


 

 

 

 شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل 0410فراخوان طرح تحقیقات کاربردی سال 

 

ات سسها، موشرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل در نظر دارد اولویت تحقیقاتی زیر را از طریق فراخوان عمومی برای کلیه دانشگاه

 اجراء در آورد: های دانش بنیان بهآموزش عالی و پژوهشی و شرکت

 «یناگهان یبار آلودگ تیریمد یبرا یامچیاز سد  یبهره بردار یبرنامه اضطرار نیتدو »

ضیان می سفارش پروژه )متقا ساس فرم  شنهادی )RFPتوانند بر ا سایت را Proposal( و در قالب فرم طرح پی ( ) هر دو فرم از 

شانی اینترنتی شرکت سایت  روز  02قابل دریافت بوده( تا  منوی تحقیقات و پژوهش www.arrw.ir آب منطقه ای اردبیل به ن

شنهادی خود را (02/20/2422و حداکثر تا تاریخ ) از تاریخ فراخوان شرکت ، طرح پی ست و امور محرمانه  ست به دفتر حرا از طریق پ

ستی  ه ای اردبیلآب منطق شانی اردبیل، میدان ارتش، کد پ سب  1126110162به ن سید دریافت نمایند و جهت ک سال نمایند و ر ار

شماره  صول اطمینان با  شتر و ح شاکر و  121داخلی )  24111022222اطالعات بی صل   126داخلی آقای  خانم جلیلی( تماس حا

ارتباط  گردد و یا با رشننته تحصننیلی محققفرمایند. به پیشنننهاداتی که پا از تاریخ تییین شننده و یا بطور ناق  به پسننت تحویل 

 نداشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

ضوابط آیین نامه مدیریت و راهبری تحقیقات و فناوپ ساس  صله بر ا شنهادات وا شرکتی صصیری در  شرکت مادر تخ  های تابیه 

شگاهپروژه شرکت مدیریت منابع آب ایران، در کمیته راهبری  ضای هیئت علمی دان شکل از اع شرکت و مت صان این  ص ها و متخ

 هشامل توانمندی و تجربه تیم پژوهشی، هزینه ها، مدت زمان، روش انجام کار، جامییت پیشنهاد ارائ ارزیابیشاخ  های اساس رب

 یشنهاد با بیشترین امتیاز، انتخاب خواهد شد.و پ ارزیابی ،شده

 موارد مهم: 

منتخب از سوی کمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقه ای اردبیل، پذیرش نهایی پیشنهاد پیشنهاد با عنایت به لزوم تایید  -2

 پا از تایید کمیته مذکور قطییت خواهد یافت.

ساس عقد قرارداد بر -0 شدها شرکت بارگذاری  سایت  سال اجرای طرح و قرارداد تیپ تحقیقاتی )در  ( منوط به تامین منابع مالی در 

 اخذ کد از سامانه سمات می باشد.

دارای مجوز پژوهشنی و پارک های علم و فناوری پژوهشننی  -مراکز علمی و حتی االمکان پیشنننهادات را از طریق موسننسننات -1

 ید.ارسال فرمای

 نماید صورت خواهد پذیرفت.ای حقوقی و دارای صالحیت که پیشنهاد دهنده میرفی میداد با مجموعهعقد قرار -4

 این شرکت تیهدی در قبال تامین اقالمی چون خودرو، محل اقامت، تجهیزات، بیمه و ... ندارد. -1

http://www.arrw.ir/
http://www.arrw.ir/


 

 

 استان اردبيلآب منطقه اي  هاي تحقيقاتي شركتپروژه (RFP)فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش  -1پيوست 
 

 یناگهان یبار آلودگ تیریمد یبرا یامچیاز سد  یبهره بردار یبرنامه اضطرار نیتدو عنوان پروژه : 
 

 مدت                0022                           ريال(:)ميليونمبلغ تخميني 

 )ماه(:زمان تقريبي انجام پروژه 

 

مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:

 تمدیری -و برق آبی یآب ساتیاز تاس یو نگهدار یبهره بردار مدیریت -عامل ریبحران و پدافند غ تیریمدگروه 
 حراستمدیریت  -منابع آب تیفیو ک ستیز طیمح

 

 :هاي عيني موضوع در استان(معرفي مصاديق يا نمونه)همراه با تعريف دقيق مسئله  -1

ت ورود بار آلودگی )عمدی/غیرعمدی؛ های منابع آب سطحی همواره در معرض خطراترین اجزای سامانهها به عنوان مهمسدها و رودخانه

 عمومی جوامع انسانی، پایش و مدیریت اینها با سالمت و بهداشت دائمی/ناگهانی( هستند. به دلیل ارتباط نزدیک و تنگاتنگ این سامانه

وان تها و حوضه آبریز آنها عمالً نمیها از درجه اهمیت زیادی برخوردار است. به دلیل در دسترس بودن و گستره و پهنه وسیع این سامانهآلودگی

ضطراری کیفی ا-یری نیز جهت مدیریت کمیو الزم است که تداب صددرصدی عدم ورود بار آلودگی به درون آنها اطمینان حاصل کرداز کنترل 

ا و ههای متعددی از تخلیه بار آلودگی به طور ناگهانی به درون رودخانهنمونهها بعد از ورود بار آلودگی اندیشید. در سنوات گذشته این سامانه

در مخزن سد  41/41/4834داده در مورخه ختوان به حادثه رها میمخازن در ایران و سایر نقاط جهان گزارش شده است. از جمله این نمونه

دیواندره در حاشیه رودخانه خلیفه ترخان یک دستگاه تانکر -جاده سنندج 83قشالق در استان کردستان اشاره کرد. در این تاریخ در کیلومتر 

فت کوتاهی وارد مخزن سد به درون رودخانه سقوط کرد و پس از طی مساMTBE لیتر ماده مکمل بنزین با نام اختصاری   83133حاوی 

های متعدد دیگری نیز از این دست اتفاقات در دیگر نقاط دنیا گزارش شده است و الزم است ضمن حفاظت و حراست از قشالق گردید. نمونه

ها این سامانه برداری ازبرداری اضطراری بهرههای بهرههای منابع آب سطحی جهت جلوگیری از وقوع چنین مواردی، پیشاپیش برنامهسامانه

اردبیل قرار -ه نمود. سد یامچی به عنوان مهمترین منبع تامین آب شرب مرکز استان در کنار جاده مواصالتی نیربرای چنین مواقع بحرانی تهی

از پل  ییایمیو ش یمواد سوخت یسقوط تانکرها - ی. حوادث جاده اداشته و مصون از خطر احتمالی ورود بار آالینده ناگهانی/تصادفی نیست

ار ب هتخلی –به مخزن  یورود یاصل یاز شاخه ها یگبار آلود هیتخل -در مجاور مخزن لاردبی– زینفت تبر یخط لوله  یجوراب، حادثه برا

و  دینما دیکننده آب شرب مرکز استان را تهد نیمنبع تام تواندیو ... از جمله حوادث محتمل است که م یاز خرابکار یناش یعمد یآلودگ

 بنابرین الزم است تحقیق و پژوهش است. یو ضرور تیآن حائز اهم تیریو مد یریشگیپ یبرنامه برا نیحوادث و تدو نیکامل ا ییاشناس

 برداری اضطراری از مخزن سد یامچی برای زمان پس از وقوع حادثه از قبل تهیه شود. جامعی در ارتباط با تهیه برنامه بهره

  : براي انجام اين تحقيقتبيين ضرورت و نياز اساسي  -2

های متعدد نیر و وجود پل-کننده آب شرب مرکز استان  به دلیل قرارگیری در جاده مواصالتی اردبیلترین منبع تامینسد یامچی به عنوان مهم

انی هبار آلودگی ناگ های آن و نیز نزدیکی به شهر نیر و روستاهای مهمی همچون یامچی علیا، جوراب و غیره در معرض ورودبر روی سرشاخه

از نظر آب شرب به شدت در ای از این دست شهر اردبیل را باشد. هرگونه سانحه یا حادثهت تصادفی میچه به صورت عمدی و چه به صور

ن کیفی اراری این مخزن در مواقع بروز بحرقی برای مدیریت اضطمعرض تنش آبی قرار خواهد داد. بنابراین ضروری است که برنامه جامع و دقی

ر حاللیت برداری از مخزن باندیشیده شود. از آنجا که شرایط هیدرولوژیکی و هیدرودینامیکی مخزن و هیدروکلیماتولوژی محیط و نیز نحوه بهره
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ون کیفیت آب مخزن همچ-ساز دوبعدی هیدرودینامیکو نیز انتقال و پخش آلودگی موثر است الزم است حتما با مدلهایی همچون مدل شبیه

CE-QUAL-W1 ساز سازی گردد. پس از تهیه مدل شبیهکل فرآیند کمیت و کیفیت آب شبیهCE-QUAL-W1  و کالیبره کردن

اضطراری از مخزن ساعتی برداری بهرههای جهت استخراج سیاست PSOهایی همچون با الگوریتمسازی آن، الزم است یک مدل بهینه

واردی همچون سازی باید مبهینهساز تدوین شده با یکدیگر به طرز مناسبی هیبرید گردند. اهداف مدل ساز و بهینههای شبیهتدوین گردد و مدل

سازی حجم آب آلوده شده در اثر فرآیند پخش و انتقال، حداقل سازی کمبود سازی زمان پاکسازی مخزن پس از رویداد آلودگی، حداقلحداقل

ات به موقع و اقدام رانهیشگیپ یراهکارها ینیب شیمخاطرات و پ ییشناسا باشد.ی و امثالهم مدیریت اضطرار آب تامینی شرب اردبیل در زمان

اثرات نوع آالینده، زمان وقوع، جرم و حجم و غلطت آالینده، تاثیرات  همچنین برخوردار است یفوق العاده ا تیاز اهم یاضطرار طیو برنامه شرا

 شرایط مختلف جوی، تاثیرات شرایط مختلف هیدرودینامیک مخزن در قالب سناریوهای مختلف در مطالعه دیده شود.

 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

 مهمترین حوادث محتمل بوجود آورنده ورود آلودگی ناگهانی کدامند؟ -1

 های محتمل ورودی به مخزن کدامند؟ترین آالیندهمهمبه نتایج بند یک با توجه  -2

 تر است کدامند؟بیشو رودخانه های منتهی به آن نقاطی که احتمال ورود آلودگی به مخزن  -3

 ها چگونه است؟تاثیر پارامترهای محیطی و نیز هیدرودینامیک مخزن بر پخش و انتقال آالینده -4

 ها به چه صورت است؟مخزن بر نحوه پخش و انتقال آالینده برداری ازتاثیر نحوه بهره -5

ه چه صورت و شرایط محیطی بغلظت آالینده و هیدرودینامیک مخزن برداری اضطراری از مخزن با توجه به نوع و حجم و نحوه بهره -6

 باشد؟

 ست؟یهر مخاطره چ یبرا رانهیشگیاقدامات پ -7

 
 

 : )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد  شد؟(دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

برداری اضطراری از مخزن سد یامچی به همراه نتایج اجرای مدل یادشده برای ساز جامع بهرهبهینه-سازخروجی این تحقیق باید مدل شبیه

اشد به و غیره اجرا شده بو شرایط مختلف محیطی، شرایط مختلف هیدرودینامیکی و هیدرولوژیکی مخزن  آالیندهسناریوهای مختلف ورود بار 

را  برداری اضطراریبا مراجعه به مطالعه انجام شده بهترین سناریوی ممکن مدیریت بهرهنحوی که پس از ایجاد آلودگی، کارفرما قادر باشد 

-یانجام مانور آمادگ-یاضطرار طیبرنامه اقدام در شرا نیتدو-رانهیشگیاقدامات پ نتدوی– داتیمخاطرات و تهد ییشناسا) اتخاذ و اجرا نماید.

 (ارائه راهکارها

 

 

 الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق :  -5

 مدل برای دو نوع آلودگی به طور مجزا)نفتی و مواد سمی( تهیه و اجرا شود. -1

 ، بیوتروریسم، مواد و کاالی آلودهارائه برنامه عملیاتی برای آلودگی بیولوژیکیتحلیل و  -2

 اثرات بهداشتی هر کدام از آالینده ها در مطالعه به طور مبسوط بحث شود. -3



 

 خانه آب در مطالعه لحاظ شود.های انتقال و توزیع و نیز تصفیهبرداری از مخزن، سامانهقیودات و محدودیتهای بهره -4

 برداری از مخزن در حد ساعتی باشد.زمانی برنامه اضطراری بهره گامهای -5

 در تدوین برنامه اضطراری، شرایط محیط زیستی مخزن نیز لحاظ شود. -6

 نهیزم نیدر ا یاللمل نیو ب یمل یها ستیچک ل نیاستفاده از به روزتر -7

 بحران تیریو مد HSE نیضوابط و قوان نیو اعمال آخر یبررس -8

 

 
 

 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

 مروری بر مطالعات و تحقیقات انجام شده ملی و بین المللی در ارتباط با موضوع تحقیق -1

 پیمایش زمینی حوضه آبریز سد یامچی و شناسایی نقاط محتمل ورود آلودگی -2

 آالینده ورودی محتمل به مخزنانتخاب متغیرهای مختلف  -3

توجه به نوع، جرم و محل ورود آالینده، شرایط محیطی منطقه در زمان حادثه، حجم آب در تدوین سناریوهای مختلف حوادث محتمل با  -4

 مخزن در زمان حادثه، دبی آب ورودی به مخزن در زمان حادثه

 سنجی و کالیبره کردن مدلو صحت CE-QUAL-W1سازی کیفیت آب مخزن در محیط شبیه -5

 مخزن سد یامچی برای اهداف گوناگون با رعایت قیودات مختلفبرداری اضطراری از تهیه مدل بهینه سازی برای بهره -6

 ساز و صحت سنجی مدلبهینه-سازتهیه مدل هیبریدی شبیه -7

 1ساز برای سناریوهای مختلف تهیه شده در مرحله بهینه-سازاجرای مدل شبیه -8

 آنالیز نتایج، تحلیل حساسیت و ارائه گزارش. -9

 

 

 شي :حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوه -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نياز
 تعداد

4 
-)تخصص بهرهمدیریت منابع آب

 برداری از مخزن(
 دکتری

4 
3 

 4 ارشد/دکتری شیمی/مهندسی شیمی

1 
 )تخصص کیفیتمدیریت منابع آب

 آب(
 دکتری

4 
6 

 4 ارشد محیط زیست

 4 یارشد/دکتر HSE 7 4 ارشد/دکتری بهداشت محیط 8

    3 4 ارشد مدیریت منابع آب 1

 

 توضيحات )در صورت نياز( :  -8

محققین طرح موظف هستند قبل از شروع مدلسازی نسبت به تصویب نوع آلودگی، محل ورود آلودگی و سناریوهای محیطی از کارفرما اقدام 
 نماید.
 

 

 

 


