
 

 1399فراخوان طرح تحقیقات کاربردی سال  

 اردبیل ای شرکت سهامی آب منطقه

ها، مؤسسات  تحقیقاتی زیر را از طریق فراخوان عمومی برای کلیه دانشگاه  در نظر دارد اولویتاردبیل   ای  منطقهشرکت سهامی آب  

 :بنیان به اجراء درآورد های دانشآموزش عالی و پژوهشی و شرکت

نحوه   نییکاراس و تع  ان یماه  یربومیگونه غ  تیبر جمع  دیو سبالن، با تاک  یامچی  یحاکم بر مخازن سدها  ییغذا  رهیزنج  ییشناسا  -1

 آب شرب  تیفیو کنترل اثرات سوء آنها بر ک تیریمد

از سایت شرکت    فرم( )هر دو  Proposal)  فرم طرح پیشنهادیو در قالب    (RFP)ه  پروژ  سفارشفرم  بر اساس  توانند  متقاضیان می

،  روز از تاریخ فراخوان   15حداکثر تا    قابل دریافت بوده(ات  لینک تحقیق   http://www.arrw.ir  به نشانی  اردبیلای  سهامی آب منطقه

کد   ،اردبیل به نشانی اردبیل، میدان ارتشای منطقه آب  شرکت حراست و امور محرمانه دفتر به پست طریق  از طرح پیشنهادی خود را

- 33710001با شماره تلفن  و حصول اطمینان  عات بیشتر  الجهت کسب اط  وو رسید دریافت نمایند  ارسال نمایند    5619667691  پستی

به  . دنتماس حاصل فرمای)دفتر حراست( آقای شاکر  306و    محمدپورمهندس آقای با  151و موسوی مهندس آقای   309داخلی   045

با رشته تحصیلی محقق ارتباط نداشته باشند، یا  و    به پست تحویل گرددپیشنهاداتی که پس از تاریخ تعیین شده و یا به طور ناقص  

 .ترتیب اثر داده نخواهد شد

های تابعه شرکت مادر تخصصی شرکت  شرکتفناوری در    و  تحقیقات  راهبری   و  مدیریت  نامهبراساس ضوابط آیینپیشنهادات واصله  

متشکل از اعضای هیئت علمی دانشگاهها و متخصصان این شرکت بر اساس معیارهای زیر    راهبریدر کمیته  مدیریت منابع آب ایران،  

 .انتخاب خواهد شد ،ارزیابی و پیشنهاد با بیشترین امتیاز

 :معیارهای ارزیابی پیشنهادات پژوهشی

 زنیضریب و معیار  ردیف 

 0.20 توانمندی و تجربه تیم پژوهشی 1

 0.20 ها هزینه 2

 0.20 مدت زمان  3

 0.20 روش انجام کار  4

 0.20 جامعیت پیشنهاد ارائه شده 5

 :موارد مهم

، پذیرش نهایی پیشنهاد پس ای اردبیلکمیته تحقیقات و فناوری شرکت آب منطقهبا عنایت به لزوم تائید پیشنهاد منتخب از سوی   -1

 .قطعیت خواهد یافتمذکور  کمیتهاز تائید 

منوط به تامین منابع مالی در سال اجرای طرح  بر اساس قرارداد تیپ تحقیقاتی )در سایت شرکت بارگذاری شده است(  عقد قرارداد   -2

 .باشدمیو اخذ کد از سامانه سمات 

 .ارسال فرمائیددارای مجوز پژوهشی  پژوهشی –ات و مراکز علمیحتی االمکان پیشنهادات را از طریق موسس  -3

 .نماید صورت خواهد پذیرفتای حقوقی و دارای صالحیت که پیشنهاد دهنده معرفی میعقد قرارداد با مجموعه -4

 .ندارد ... و  ، بیمهاین شرکت تعهدی در قبال تامین اقالمی چون خودرو، محل اقامت، تجهیزات -5

 

 

 

 

http://www.arrw.ir/


 

   هاي تحقيقاتيفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه

 

 عنوان پروژه :
کاراس و   انیماه یربومیگونه غ تی بر جمع دیو سبالن، با تاک یامچی یحاکم بر مخازن سدها ییغذا رهیزنج ییشناسا

  بآب شر تیفیسوء آنها بر کاثرات و کنترل  تیرینحوه مد تعیین 

 

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

  

نتايج   بهره برداران

 اين تحقيق:
 زیست محیطحفاظت اداره کل  - اداره کل شیالت -دفتر فنی  -طرح آبرسانی  -تسزیدفتر محیط  -دفتر تاسیسات آبی

 

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

 گونه باالخص  اردبیل یامچی سد مخزن ماهیان میر و مرگ کمتر شدت با  1396تان تابس و  زیاد شدت با 1395ل سا تابستان در بویژه اخیر سالهای در

 زیستمحیط و شیالت دامپزشكی، جملهمن ربطذی هایدستگاه  با شرکت این هایهماهنگی از  پس که  افتاد اتفاق سد مخزن در کاراس غیربومی

 اصالحی راهكار گونه هر ولی شد ذکر هاگونه  سایر بر آن شدن غالب و گونه این جمعیت حد از بیش تراکم نآ علت و بررسی محدود صورت به موضوع

 لزوم و سرعین و اردبیل شهرهای شرب آب تامین برای مخزن این آب از  استفاده به عنایت باد. گردی مخزن جامع هایبررسی انجام به منوط مدت بلند در

 الشه هدگستر پراکنش شامل اتفاق این تبعات .است برخوردار ضرورت و اهمیت از موضوع یابیریشه  کنندگان، مصرف سالمت حفظ و آب کیفیت حفظ

 آب بویژه و محیط در مربوطه هایآلودگی  انتشار و تعفن بوی انتشار آن دنباله ب و آب خانه تصفیه رودیو و مخزن حاشیه دریاچه، آب سطح بر ماهیان

 حسب مضافاً . گرددمی باعث را اجتماعی گسترده تبعات هارسانه و اجتماعی هایشبكه در موضوع به مربوط اخبار و تصویر انتشار کهآن ضمن .است

   .است مطرح مبتالبه مشكل عنوان به کشور سدهای مخازن اتفاق به قریب در آن آیندپی اثرات  و کاراس ماهیان سیطره حاصله اطالعات

 

    : انجام اين تحقيق  اهميتتبيين ضرورت و  -2

 تمامی به توجه مستلزم شرب آب کننده تامین سدهای ویژههب آبی منابع از پایدار و بهینه برداریبهره .هستند آبزیان زیست بالقوه منابع از آبی مخازن

 آب کیفی هایجنبه  بر بویژه که است حاکمو چرخه غذایی  اکوسیستم از جزئی عنوان به آن در موجود آبزیان شناخت جملهمن  منبع بر موثر هایجنبه 

 شرایط به توجه با تا نمود خواهد بررسی را مخزن آبزیان مدیریت درازمدت و مدت میان مدت، کوتاه  اجرایی راهكارهای حاضر تحقیق .گذاردمی تاثیر

به عنوان بخشی از   مخزن آبزیان منابع بهینه مدیریت ضمن بتوان قانونی و علمی موازین و اصول کلیه رعایت و برداریبهره  و فنی ویژگیهای و محلی

 ت.یاف دست شرب آب هژویهب کنندگان مصرف برای کیفیت با و سالم آب  تامین و  آب کیفی استاندارهای ارتقاء و حفظ به زنجیره غذایی اکوسیستم آبی، 

 

   سواالت اساسي تحقيق: -3

  است؟ چگونه آنها تراکم و مخزن آبزیان هایگونه 

  چیست؟ آنها کنترل راهكارهای  و مخزن آبزیان هایگونه  محیطیزیست  بار زیان پیامدهای

 چگونه مانأ تو طور به آب  کیفی استاندارهای ارتقاء و حفظ و قانونی و علمی موازین و اصول کلیه رعایت با آبزیان منابع و آب منابع پایدار و بهینه مدیریت

 گردد؟می محقق

 

 :  )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب حل خواهد  شد؟( و نتايج كاربردي اين تحقيقدستاوردها  -4
 آب  خانهتصفیه و مخزن در مربوطه هایآالینده  حذف نیز و مضر ایهگونه  حذف جهت مناسب راهكارهای تا شود مشخص  آبزیان میر و مرگ دالیل

 .گردد اتخاذ اردبیل شرب

 

 

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

 پیشنهادی متدولوژی شفافیت

 پیشنهادی راهكارهای بودن کاربردی

ماه  18  



 ی المللبین و ملی قانونی و فنی الزامات و هادستورالعمل  و استانداردها ترین جدید به استناد

 

 رئوس كلي شرح خدمات:   -6
 طرح محدوده  در آب بیولوژیكی و فیزیكی شیمیایی، کیفیت بررسی

 آالینده  منابع لحاظ به حوضه شرایط بررسی

 آب بیولوژیكی فاکتورهای و آبی منبع لیمنولوژیك بررسی

 ماکروفیتها  و گیاهی جوامع بررسی

 ن(کفزیا) بنتوزها بیومس و تراکم ترکیب، ررسیب

 های پایش میدانی جلبكهابا داده مقایسههای سنجش از دور جهت های مضر با استفاده از دادهبرآورد میزان جلبك 

 (فیتوپالنكتونها و زئوپالنكتونها) پالنكتونها بیومس و تراکم ترکیب، بررسی

 آبی  منبع ماهیان تراکم و ترکیب بررسی

 آبی  اکوسیستم به وابسته جانوری هایگونه  سایر بررسی

 آبی  منبع اکولوژیك اهمیت و اکوسیستمی بررسی

 مخزن غذایی هرم و زنجیره ررسیب

 آبزیان و جانوری جوامع بر موجود یزایبیمار  عوامل تعیین بررسی

 مخزن زیستی هایشاخص  تعیین و بیولوژیكی و فیزیكوشیمیایی شرایط تشریح و تدقیق

 مخزن  بیولوژیكی و فیزیكوشیمیایی هایشاخص  و شرایط تحلیل از استفاده با ماهیان میر و مرگ علل دقیق شناسایی

 تاسیسات از برداریبهره هایبرفعالیت  مخزن آبزیان تاثیرات بررسی

 آبگیری،  جریان، وصل و قطع الیروبی، مرمت، نظیر)تاسیسات از نگهداری و برداریبهره هایفعالیت  تداخل و هماهنگی نحوه بررسی

 ( مخزن آبزیان مدیریت برنامه با ... و آب رهاسازی

 مدت  بلند و ، میان مدتمدت کوتاه در آب کیفیت برای مضر هایگونه  کنترل و حذف عملی راهكارهای  ارایه

 

 :  هاي مورد نياز در تيم پژوهشيخصص تحداقل  -7

 تخصص  رديف 
 حداقل مدرك 

 مورد نياز 
 تعداد  حداقل مدرك مورد نياز  تخصص  رديف  تعداد 

 1 دکتری/ ارشد  منابع آب  5 1 دکتری/ ارشد  زیستمحیط  1

 1 دکتری/ ارشد  میكروبیولوژی  6 1 دکتری/ ارشد  شیالت 2

    7 1 دکتری/ ارشد  لیمنولوژی  3

    8 1 دکتری/ ارشد  شیمی  4

 

 هاي ذيربط و ...( : ها، شركت مراكز تحقيقاتي، دانشگاه ها و مجريان پيشنهادي جهت ارجاع كار )سازمان  -8
 مجري پيشنهادي  رديف  مجري پيشنهادي  رديف 

  4 دانشگاهها 1

  5 شیالت وابسته به  یموسسات تحقیقات 2

3  6  



 

 توضيحات )در صورت نياز( :   -9

 

 

 

 

 

 


