


 

 

 

 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

 «لیآب استان اردب داریپا یحکمران یبرنامه راهبرد نی( و تدویآب )درون و برون سازمان یحکمران یچالش ها یبررس »

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 (15/28/1421و حداکثر تا تاریخ ) از تاریخ فراخوان شرکت ، طرح پی ست و امور محرمانه  ست به دفتر حرا از طریق پ

ستی  آب منطقه ای اردبیل شانی اردبیل، میدان ارتش، کد پ سب  5116119161به ن سید دریافت نمایند و جهت ک سال نمایند و ر ار

شماره  صول اطمینان با  شتر و ح شاکر و  121داخلی )  24511912221اطالعات بی صل   126داخلی آقای  خانم جلیلی( تماس حا

ارتباط  گردد و یا با رشننته تحصننیلی محققر ناقص به پسننت تحویل فرمایند. به پیشنننهاداتی که پا از تاریخ تییین شننده و یا بطو

 نداشته باشند، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

شرکتپ ضوابط آیین نامه مدیریت و راهبری تحقیقات و فناوری در  ساس  صله بر ا شنهادات وا صیی ص شرکت مادر تخ  های تابیه 

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

شامل توانمندی و تجربه تیم پژوهشی، هزینه ها، مدت زمان، روش انجام کار، جامییت پیشنهاد ارائه  ارزیابیشاخص 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  -1

 پا از تایید کمیته مذکور قطییت خواهد یافت.

ساس عقد قرارداد بر -0 شدها شرکت بارگذاری  سایت  سالقرارداد تیپ تحقیقاتی )در  طرح و  اجرای ( 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

 پذیرفت. نماید صورت خواهدای حقوقی و دارای صالحیت که پیشنهاد دهنده میرفی میعقد قرارداد با مجموعه -4

 این شرکت تیهدی در قبال تامین اقالمی چون خودرو، محل اقامت، تجهیزات، بیمه و ... ندارد. -5

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


 

 

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

 

 عنوان پروژه :

 
 دارياپ يحکمران يبرنامه راهبرد ني( و تدويآب )درون و برون سازمان يحکمران يچالش ها يبررس"

 "ليآب استان اردب

 

 

 مدت زمان تقريبي انجام پروژه )ماه(:                                      099       ريال(:مبلغ تخميني )ميليون

 

مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:

تان اردبیل در اس مرتبط با آب ارگان هایبهره بردار اصلی نتایج این تحقیق شرکت آب منطقه ای و استانداری اردبیل و 

از  مرتبط با صنعت آب در کشور می توانند دولتی و عمومی بخش تمامی سطوح و گستره سازمانی ،در عین حال می باشد

وزرات جهاد کشاورزی که در مصرف آب نقش اصلی  استانداری ها، ،نتایج این تحقیق  بهره ببرند ازجمله : وزارت نیرو

  ذیمدخل در حکمرانی آب و کلیه ارگان هایسازمان حفاظت محیط زیست  را برعهده دارد،

 

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

طوری که سازمان ملل متحد مسئله آب را است، به جهانی های اصلی در سطح آن یکی از چالشو حکمرانی  موضوع آب و مدیریت 

محدودیت منابع آب شیرین در جهان و افزایش روزافزون دومین مسئله بزرگ جهانی بعد از موضوع جمعیت اعالم کرده است. 

بط ه روادهی بمصرف، موجب کشیده شدن آب به عرصة رقابت کشورها و گروههای مختلف شده و آب ایفاگر نقش اساسی در شکل

ر، موجب عنوان با ارزشترین منبع در زندگی بشباشد. در قرن بیست و یکم کمبود آب بههای اجتماعی می سیاسی میان گروه -اجتماعی

تهدید معاش بسیاری از انسانها در کشورهای مختلف بویژه در مناطق خشک جهان شده و نیاز روزافزون به آب، تغییر الگوهای مصرف، 

ی معتقدند که طوری که برخسوی بحران جهانی آب سوق داده است. بهها بشر را به ن منابع طبیعی و توسعه بیابانآلودگی، از بین رفت

 های مدنی و اجتماعی عمدتاً از کمبود منابع آب و مواد غذایی ناشی خواهد شد و حتی با توجه به چالشهای آینده و خشونت جنگ

حران بحران آب در دنیا یک ب»هد بود، کمیسیون توسعه پایدار سازمان ملل معتقد است: ها خوا هایی که در این زمینه متوجه حکومت

سازی پیاده رو، پیدا کردن وکند و از اینای تحقق پیدا میهای پیچیدهحکمرانی آب در سیستم «. حکمرانی است نه بحران کمیابی آب

های آب به طریقی است که برای ایجاد موازنه رسد. موضوعات و چالشمیهایی که با همه شرایط سازگار باشد، دشوار به نظر حلراه

ها، باید همزمان در سطوح مختلفی )افقی و عمودی( به آنها توجه کرد و از این نظر حکمرانی آب را گیریو تناسب در تصمیم

های مختلف یا ادارات کل یان وزارتخانهسطح باال و افقی م-1اند. منظور از سطوح یعنی: در سطوح مختلف تشبیه کرده« حرکت»  به

ای و استانی و حتی های مختلف دولت در سطوح محلی، منطقهسطح عمودی بین الیه -2یک وزارتخانه در سطح دولت مرکزی؛ 

  .تر از سطح ملیدر سطح پایین و به طور افقی میان کنشگران مختلف در پایین -3فراملی و 

تواند موجب تقویت یا فرسایش سرمایه اجتماعی شود انتخاب سازوکارها و نحوه توازن آنها می گیری نظام حکمرانی خوب،در شکل

در ایران، مانند بسیاری از کشورهای جهان چندین دهه است  .ای بگذارندکنندهو از این طریق بر درجه اقتدار نظام حکمرانی تاثیر تعیین

ز وال حکمرانی آب ایران اگیرد. با تغییرات چشمگیر در ربرداری قرار میرهرویه و ناپایدار مورد بهکه منابع آب به صورت بی

فصل امور باز و مقدورات بقیه جامعه در مشارکت در امور مختلف محدود شد. در نتیجه،  و ، دست دولت یا حکومت در حل1331دهه

از  ریزی بخشی در نظام متمرکز دولتی، استفادهمههایی برای برناسازوکارهای حکمرانی آب تا به حال عمدتا منحصر به تنظیم رویه

د دهه بروز هایی که در این چنهای قضایی و به کارگیری امکانات اداری بوده است. به بیانی دیگر، در مقابله با مشکالت و چالشرویه

وردار بوده اعی از سهم ناچیزی برخهای اجتمپیدا کرده، تدابیر اقتصادی و بازار و توافق، همفکری و مشارکت عموم و تکاپو در شبکه

دهد که موضوع توجه راهبردی به شرایط های کیفی دو دهه گذشته به روشنی نشان میهای کلی و هدفمروری بر سیاست .است
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ای بروز و ظهور پیدا کرده های برنامهاقلیمی ایران و ضرورت سازگاری مدیریت جامعه با محدودیت آب، به طور بارزی در سیاست

  .ها تحقق پیدا نکرده استست؛ اما بنا به دالیلی متاسفانه بخش مهمی از اهداف و سیاستا

 دامه روندااست که با بحران آب مواجه است و استان هایی، از جمله کشورنیمه خشک  استان هایعنوان یکی از به استان اردبیل نیز

 لفعل و بالقوه امسائل و مشکالت ب کهرود شمار میهای آینده بهدهه در استانترین عوامل محدود کننده توسعه این مسئله یکی از اصلی

عات ست که آثار و تبا ییهاترین چالشآب یکی از مهم حکمرانی و مدیریت لذا دنبال خواهد داشت.به استانقابل توجهی را برای 

یرندگان متولیان ، تصمیم گاین مسئله سبب ایجاد دغدغه و نگرانی برای  . در حال حاضرشود تر میرنگ هر روز پردر استان اردبیل آن 

 برخی از چالش ها عبارتند از:شده است.   حوزه آب و متخصصان 

 فشار بر منابع آب زیرزمینی 

 ریزی متمرکز و از باال به پایین برای پاسخگویی به نیازهابرنامه 

 آمایش سرزمین عدم توجه کافی به 

  ارزش ذاتی و اقتصادی آبمحدودیت قانونی برای بهره مندی از 

  آب  منابعهای آلودگی 

 و حتی خارج از کشور وابستگی بخش عمده منابع آب سطحی به خارج از استان 

 ای در حوزه آب در انتظار استان است انداز ناامیدکننده، چشمدر صورت عدم چاره جویی برای چالش های فوق و ادامه این وضعیت

ها نخواهد بود. از جمله این بحران استانی و منطقه ای حتی ملیهای کنونی و تبدیل آن به فاجعه که خروجی آن جز تعمیق بحران

ه پایداری اقلیم، تعمیق مشکالت مربوط بتغییر اثرات های کالن و تشدید مشکالت حاشیه نشینی و اشتغال، توان به بروز مهاجرتمی

های های اجتماعی به اقصی نقاط استان و در نهایت تشدید تعارض رشد اقتصادی در مقابل ظرفیتمحیط زیست، تشدید و تسری تنش

  آبی اشاره کرد.

 استی برخی ک و نوآوری است.ل تحونیازمند  نیز  در کنار این چالش ها، شیوه بهره برداری و مدیریت  منابع آب  های گرم و معدنی

نامه تغییر مدیران و بی ثباتی در عرصه سیاستگذاری و برتعارض منافع، برنامه ها و شیوه برخورد بخش دولتی با چالش های آب، ها در 

ن به همی .استهماهنگی های بین بخشی و تعامل و همکاری بخش مردمی و دولتی  در این رابطه مشهود  نحوهریزی آب استان و 

ان با تکیه بر تونمی . می باشد از ضرورت های استان اردبیلحکمرانی فعلی، بهبود و تحول دلیل ارائه الگوی مطلوب حکمرانی آب و 

 در الگوی حکمرانی آب وجود ندارد. های گذشته، آینده مدیریت آب را رقم زد و راهی جز ایجاد تغییر و اصالحروش

 

 تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق:  -2

 .تبیین کرد عملیضرورت و اهمیت این تحقیق را می توان در دو جنبه نظری و 

مورد  توفیقات ،و تغییر انگاره های دولت محور که در حل مسائل منابع آب الگوهای برنامه ریزی و مدیریت  ضرورت بازنگری در

ستانی و منطقه ا با قابلیت به کارگیری در مقیاسهایحکمرانی آب  ابعاد، مولفه ها و اصولدر این تحقیق  ت.را بدست نیاورده اس انتظار

ق می تواند ، این تحقیاستان آب یبرنامه حکمران نیتدوبر . به عالوه با توجه به تمرکز این تحقیق بررسی خواهد شدای حتی ملی 

برخی پژوهش تایج ن و کلیدی در زمینه حکمرانی آب در سطح کشور باشد، زیرا با توجه به پشتوانه ای مستدل برای ارائه برنامه راهبردی

وضعیت مناسبی ندارد و همچنین در صورت  ،دو مولفه ی انسجام و گستره منظراز  حکمرانی آب که سیستم مالحظه می شود ،ها

 .بهبود نمی یابد ملی دخالت ندادن ذی نفعان در سیاست گذاری ها و عدم توجه به حکمرانی محلی، حکمرانی

سازگاری  و . هدف اصلی حکمرانی رسیدن به یک نظم درونییمات از پایین به باال گرفته شودتصمحکمرانی خوب آن است که  

ر حکمرانی .  در حال حاضوده استانگیزشی درونی با حداقل نیاز به ناظمان بیرونی در جهت گسترش و تحقق آزادی و کرامت انسانی ب

آب به کنشگران دیگری به جز مسئولین مربوطه  نیاز دارد تا حضور فعال و سازنده هر کدام از آنها در صحنه عمل، گره یا گره هایی 

https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8/
https://civilica.com/search/paper/k-%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%A2%D8%A8/


 

را باز کنند. برای این حضور و مشارکت به نظام حکمرانی نیاز است تا با تعریف نقش ها و توزیع مجدد حوضه های اقتدار  از مشکالت

و مسئولیت ها و چگونگی ارتباط میان آنها، بتوان انگیزه و محیط فعالیت مساعدی را ایجاد و به تدریج حضور مؤثر کنشگران جدید را 

نشان دهنده تغییر از پارادایم های مدیریت منابع سنتی )مدلهای سلسله مراتبی تحت کنترل دولت( به  ممکن کرد. تأکید بر حکمرانی

 .سمت گروه های کنشگران می باشد

 

 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

  اساسی تحقیق عباتنداز:  های  سوال

 ؟کدامند  استان اردبیل  در« حکمرانی آب» ی در ارتباط با درون سازمان چالش برانگیز اساسی مولفه های -1

  آب در استان اردبیل کدامند؟ برون سازمانی در ارتباط با حکمرانی چالش برانگیز  اساسی مولفه های -2

 مولفه های حکمرانی به تفکیک استانی، منطقه ای)حوضه آبریز( و ملی کدامند؟ -3

 به تفکیک استانی، منطقه ای)حوضه آبریز( و ملی کدامند؟کنشگران موثر  -4

 آب در استان اردبیل وجود دارد؟برنامه راهبردی حکمرانی  ی مناسب و اثربخشی  برایالگو چه -5

 
 

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

 شد؟(: 

با تأکید  وکنشگران موثر  با مشارکت استان آبخوب در بخش  حکمرانیسازی  ارائه چارچوبی پیشنهادی برای پیاده طرحهدف این 

 باشد. ها در دراز مدت می بر توالی و تناسب برنامه

a. استان اردبیل  در« حکمرانی آب» ی در ارتباط با درون سازمان تبیین مولفه های اساسی چالش برانگیز  

b.  مولفه های اساسی چالش برانگیز  برون سازمانی در ارتباط با حکمرانی آب در استان اردبیل تبیین 

c.  تبیین مولفه های حکمرانی به تفکیک استانی، منطقه ای)حوضه آبریز( و ملی 

d.  به تفکیک استانی، منطقه ای)حوضه آبریز( و ملی تعیین کنشگران موثر 

e. ه راهبردی حکمرانی آب در استان اردبیل الگوی مناسب و اثربخشی  برای برنام تدوین 

 

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

 لحاظ قوانین و مقررات شرکت  و لحاظ سیاست ها و قوانین باالدستی 

  در حکمرانی آب کنشگران موثرشناسایی و لحاظ 

 اتیارائه راهبردها و راهکارهای عملی   

 

 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

  کالن حکمرانی آبمطالعه و بررسی اسناد باالدستی در سیاستگذاری 

 تدوین ارکان برنامه راهبردی حکمرانی آب استان اردبیل 

  در استان و ارزیابی مولفه های حکمرانی آبتبیین وضعیت موجود 

 حکمرانی آب ملی و بین المللی موفق مطالعات نمونه ها و الگوهای 

 شناسایی چالش های درون سازمانی و برون سازمانی 

  در حکمرانی آب استان اردبیل کنشگران موثرشناساسی 



 

  حکمرانی آب تدوین  راهبردهای 

 حکمرانی آب در استان اردبیل تدوین برنامه های عملیاتی 

 

 

 حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي : -7

ردي

 ف
 تخصص

 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل 

مدرك 

 مورد نياز

تعدا

 د

    5 1 دكتري مديريت 1

    6 1 دكتري منابع آب 2

3 
در زمينه  تجربهحقوق )

 آب(
 كارشناسي ارشد

1 
7 

   

    8 1 ارشد يكارشناس اقتصاد كشاورزي 4

 

 توضيحات )در صورت نياز( :  -8

 سال باشد. 19سابقه محققين الزم است حداقل  -1

 پروپوزال با مواردي است كه محققين تجربه كاري مشابه داشته باشند.اولويت پذيرش  -2
 

 




