


 

 

 

 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

آفرین جهت جلوگیری از تبخیر آب کانال و تولید اامکان سنجی نصب پنل های خورشیدی روی کانال اصلی شبکه خدبررسی »

 «برق ایستگاه شبکه

ضیان میم سفارش پروژه )تقا 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 خانم جلیلی  126داخلی آقای  ( تماس حا

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

 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 

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

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  -2

 پا از تایید کمیته مذکور قطییت خواهد یافت.

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

 اخذ کد از سامانه سمات می باشد.

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

 ید.ارسال فرمای

 نماید صورت خواهد پذیرفت.و دارای صالحیت که پیشنهاد دهنده میرفی می ای حقوقیعقد قرارداد با مجموعه -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/


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

عنوان 

 پروژه :

از  یریجهت جلوگ نیشبکه خداآفر یکانال اصل یرو یدیخورش ینصب پنل ها یامکانسنج یبررس
 شبکه ستگاهیبرق ا دیآب کانال و تول ریتبخ

 

                                             (          ريالميليونمبلغ تخميني ) )ماه(: مدت زمان تقريبي انجام پروژه

 بهره برداران

 :نتايج اين تحقيق

مدیریت  -زیست و کیفیت منابع آب مدیریت محیط -تاسیسات آبی و برقابی بهره برداری و نگهداری از مدیریت
 سازمان جهاد کشاورزی -برق استانشرکت توزیع  -منابع آب مغان

 

 

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

شک و نیمه شور ایران در کمربند خ سط ک سوم متو شک کره زمین قرار گرفته و میزان نزوالت جوی آن حدود یک  خ
شد. حدود جهانی  صد برق  51می با شور  تولیدیدر صرفک ستنیروگاه های برقابی  متعلق به در زمان اوج م ا که ب ا
و کاهش محسوس ذخایر آبی در دریاچه سدهای کشور امکان تولید کافی برق های پی در پی وقوع خشکسالیتوجه به 

شهای مختلف  شی در بخ سر نبوده فلذا برنامه های خامو ستان می صل تاب صوص در ف سط نیروگاه های برقابی بخ تو
 جرا می شود. مصرفی برق در سطح کشور ا

برق و خاموشی های مداوم و طوالنی مدت در فصل تابستان برنامه ریزی های منابع و مصارف آب در مکرر قطعی 
شی  شده اند، و فعالیت و کارکرد آنها بطور را شبکه های آبیاری و زهک شار طراحی و اجرا  صورت تحت ف که کامال ب

اجتما ی،  مشتتکالتبروز امکان کامل وابستتته به وجود برق می باشتتد، با مشتتکل استتاستتی مواجه ستتاخته و  الوه بر 
 صدمات جبران ناپذیری برای محصوالت کشت شده در سطح شبکه وارد نماید.خسارتها و 

کالت یاد شده الزم است تا جایی که امکان دارد، برق موردنیاز تاسیسات و شبکه های آبیاری و زهکشی برای حل مش
که  . یکی از روشهاییکه بصورت تحت فشار اجرا شده اند، مستقل از برق مصرفی  مومی در سطح کشور تامین گردد

سا شبکه از  صب پنلمی توان از آن طریق  الوه بر تولید و تامین برق موردنیاز  شد، ن  یر مزایا و فواید آن نیز بهره مند 
در مسیر کانال اصلی شبکه آبیاری و تولید برق موردنیاز شبکه با استفاده از و توربین های آبی کوچک های خورشیدی 
 این روش در سایر نقاط دنیا نیز اجرا شده و بهره برداری می شود. ازجمله مزایایکه . می باشدو آبی  انرژی خورشیدی
صلی، جلوگیریو توربین های آبی کوچک آماده بودن زمین و محل نصب پنل ها به این طرح میتوان   در مسیر کانال ا

آب ل بدون مشتتتکاز تبخیر آب در کانال بمیزان قابل توجه، تامین برق موردنیاز شتتتبکه در هر لحوه و بتبع آن تامین 
شبکه صوص در مواقع پیک آبیاری، امکان تولی موردنیاز  ضیان،بخ سایر متقا شبکه و فروش آن به  شتر از نیاز   د برق ب

البته در کنار این مزیت ها می بایستتتت برخی از مالحوات و ایجاد ظرفیت گردشتتتگری در منطقه و ... اشتتتاره نمود. 
صلی بوجود آورد  حدودیتهایی که این طرح می تواند برم صوص کانال ا سات و بخ سی نحوه بهره برداری و نگهداری تا

مورد توجه قرار گرفته و اطمینان حاصتتل گردد که در دوران بهره برداری از طرح مشتتکالتی از بابت بهره برداری و نیز 
 نگهداری کانال اصلی بوجود نیاید.

 
 

   :انجام اين تحقيق اهميتتبيين ضرورت و  -2

ساحت  شی خداآفرین با م ست اجرا  00733شبکه آبیاری و زهک هکتار در فاز اول در قالب چهار ناحیه  مرانی در د
شرفته بوده و   شبکه کامال مدرن و پی شهایی از آن در نواحی  مرانی اول و دوم بهره برداری می گردد. این  بوده و بخ

توزیع می گردد. سیستم آبیاری شبکه فر ی نیز در داخل مزارع واحد ایستگاه پمپاژ تامین و  44آب موردنیاز آن توسط  
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امال می باشد. لذا تمامی تاسیسات و تجهیزات شبکه ک تحت فشار بوده که از نوع آبیاری سنتر پیوت و کالسیک ثابت
 با برق فعالیت می نماید. 

ر به محدودیت برق در سطح کشو تجربه دو سال بهره برداری از شبکه با سیستمهای اشاره شده نشان داده با توجه
شبکه شی و قطع مکرر و مداوم برق در  ستان و ا مال برنامه های خامو شاورزان را بخصوص در  ،و ا تامین آب برای ک

سات برقی و  سی سارتهای جبران ناپذیری را برای تا صدمات و خ ساخته و  سی مواجه  سا شکل ا ستان با م صل تاب ف
 نارضایتی کشاورزان در منطقه گردد.  موجبممکن است ایتا اینکه محصوالت کشت شده وارد می نماید. نه

طرحی را اجرا نمود که بدون وابستتتگی به برق کیلومتری کانال اصتتلی  29در مقاطعی از مستتیر بنابراین اگر بتوان 
سری،  شی از برقسرا صورت مجزا بخ سات و تجهیزات بکار رفته در  ب سی را  هشبکهر چهار ناحیه  مرانی موردنیاز تا

شبکه  برای آیندهد، ای آن نیز در منطقه بهره مند گردبدون محدودیت تامین نموده و همزمان از سایر مزیتها و پتانسیله
 و منطقه بسیار مفید و حیاتی خواهد بود.

یجاد  دم ااجتما ی، البته الزم است جنبه های مختلف طرح پیشنهادی از لحاظ صرفه اقتصادی، زیست محیطی،   
شکل و م سی دقیق  تحدودیم شنا سی کار صلی و .... مورد برر صوص تعمیرات، نگهداری و بهره برداری کانال ا در خ

شود، نیز بهره  شده و بهره برداری می  شابه این طرح اجرا  شورهایی که م سایر ک ست آمده در  قرار گرفته و از نتایج بد
 مند گردید.

 

  سواالت اساسي تحقيق: -3

سواالتي  سب و در عين حبه كه اين تحقيقرا اهم  سخ منا شد، بها ميال كاربردي براي آندنبال ارائه پا  ا

 توان در قالب موارد زير بيان نمود:مي

ام ان نصووب پنه هاي  ،باتوجه به پويا بودن موضوووب بهرب برداري از تاسوويآووار آب در شووب ه .1

 ؟بر روي كانال اصلي وجود داردو توربين هاي آبي كوچک خورشيدي 

توليدي طرح پيشوونهادي پاسوو بوي برق مورد نياز شووب ه خداآورين خواهد بود و آيا ميزان برق  .2

شتر شب ه از از  ام ان توليد برق بي شيدي و طريق موردنياز  وچک توربين هاي آبي كپنه هاي خور

 ؟وجود خواهد داشت

شيدي  .3 صب پنه هاي خور صلي جهت انجام و توربين هاي آبي كوچک با ن آير كانال ا در طول م

اتي چه تمهيد يروبي و ساير وعاليتهاي نبهدارينبهداري كانال از جمله ال و تعميراربرداري،  بهرب

 ؟بايد در نظر گروته شود

توليد برق موردنياز شووب ه، ام ان بهرب مندي از پتانآوويه هاي اجراي طرح پيشوونهادي در بجز  آيا .4

 ؟زمينه گردشبري و جذب توريآت ميآر خواهد بود

اي آبي و توربين هسطح كانال اصلي شب ه با نصب پنه ها تب ير آب از چه ميزان صروه جويي در  .5

 مشوو لي ،و اين ه از لحاظ زيآووت محيطي و ح ک كي يت آب كانال؟ تحقق خواهد ياوتكوچک 

 ؟وجود خواهد داشت يا نه

صب ام ان توسعه ن با توجه به وجود اراضي مآتعد بآيار زياد در منطقه و ساعار آوتابي زياد آيا .6

پنه هاي خورشيدي در منطقه جهت توليد بيشتر برق با است ادب از انرژي خورشيدي وجود خواهد 

 ؟داشت



شب ه  .7 شنهادي براي  آتم پي سي آتال، نوب مبدل و  ...(  PVنوب  آتال، پلي كري و توربين )مونوكري

 واهد بود؟چبونه خصال به شب ه تو نحوب اهاي آبي كوچک با توجه به شرايط محيطي 

 

 : )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب حل خواهد  شد؟( و نتايج كاربردي اين تحقيقدستاوردها  -4

 هاي زير را به همراب داشته باشد:رود كه انجام اين تحقيق، حداقه خروجيانتظار مي

توليد پايدار برق موردنياز كه شوووب ه آبياري و زه شوووي خداآورين ب صووووه در زمانهاي پيک  .1

 .مصرف برق و آب

ضيان جديد و حتي ام ان توليد  .2 شب ه خداآورين و وروش آن به متقا شتر از نياز  ام ان توليد برق بي

 برق ايآتباههاي پمپاژ شب ه مغان.

 جلوگيري از تب ير آب از سطح كانال اصلي شب ه خداآورين.ميزان  .3

آيه هاي پيمان ار بهرب برداري طرح پي  .4 ست ادب از ظرويتها و پتان از  شنهادي در ح اظت و نبهداريا

  تاسيآار آبي در مآير كانال اصلي شب ه خداآورين.

سطح از طريق تامين  .5 شب ه در واحد  شدب در  اوزايش محآوس عمل رد و توليد محصوالر كشت 

 آب پايدار و مطمئن در شب ه بواسطه توليد برق بيشتر.

 ام ان ايجاد ظرويتهاي گردشبري در منطقه. .6

رصوووت سووورمايه گذاريهاي جديد در سووواير نقاه منطقه جهت احداه نيروگاههاي ام ان ايجاد و .7

 خورشيدي و توليد برق بيشتر در منطقه.

 ميزان سرمايه گذاري مورد نياز جهت اجرا و مدر زمان بازگشت سرمايه .8

 
 

 تحقيق :  متدولوژيالزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در  -5

 كشورهاي منطقه و دنيا از طرحهاي مشابه در مطالعه و اجراي طرح.است ادب از تجربيار ساير  -1

 .و كاربردي و اجرايي بودن آنها پيشنهادي سناريوهاي ارائه -2

ستناد -0 ستانداردها ترين جديد به ا ستورالعملها و ا با هماهنبي  يالملل بين و ملي قانوني و وني الزامار و د

 شركت برق منطقه اي و توزيع برق استان.

 

 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

 باشد:رئوس كلي شرح خدمار پيشنهادي براي پروژب تحقيقاتي حاضر به شرح ذيه مي

 يت نولوژ نيآخر يبررسووو  مروري بر تحقيقار داخلي و خارجي صووورر گروته در زمينه پروژب .1

  يياجرا يو روش ها ازيمورد ن زاريدر تجه يو خارج يداخل

لف م ت يبرق در ماهها ديتول زاني( بر مبراساس مراجع معتبر)نيازورد م يهواشناس يدادب ها يبررس .2

و  يپنه ها و مآائه بهرب بردار ازيآن با در نظر گروتن سطح مورد ن ياقتصاد زيسال و انت اب و آنال

 ياريآب يكانالها ينبهدار



و  ديهاي خورشووي هرب موجود در زمينه ب ارگيري پنتحليه تجارب جهاني و ارزيابي تطبيقي تجا .3

 بر روي كانالهاي آبي.توربين هاي آبي كوچک 

ارزيابي اوليه نتايج طرح تحقيقاتي با وضووعيت موجود تامين و توليد برق در شووب ه و تحليه گزينه  .4

 برتر و اقتصادي تر.

شه  .5 شيدي  جانماييتهيه و ارائه نق صب پنه هاي خور ر دو توربين هاي آبي كوچک و م ان يابي ن

اصلي با هدف توليد و تامين برق موردنياز نواحي عمراني چهارگانه شب ه  كيلومتري كانال 22مآير 

  خداآورين.

 توربين و يخورشد يپنه ها يجهت اجرا نيخداآور ياريكانال آب يسازب ا اريجزئ هيو ارا يبررس .6

  رديبا رو ياريآب يكانال ها باهم زمان  يو نبهدار يام ان بهرب بردار يو بررسووهاي آبي كوچک 

 يو نبهدار يبهرب بردارسهولت 

 يتوسط بهرب برداران اراضو توربين هاي آبي كوچک  يديخورش يروگاههاين يام ان اجرا يبررس .7

 يو نبهدار يبهرب بردار يو واگذار يحجم هيتحو  رديآب بران با توجه به رو يو تشووو ه ها

 به تش ه هاي آب بران ياريآب يشب ه ها

صار ون تهيه .8 ش  شه  ،يو ارائه م صب پنه ها يابي م ان ،جانمايينق ش ين اي توربين هو  يديخور

 يلومتريك 22 ريمغان و مآوو يمترم عب 5پمپاژ  آووتبابيآن در محدودب ا ياجرا نهيو هزآبي كوچک 

 يآتباههايو ا يمترم عب 5پمپاژ  آتبابيا ازيبرق موردن نيو تام ديبا هدف تول نيخداآور يكانال اصل

  نيخداآور ياريچهارگانه شب ه آب يعمران ينواح ياريآب يوتهايپمپاژ و سنترپ

 ت ميلي. پيشنهادار .2

 

 : هاي مورد نياز در تيم پژوهشيخصصتحداقل  -7

 ت صص رديف
 حداقه مدرك

 مورد نياز
 تعداد

 1 کارشناس ارشد/ دکتری مهندسی منابع آب 1

2 
 قدرت-مهندسی برق
 

 کارشناس ارشد/ دکتری
1 

 1 کارشناس ارشد/ دکتری تجربه در زمینه انرژی های نو و نیروگاهی(مهندسی برق )لزوما داشتن  3

 1 کارشناس ارشد/ دکتری مهندسی مکانیک )لزوما با سابقه فعالیت در زمینه انرژی های نو و خورشیدی( 4

 

 

 

 

 

 :هاي ذيربط و ...( ها، شركتها و مراكز تحقيقاتي، دانشگاهمجريان پيشنهادي جهت ارجاع كار )سازمان -8

 مجري پيشنهادي رديف مجري پيشنهادي رديف

  4 دانشگاهها 1
  5 شرکتهای دانش بنیان 2
3  6  



 

 توضيحات )در صورت نياز( :  -9
 

 

 

 

 

 


