقويت پوشش گياهی و تولید 2,215
تن در مدت  3سال با انجام عملیات بیولوژیک میباشد.

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

سازه پیشنهادی شماره  ،13مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوز ه آبخیز خدیجهخاتون

جانمایی عملیات مکانیکی در حوزه آبخیز خدیجهخاتون

نظارت عالیه و کارگاهی عملیات آبخیزداری حوزه کردالن
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

در این پروژه که به مدت  6ماه طول کشید ،شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش نظارت بر اجرای
سازههای سنگ و مالتی  K5و  K17را که به پیمانکاری شرکت سویل پارس جنوب اجرا گردید ،برعهده
داشته است .نظارت پروژهها به صورت تمام وقت توسط ناظرین مقیم در طول مدت اجرای پروژه
انجام گرفته است .در طول مدت نظارت ،در مقاطع مختلف کار نسبت به تهیه گزارشهای پیشرفت کار
به صورت جداول احجام و تصاویر مراحل کار و همچنین تهیه و تنظیم صورت جلسات مربوطه اقدام
گردیده است.

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

سازههای پیشنهادی در حوزه کردالن -دشتی

مشخصات و پارامترهای طراحی بند سنگی -مالتی  ،K5حوزه کردالن -دشتی

نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز کنگان -بنک
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

در این پروژه که به مدت  6ماه طول کشید ،شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش نظارت بر اجرای
ب توسط  8شرکت پیمانکاری و در
 8مورد بند سنگی -مالتی با حجم عملیاتی بالغ بر  17هزار مترمکع 
 8موقعیت مجزا را به انجام رسانیده است .نظارت پروژهها به صورت تماموقت توسط  8ناظر مقیم و
یک سرناظر در طول مدت اجرای پروژه انجام گرفته است .در طول مدت نظارت ،در مقاطع مختلف کار
نسبت به تهیه گزارشهای پیشرفت کار به صورت جداول احجام و تصاویر مراحل کار ،همچنین تهیه و
تنظیم صورتجلسات مربوطه و بررسی و تأیید صورت وضعیتهای ارسالی اقدام گردیده است .نتایج
مورد انتظار شامل  250,000متر مکعب حجم مخزن سازههای احداث شده و کنترل سیالب به حجم 1
میلیون مترمکعب در سال میباشد.

نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز کنگان -بنک

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز کنگان -بنک

نظارت عاليه و كارگاهی بر اجرای عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز کنگان -بنک

مدیریت طر ح مطالعات آبخیزداری جنوب کرمان ،سال 1398
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

پروژه مدیریت طر حهای موردی ،مطالعاتی و پخش سیالب شامل  17حوزه آبخیز در سطح 198,000
هکتار و بررسی حدود  120گزارش در مدت زمان یک سال توسط اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری
جنوب کرمان در سال  98به این مشاور واگذار گردید .مدیریت طر حها شامل بررسی گزارشها ،بازدید از
عملیات اجرایی پیشنهادی مشاورین و بررسی و اظهار نظر و تأیید جانمایی و گزارشات عملیات اجرایی
بوده است .پروژههای تحت مدیریت این مشاور در این طرح به شرح ذیل بوده است:
•	

مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز خاردان شهرستان جیرفت

•	

بازنگری مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزههای هشین و میجان شهرستان جیرفت

مطالعات موردی بندهای سنگی -مالتی حوزههای اسفندقه ،بارده ،آخرک ،باغعلیشیر،
•	
جگاه ،جوشین ،نیزن ،رمشک و مسکون
•	

مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز جبالبارز شهرستان جیرفت

•	

مطالعات تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزه آبخیز گنجآباد شهرستان قلعهگنج

•	

مطالعات پخش سیالب حوزههای حسین آباد ،شیب زرد و فاریاب

•	

مطالعات پخش سیالب حوز ه آبخیز رودبار جنوب

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

ح آبخیزداری ،حوزه آبخیز گنجآباد ،شهرستان کهنوج
مدیریت طر 

ح آبخیزداری ،حوزه آبخیز خاردان ،شهرستان جیرفت
مدیریت طر 

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

ح آبخیزداری ،حوزه آبخیز آخرک ،شهرستان جیرفت
مدیریت طر 

ح آبخیزداری ،حوزه آبخیز رودبار جنوب ،شهرستان رودبار جنوب
مدیریت طر 

ح آبخیزداری ،حوزه آبخیز فاریاب  ،2شهرستان فاریاب
مدیریت طر 

ح آبخیزداری ،حوزه آبخیز جبالبارز ،شهرستان جیرفت
مدیریت طر 

مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز مزداران
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

محدوده مطالعاتی مزداران به مساحت  23,165هكتار و محيط  128/191كيلومتر ،بيشترين ارتفاع
منطقه  4,057متر و كمترين ارتفاع معادل  1,400متر از سطح دريا با مختصات جغرافيايی 52° 26‘ 20″
تا  50° 40‘ 59″طول شرقی و  35° 29‘ 03″تا  35° 42‘ 15″عرض شمالی میباشد .این محدوده در
استان تهران و شهرستان فيروزکوه واقع گرديده است .محدوده مطالعاتی در امتداد و مجاورت بخش
شمالی رودخانه حبلهرود ،که از شمال رودخانه به روستای خمده و از جنوب به روستای محمودآباد منتهی
میگردد ،قرار دارد .روستاها و مناطق مسکونی محدوده ،مزداران ،انزها ،حصاربن ،مشهد و امينآباد
میباشند.

جانمایی سازههای موجود و پیشنهادی در حوزه آبخیز مزداران

حفر پروفیل خاک و برداشت نمونه

نمایی از مورفولوژی حوزه آبخیز مزداران

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

جانمایی سازه و جدول مشخصات جهت طراحی

نقشه  DEMحوزه آبخیز مزداران

مطالعات تفصیلی -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه بید و شادان فاز ۱
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  32° 12‘ 56″الی  32° 23‘ 21″عرض شمالی و  59° 05‘ 22″الی
 59° 12‘ 08″طول شرقی در استان خراسان جنوبی و شهرستان خوسف قرارگرفته است كه با مجموع
مساحت  19787/03هکتار بخشی از حوزه آبخیز سراب دهک محسوب میشود .کل مساحت این حوزه
در داخل شهرستان خوسف قرار دارد .با در نظر گرفتن نقشههای مقدماتی و مطالعاتی و بررسیهای
بهعملآمده ،حوزه موردمطالعه مطابق با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب در زیر حوزه سراب دهک با کد
شماره  46772واقعشده است .در این حوزه تعداد  95سازه جانمایی شده و چندین پخش سیالب در
نظر گرفته شده است.

هیپسومتری حوزه آبخیز بید و شادان 1

شناسنامه فيزيوگرافي -توپوگرافي حوزه بید و شادان 1

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

حفر پروفیل خاک و برداشت نمونه در اجزای واحد اراضی

خطوط تراز حوزه آبخیز بید و شادان 1

مطالعات تفصیلی -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه چاهخو قنبر
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان جنوبی
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  32° 10‘ 48″الی  32° 19‘ 31″عرض شمالی و  59° 57‘ 49″الی
 60° 08‘ 04″طول شرقی در استان خراسان جنوبی و شهرستان سربیشه قرارگرفته است كه با مجموع
مساحت  16235/86هکتار بخشی از حوزه آبخیز سیاهو -باغمرغ محسوب میشود .کل مساحت این
حوزه در داخل شهرستان سربیشه قرار دارد .حوزه مورد مطالعه مطابق با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب
در زیر حوزه سیاهو -باغ مرغ با کد شماره  5212واقعشده است .در این حوزه تعداد  46سازه جانمایی
شده و چندین پخش سیالب در نظر گرفته شده است.

هیپسومتری حوزه آبخیز چاهخو قنبر
برداشت منابع آب منطقه

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

فتومپ سهبعدی حوزه آبخیز چاهخو قنبر

خطوط ارتفاعی حوزه آبخیز چاهخو قنبر

ی در شهرستانهای (بندرلنگه،
نظارت بر اجرای پروژههای آبخیزداری و آبخواندار 
بستک ،بندرخمیر ،رودان ،میناب ،جاسک ،بشاگرد ،سیریک ،حاجی آباد و قشم)
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

مشخصات پروژه:
در این پروژه که به مدت  4ماه طول کشید ،شرکت مهندسین مشاور سبزاندیش پایش نظارت بر اجرای
سازه¬های سنگ و مالتی در سطح استان هرمزگان را برعهده داشته است .نظارت پروژهها به صورت
تمام وقت توسط ناظرین مقیم در طول مدت انجام پروژه صورت گرفته است .در طول مدت نظارت ،در
مقاطع مختلف کار نسبت به تهیه گزارشهای پیشرفت کار به صورت جداول احجام و تصاویر مراحل
کار و همچنین تهیه و تنظیم صورت جلسات مربوطه اقدام گردیده است.

پراکنش عملیات اجرایی  -مکانیکی در استان هرمزگان

برخی از سازههای موجود در محدوده

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

عملیات اجرایی مکانیک آبخیزداری حوزه باینوج حقدادی ،شهرستان حاجی آباد

پراکنش عملیات اجرایی  -مکانیکی در شهرستان حاجیآباد

مطالعات تفصیلی -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه گورباجا
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  26° 03‘ 18″الی  26° 10‘ 38″عرض شمالی و 58° 34‘ 33″
الی  58° 43‘ 57″طول شرقی در استان هرمزگان قرار گرفته است كه با مجموع مساحت 13467/71
هکتار بخشی از حوزه آبخیز گابریک میانی محسوب میشود .مساحت عمده این محدودهها در داخل
شهرستان بندر جاسک و جزئی از مساحت آن در شهرستان بشاگرد قرار دارد .حوزه مورد مطالعه مطابق
با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب در زیرحوزه گابریک میانی با کد شماره  28522واقع شده است .در
این حوزه تعداد  6سازه سنگی -مالتی پیشنهاد شده است .با احداث سازههای طرح ،معادل 160,000
متر مكعب مخزن ايجاد خواهد شد .اين بدان معناست كه بطور متوسط  4بارش در هر سال ،معادل
 640,000متر مكعب از سيالب كنترل و جمعآوری خواهد شد .عالوه بر تأثير مستقيم اين مسئله ،كنترل
سيالب و ایجاد مخازن آب میتواند در پرورش دامهای موجود و حتی ایجاد باغ در حوزه مورد استفاده
قرار گیرد.

مدل رقومی ارتفاعی حوزه آبخیز گورباجا

طبقات ارتفاعی در حوزه آبخیز گورباجا

طبقات شیب در حوزه آبخیز گورباجا

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

محل پیشنهادی سازه شماره  1در حوزه آبخیز گورباجا ،مجاور روستای گورباجا

عملیات مکانیکی پیشنهادی در محدوده مطالعاتی گابریک

مطالعات تفصیلی -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری حوزه برغان
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  36° 06‘ 30″الی  35° 55‘ 51″عرض شمالی و  50° 56‘ 19″الی
 51° 05‘ 30″طول شرقی در استان البرز قرار گرفته است كه با مجموع مساحت  12,157هکتار بخشی
از حوزه آبخیز کردان محسوب میشود .این محدوده در داخل شهرستان ساوجبالغ قرار دارد .با در
نظر گرفتن نقشههای مقدماتی و مطالعاتی و بررسیهای به عمل آمده ،حوزه مورد مطالعه مطابق
با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب در زیر حوزه کردان با کد شماره  41151واقع شده است .در این حوزه
تعداد  10سازه سنگی -مالتی و  19سازه گابیونی پیشنهاد شده است .با احداث سازههای طرح معادل
 47,991متر مكعب مخزن ايجاد خواهد شد .اين بدان معناست كه در اثر بطور متوسط  5بارش در
هر سال ،معادل  239,957متر مكعب از سيالب كنترل و جمعآوری خواهد شد .عالوه بر تأثير مستقيم
اين مسئله ،كنترل سيالب باعث ايجاد امنيت روانی در كشاورزان و توسعه باغات خواهد شد كه خود
پيشرفت اقتصادی ساكنين را به همراه دارد.

گروههای هیدرولوژیکی خاک در حوزه آبخیز برغان

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

مهندسین مشاور سبز اندیش پایش

طراحی سازه سنگی -مالتی و محل جانمایی سازه  S1در حوزه آبخیز برغان

جانمایی عملیات مکانیکی پیشنهادی در حوزه آبخیز برغان

مطالعات جامع سیلخیزی استان هرمزگان
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

استان هرمزگان با مساحتی بالغ بر  70697کیلومتر مربع در جنوب خاوری ایران و بر سواحل شمالی
خلیج فارس واقع شده و نهمین استان از نظر مساحت در بین استانهای ایران محسوب میشود.
هرمزگان از جهت شمال و شمال شرقی با استان کرمان ،غرب و شمال غربی با استانهای فارس و بوشهر
از شرق با سیستان و بلوچستان همسایه بوده و جنوب آن را آبهای گرم خلیجفارس و دریای عمان
در نواری به طول تقریبی  ۹۰۰کیلومتر در برگرفته است .با توجه به رگبارهای با شدت باال در استان و
تولید سیالب با دبی اوج زیاد در رودخانههای استان ،اکثر پهنههای سیلگیر روستاها و آبادیها را تحت
تأثیر قرار میدهند که این امر باید در مدیریت سیالب مد نظر قرار گیرد .از آنجایی که در این مطالعه
ً
صرفا با بررسی شهرهای
با مقیاس بزرگ کار شده است و امکان ارائه پلیگون روستاها وجود ندارد،
در مسیر رودخانه مشخص شد که رودخانههای کل ،مهران ،میناب ،جنوب مهران ،غرب جگین و غرب
ً
شدیدا تهدید میکنند .به همین منظور انجام مطالعات سیلخیزی ،با
میناب شهرهای در مسیر خود را
هدف کاهش خسارات سیالب و اتخاذ تدابیری از قبیل مدیریت و کنترل سیالب با استفاده از پروژههای
آبخیزداری ،توسط این مشاور به انجام رسیده است.
توپوگرافی حوزه غرب جگین
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رودخانههای اصلی استان هرمزگان

پهنه سیلگیر رودخانه حوزه گابریک با دوره بازگشت  50ساله

مطالعات تفصيلی -اجرايي آبخيزداری حوزه کوهشاه جنوبی
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  27° 54‘ 43″الی  28° 04‘ 50″عرض شمالی و  56° 50‘ 33″الی
 57° 01‘ 43″طول شرقی در استان هرمزگان قرارگرفته است كه با مجموع مساحت  21671/04هکتار
بخشی از حوزه آبخیز رودان میانی محسوب میشود .این محدوده در داخل شهرستانهای حاجی آباد
و رودان قرار دارد .حوزه مورد مطالعه مطابق با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب در زیر حوزه رودان میانی
با کد شماره  28244واقعشده است .در این حوزه  40سازه سنگی -مالتی پیشنهاد گردید .با احداث
سازههای طرح حدود  220,000مترمكعب مخزن ايجاد شده و اين بدان معناست كه در اثر به طور
متوسط  2سیالب در هر سال ،معادل  440,000متر مكعب از سيالب كنترل و جمعآوري خواهد شد.
عالوه بر كنترل سيالب ،آب کنترل شده در مخازن ایجاد شده میتواند مورد استفاده دامهای موجود در
ً
بعضا باغات قرار گیرد.
حوزه و

اولویت اجرای عملیات سازهای سال اول
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 عملیات مکانیکی پیشنهادی در حوزه آبخیز کوهشاه جنوبی

اولویت اجرای عملیات سازهای سال دوم

مطالعات تفصيلی -اجرايي آبخيزداری حوزه لمبران
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان البرز
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  36° 05‘ 59″الی  36° 11‘ 55″عرض شمالی و  50° 55‘ 44″الی
 51° 02‘ 42″طول شرقی در استان البرز قرارگرفته است كه با مجموع مساحت  6706/92هکتار بخشی
از حوزه آبخیز سراب طالقان محسوب میشود .بخش عمده این محدوده در داخل شهرستان طالقان و
بخش ناچیزی از جنوب حوزه در شهرستان ساوجبالغ قرار دارد .حوزه موردمطالعه مطابق با تقسیمبندی
ع شده است .در این حوزه 44
حوزه آبخیز تماب در زیرحوزههای سراب طالقان با کد شماره  1334واق 
سازه سنگی -مالتی و گابیونی پیشنهاد شده است.

رخسارههای ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز لمبران

)Pernial Gerases - Astragalus spp - O
نمایی از تیپ مرتعی در لمبران ( nobrychis cronata
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 عملیات مکانیکی پیشنهادی در حوزه آبخیز لمبران

کاربری اراضی و تیپ پوشش گیاهی در حوزه آبخیز لمبران

ارزیابی اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز دیمه
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان چهارمحال و بختیاری
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

در این پروژه به بررسی میزان تأثیر عملیات آبخیزداری بر منابع آب ،خاک ،پوشش گیاهی ،میزان
فرسایش ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و کنترل سیل و رسوب پرداخته شده است .نتایج این مطالعه
مشخص نمود که عمليات مكانيابی سازههای حوزه ديمه که توسط مشاور طرح انجام گرفته است شامل
 38ساختگاه برای احداث بند سنگ -مالتي و  220متر مکعب عمليات خشکهچين میباشد .مجموع
حجم مخزن اين سازهها در تراز نرمال  100,000متر مكعب است .الزم به ذكر است كه شيب عمومی زمين
در محدودههای مناسب جهت احداث سازهها و بستر آبراهههای اين زيرحوزهها كه بالمعارض میباشد
بين  4تا  7درصد بوده و همين مسئله حجم كنترل سازهها را كاهش داده است .از مجموعه عملیات
پیشنهادی  70هکتار کپهکاری انجام شده است.

تغیرات مقادیر شاخص  NDVIبرای کل حوزه دیمه در سالهای 1388-1399
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برخی سازههای موجود در سطح حوزه آبخیز دیمه

مکانیابی کشت دیم درخت بادام ،گل محمدی و گیاه دارویی باریجه

ارزیابی اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز خراسانلو
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

در این پروژه به بررسی میزان تأثیر عملیات آبخیزداری بر منابع آب ،خاک ،پوشش گیاهی ،میزان
فرسایش ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و کنترل سیل و رسوب پرداخته شده است .نتایج این مطالعه
مشخص نمود که تعداد  9مورد عملیات مکانیکی و  28هکتار کپهکاری در این حوزه اجرا شده است،
که این عملیاتها شامل احداث بند سنگی -مالتی و سد خاکی میباشد .این سازهها میتوانند حدود
ً
حدودا
 589,431مترمکعب رسوب را در مخزن خود نگه دارند و از این حجم مخزن ایجاد شده
 144,235مترمکعب توسط رسوبات آورده شده از باالدست حوزه به تله افتاده است.

تأثیر عملیات بیولوژیک با استفاده از تغیرات مقادیر شاخص  NDVIبرای کل حوزه خراسانلو در سالهای 1390-1399
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برخی سازههای موجود در سطح حوزه آبخیز خراسانلو

موقعیت سازههای احداث شده در سطح حوزه آبخیز خراسانلو

ارزیابی اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز بادکش
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

در این پروژه به بررسی میزان تأثیر عملیات آبخیزداری بر منابع آب ،خاک ،پوشش گیاهی ،میزان
فرسایش ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و کنترل سیل و رسوب پرداخته شده است .نتایج این مطالعه
مشخص نمود که تعداد  15مورد عملیات مکانیکی در این حوزه اجرا شده است ،که این عملیاتها
شامل احداث  14مورد بند سنگی -مالتی و یک مورد پخش سیالب میباشد .این عملیاتها قابلیت
تلهاندازی رسوبی در حدود  7,518,733مترمکعب را دارا می باشند و از این حجم مخزن ایجاد شده
حدودا  5,754,910مترمکعب توسط رسوبات آورده شده از باالدست حوزه تا کنون به تله افتاده است.

رخساره ژئومورفولوژیکی حوزه آبخیز بادکش
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برخی سازههای موجود در حوزه آبخیز بادکش

پهنههای سیلخیز در حوزه آبخیز بادکش

ارزیابی اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز رمون
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری جنوب کرمان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

در این پروژه به بررسی میزان تأثیر عملیات آبخیزداری بر منابع آب ،خاک ،پوشش گیاهی ،میزان
فرسایش ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی و کنترل سیل و رسوب پرداخته شده است .نتایج این مطالعه
مشخص نمود که تعداد  45مورد عملیات مکانیکی در این حوزه اجرا شده است ،که این عملیاتها
شامل  43سازه گابیونی ،یک سازه سنگی -مالتی و یک دیواره ساحلی میباشد .این عملیاتها قابلیت
ً
حدودا
تلهاندازی رسوبی در حدود  195,959مترمکعب را دارا میباشند و از این حجم مخزن ایجاد شده
 35799/83مترمکعب توسط رسوبات آورده شده از باالدست حوزه به تله افتاده است.

واحدهای ژئومورفولوژی در حوزه آبخیز رمون
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برخی از سازههای موجود در حوزه آبخیز رمون

شماره منحنی بعد از عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز رمون

مطالعات تفصیلی -اجرايي آبخيزداری حوزه بشنو -ورونچ
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  26° 42‘ 12″الی  26° 51‘ 54″عرض شمالی و  57° 42‘ 42″الی
 57° 53‘ 47″طول شرقی در استان هرمزگان و شهرستان بشاگرد ،بخش گوهران قرارگرفته است كه با
مجموع مساحت  17231/72هکتار بخشی از حوزه آبخیز جگین محسوب میشود .حوزه مورد مطالعه
مطابق با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب در زیر حوزه جگین با کد شماره  2820واقعشده است .رژيم
رطوبتی خا کهای منطقه اریدیک و رژيم حرارتی آن هایپرترمیک است .گروه هیدرولوژیکی حوزه B،
 Cو  Dتعیین گردید و عمدهترين كاربری منطقه مرتع است .منطقه مورد مطالعه بر اساس طبقهبندی
استاندارد اراضی از نظر فیزیوگرافی به سه تیپ کوه ،تپه و تراس و فالت فوقانی تقسیم گردید .از
نظر ردهبندی براساس طبقهبندی جامع ( ،)Soil Taxonomyخا کهای حوزه در ردههای ،انتیسول و
اریدیسول قرار میگیرند .هدف از انجام این مطالعات بررسی وضعیت سیالب و برنامههای کنترل آن به
منظور استفاده آبخیزنشینان در اراضی زراعی و باغی و ارتقاء سطح اقتصادی آنان بوده است .بر همین
اساس و بر مبنای تقاضاهای مردمی و بررسیهای فنی ،بالغ بر تعداد  50گزینه اجرایی شامل بندهای
سنگی -مالتی و عملیات خاکی مشخص گردید ه است.
کاربری اراضی در حوزه آبخیز بشنو
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مدل رقومی ارتفاع در حوزه آبخیز بشنو

ژئومورفولوژی حوزه آبخیز بشنو

مطالعات تفصیلی -اجرايي آبخيزداری حوزه گوروی
کارفرما :اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان هرمزگان
مشخصات پروژه:

پروژههای شاخص

پروژههای شاخص

منطقه طرح با مختصات جغرافیایی  26° 45‘ 47″الی  26° 55‘ 33″عرض شمالی و  57° 45‘ 69″الی
 57° 56‘ 21″طول شرقی در استان هرمزگان و شهرستان بشاگرد ،بخش گوهران قرارگرفته است كه با
مجموع مساحت  14490/51هکتار بخشی از حوزه آبخیز بندرعباس و سدیج محسوب میشود .حوزه
مورد مطالعه مطابق با تقسیمبندی حوزه آبخیز تماب در زیر حوزه جگین با کد شماره  2820واقعشده
است .رژيم رطوبتی خا کهای منطقه یوستیک و رژيم حرارتی آن ترمیک است .گروه هیدرولوژیکی
حوزه  B، Cو  Dتعیین گردید .عمدهترين كاربری منطقه مرتع است و منطقه مورد مطالعه بر اساس
طبقهبندی استاندارد اراضی از نظر فیزیوگرافی به سه تیپ کوه ،تپه و تراس و فالت فوقانی تقسیم
گردید .از نظر ردهبندی براساس طبقهبندی جامع ( ،)Soil Taxonomyخا کهای حوزه در رده انتیسول
قرار میگیرند .هدف از انجام این مطالعات بررسی وضعیت سیالب و برنامههای کنترل آن به منظور
استفاده آبخیزنشینان در اراضی زراعی و باغی و ارتقاء سطح اقتصادی آنان بوده است .برهمین اساس
و بر مبنای تقاضاهای مردمی و بررسیهای فنی ،بالغ بر تعداد  50گزینه اجرایی شامل بندهای سنگی-
مالتی و عملیات خاکی مشخص گردید ه است.
کاربری اراضی در حوزه آبخیز گوروی
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مدل رقومی ارتفاع در حوزه آبخیز گوروی

زمین شناسی حوزه آبخیز گوروی

مدیریت طر حهای آبخیزداری

فایل رزومه
منابع طبیعی و آبخیزداری

نشانی :تهران ،خیابان سهروردی شمالی،
خیابان ابنیمین ،خیابان سروش،
کوچه حبیبی ،پالک۳۱

تلفن:

 021-88518072-4و 021-۸۸۵۲۱۷۱۷
021-88516587-8
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مطالعات اثربخشی عملیات آبخیزداری

برخی از پروژههای شاخص منابع طبیعی و آبخیزداری

مطالعات جامع سیلخیزی

•مطالعات توجیهی و تفصیلی -اجرایی حوزه کاکی
استان بوشهر
•مطالعات توجیهی و تفصیلی اجرایی حوزه دشت پلنگ
استان بوشهر
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز مزداران در
استان تهران
•مطالعه تفصیلی -اجرایی آبخیزداری زیرحوزه
خدیجهخاتون حوزه آبخیز قمرود در استان قم
•مطالعه اثربخشی عملیات آبخیزداری در حوزه دیمه
شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری ،حوزه
بادکش شهرستان بشاگرد استان هرمزگان ،حوزه
رمون شهرستان جیرفت جنوب استان کرمان و حوزه
خراسانلو شهرستان ابهر استان زنجان
•مطالعات جامع سیلخیزی در استان هرمزگان
•بازنگری مطالعات آبخیزداری زیرحوزه قاپی در استان
خوزستان
•تهیه طر حهای مدیریت مرتعداری استان سمنان

•طرح ساماندهی کانونهای بحرانی فرسایش بادی
استان سمنان
•مطالعه تفصیلی -اجرایی آبخیزداری حوزههای مولتان
و سیرکان در استان سیستان و بلوچستان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزه آبخیز لمبران شهرستان
طالقان در استان البرز
•مطالعات تکمیلی ایجاد و اجرای بانک اطالعاتی و
مکانی بهرهبردار یهای دام و طیور و زنبور عسل و
آبزیان استان تهران
•مکانیابی شهرکهای گلخانهای در سه شهر سمنان،
شاهرود و دامغان
•مطالعات تفصیلی -اجرایی حوزههای آبخیز کوهشاه
شمالی و کوهشاه جنوبی شهرستان حاجیآباد و حوزه
آبخیز گورباجا در استان هرمزگان
•مطالعه تفصیلی -اجرایی منابعطبیعی و آبخیزداری حوزه
چاهخوقنبر شهرستان سربیشه در استان خراسان جنوبی

طر حهای توجیهی و تفصیلی  -اجرایی منابع طبیعی و آبخیزداری

15556-54816

021-88768378
https://sabzandish.com
info@sabzandish.com

نظارت عالیه و کارگاهی

شــرکت مهندسین مشاور
ســبز اندیش پایش (ساپ)
گروه منابع طبیعی و آبخیزداری

