
 

 1399فراخوان طرح تحقیقات کاربردی سال  

 اردبیل ای شرکت سهامی آب منطقه

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

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

 ( اردبیل استان  هایرودخانه: پایلوت) سطحی  آب منابع  پذیریآسیب  تعیین و کیفی بندیپهنه و ارزیابی -1

از سایت شرکت    ( )هر دو فرمProposal)  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  فناوری در شرکت  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

 ضریب وزنی 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
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   هاي تحقيقاتيفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه

 

عنوان  

 رودخانه های استان اردبیل(   :پذیری منابع آب سطحی )پایلوتبندی کیفی و تعیین آسیبارزیابی و پهنه پروژه :

 

مبلغ تخميني   (           لايرميليون )                                                   

)ماه(: مدت زمان تقريبي انجام پروژه   

نتايج   بهره برداران

 اين تحقيق:

زیست اداره کل حفاظت محیط -طرحهای آبرسانی -دفتر فنی  -دفتر طرحهای توسعه -زیستدفتر محیط   

 

 

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

خشک کره زمین قرار گرفته و میزان نزوالت جوی آن حدود یک سوم متوسط جهانی  نیمهکشور ایران در کمربند خشک و  
 های پی در پی مشکل کمبود آب را دوچندان کرده است.است و از طرف دیگر، وقوع خشکسالی

های صدنعتی و گسدترش کشداورزی، فشدار بیشدتری را بر  در کنار این کمبودهای آبی، رشدد روز افزون جمعیت، پیشدرفت
های آبی در کشدور ایجاد کرده اسدتب بحرانی که ودرورت مدیریت  ها و بحرانابع آبی کشدور وارد سداخته و محدودیتمن

 جامع و یکپارچه با نگرش کمی و کیفی را بیش از پیش برجسته ساخته است.
شدود،  چندان میامروزه با کاهش هرچه بیشدتر کمیت منابع آب سدطحی و زیرزمینی، لزوم و اهمیت توجه به کیفیت آب دو 

شدود که در برخی مناط  کشدور، اندم منابع آب دردسدتری نیز به دلیل کیفیت پایین آن قابلیت اسدتفاده  چراکه مشداهده می
ترین  نداشددته و یا تیددفیه آن توجیه اقتیددادی ندارد. لذا مطالعه، بررسددی، مدیریت و حفاظت از کیفیت منابع آب از اصددلی

ور اسدت که متسسدفانه در میایسده با بحث کمیت آب چندان مورد توجه مدیران و مسد والن  مباحث در مدیریت منابع آبی کشد 
های متنوع صددنعتی و کشدداورزی و  های متنوع بشددری از زندگی روزمره تا فعالیتفعالیت  بخش آب قرار نگرفته اسددت.

ای  ای و غیرنیطهمنابع نیطههمچنین برخی از عوامل طبیعی )اغلب با شددددت و تداوم کمتر از عوامل انسدددانی( به عنوان 
شدوند. در این  پذیری منابع آب سدطحی و زیرزمینی میهای مختلف عمل کرده و باعث آلودگی وآسدیبتولید کننده آالینده

هدا، بیشدددتر از مندابع آب زیرزمینی در معر   میدان مندابع آب سدددطحی بده دلیدل تمدای مسدددتییم و مدداوم بدا این آالیندده

آوری  ترین بسدددتر جمعهای آبخیز به عنوان اولین و اصدددلیاز آنجا که حوزه  گیرند.ی قرار میپذیری و خطر آلودگآسدددیب
های های سدطحی در حوزهآب های سدطحی هسدتند لذا تعیین ریسدک آلودگیهای حاصدل از نزوالت جوی و تولید آبآب

محسدوب می شدود و از    نابع آب سدطحیبرداری از م ریزی و مدیریت حفاظت و بهره، یک گام اسداسدی در برنامهاسدتانآبخیز 
 اهمیت و ورورت برخوردار است.

 

    : انجام اين تحقيق  اهميتتبيين ضرورت و  -2

مواد آلی، ذرات کانی و همچنین دما، رنگ، بو، مزه و دیگر مشددخیددات  مییددود از کیفیت آب میدار ام م محلو ،
بنا به شدرایط مختلف، به میدار کم یا زیاد ام م محلو   ،  سدطحی شدیمیایی و باکتریولويیکی و فیزیکی آب اسدت. آبهای

نوع   و  میددار  بده طور مادا ،  فداقدد مواد محلو  بداشدددد.  ای از آب یدافدت کده مطلیداًتوان نموندهدر طبیعدت نمی  دارندد و اصدددوالً
. جریانسدرعت  ی مسدیر و  جنس خاکها،  آب  ء: منشدادارد بسدتگیطبیعی    به سده عامل سدطحی  نمکهای محلو  در آبهای

 همچنین منابع عمده )انسان زاد( آالینده آبهای سطحی عبارتند از:

مستییم یا غیرمستییم وارد آبهای سطحی شده و  و مناط  مسکونی که    ، روستاییشهری  و پسابهای  هافاو ب . 1
 . هستند و بیولويیکی دارای آلودگی شیمیایی

بعد از تیفیه، نهایتاً  انباشته شده یا    و سدهای باطله  گودالهادر  یا ابتدا  که    و معادن  های صنایعابفاو بها و پس . 2
 . دنشومی  ها تخلیهبه رودخانه

یابی غیر اصولی تخلیه و دپو  با مکان  در نیاطی  که معموالً   و...  صنعتی، روستایی،  شهریو پسماندهای    هازباله . 3
 کنند.بارندگی شسته شده و منابع آب را آلوده میو توسط  گردندمی

18  



 آالینده های کشاورزی   . 4

های سطحی  به علت کمبود شدید آب در استان اردبیل و لزوم مدیریت صحیح منابع باقی مانده، آگاهی از ووع کیفی آب
رسد. آلودگی روزافزون منابع آبی چه سطحی و چه زیرزمینی این نگرانی را به وجود آورده است  بسیار وروری به نظر می
های  های مکرر و اثرات تغییر اقلیم نیز کیفیت آبآبهای سطحی رو به تنز  باشد. وقوع خشکسالیکه کیفیت منابع آب بویژه  

سطحی را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. به دلیل اندرکنشِ منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی منابع آب سطحی  
ندی کیفی و آسیب پذیری آبهای سطحی استان در  زند. لذا ارزیابی و پهنه ببه آلودگی منابع آب زیرزمینی نیز دامن می 

 رسد.  راستای مدیریت یکپارچه منابع آب بسیار وروری به نظر می 
بر آن است تا با مشخص  ی ووعیت کیفی و عوامل تسثیرگذار  الزمه اصلی مدیریت کیفی منابع آب مطالعه، بررسی و ارزیاب

های بهینه مدیریتی در راستای حفاظت و یا بهبود کیفیت منابع آب  استراتژیشدن ووعیت فعلی و حتی آینده منابع آبی،  
های آبخیز، ارزیابی ریسک آلودگی  های مطالعه و ارزیابی کیفیت منابع آب سطحی در حوزهازجمله روش  اتخاذ و اجرا گردد. 

آنها    های سطحیآب بندی  پهنه  لذا در پژوهش حا و  نیرو است.  مورد تسیید وزارت  ارزیابی ریسک  است و  به منظور  ور 
 د گرفت.انجام خواهآلودگی آب سطحی 

 

   سواالت اساسي تحقيق: -3

 اشوور را  ها اكدنبال ارائا پاسووم اساسوود   در ح ت كال  ار بدا  باا   اهم سووالاي ك  ا ا ت  يق ب  ا

  الا  در قالد االارد ز ب   ا  نمالد:اك

 چا نيال است؟استا   ا   ضع ت  لك   ف ت اسا ع  ب هاا سطيك . 1

 ر سکها   اخاطبات اصلك  هر ر  سسره   ف ت اسا ع  ب استا   رااسر؟ . 2

  رام  ک از اساطب استا    شتب از نظب   فك  س د پذ بنر؟ . 3

 ر؟نهاا سطيك  رااسر   هب  ک چا  زنك دارها   اع ارهاا ارز ا ك   ف ت اسا ع  بشاخص . 4

شووالد؟ ر ش شووساسووك انرام  ار چنالنا  ا ر انرام اك سرا   فك در   هاا سووطيك چنالنا  ه ا  پهسا . 5

 چنالنا ا تالا  ا ت شاخصها را  ا شبا ط استا   الاك سازا  بد؟ شالد؟

 ب ت اقرااات   راهکارها ك  ا  ا سوووتك  ا اسظالر گلالي با    اهط سوووطگ  لالديك اسا ع  ب  اهم . 6

  اشسر؟ ار يبفت چا االاردا اك ا     س د پذ با    سطيك استا 

 

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

 هاا ز ب را  ا همباه داشتا  اشر:ر د  ا انرام ا ت  يق ب، كراقل خب گكانتظار اك

  برسك  ضع االگالد . 1

 سطيك استا   هاااشخص شر  اخاطبات در  يث   ف ت    . 2

  فك الك     ت المللك    الاك سوازا  نها اتساسود  ا شوبا ط ايلك   پهسا  سرا   برسوك شواخصوهاا  . 3

  استا  اسا ع  ب سطيكاتساسد  ا هاا ارز ا ك  ارائا شاخص اسطقا اا  

 برسوك شواخصوهاا  سو د پذ با اترا ل الك     ت المللك    الاك سوازا  نها اتساسود  ا شوبا ط    . 4

  استا  اسا ع  ب سطيكاتساسد  ا  ارائا شاخص اا  ايلك   اسطقا
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 سطيك استا    سرا   فك   هااارائا نقشا پهسا . 7



   ارا ا نقشا هاا اب الطا ارز ا ك ر سک  لالديك اسا ع  ب سطيك . 8

 ا اسظالر  ستبل  لالدي ها    اهط    هاا سووطيك اسووتا كفاظت   فك از اسا ع  بحمل ا ك ارائا  بنااا  . 9

    ا صالرت  ار بدا   اگبا ك   س د پذ با   ار قاء شاخصهاا   فك
 

 

 تحقيق :   متدولوژينمودن در الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ  -5

 پ شسهادا اتر لالژا شفاف ت

 پ شسهادا راهکارهاا  الد   ار بدا

 كالملل   ت   الك قانالنك   فسك الزااات   دستالرالعملها   استانراردها  ب ت گر ر  ا استساد

 

 رئوس كلي شرح خدمات:   -6

  اشر:ذ ل اكرئال   لك شبح خراات پ شسهادا  باا پب ژه  يق قا ك كاضب  ا شبح 

 اب را  ب  يق قات داخلك   خارگك صالرت يبفتا در زا سا حسالا  پب ژه   . 1

    س د پذ با   يل ل  رارب گهانك   ارز ا ك  طب قك  رارب االگالد در زا سا پهسا  سرا   فك . 2

  برسك  ضع ت  انک اطالحات داده هاا پا ط   فك اسا ع  ب استا  . 3

ارز ا ك   فك اسا ع  ب سوطيك   ها   اع ارهاا  الاكِشواخص ر  ت  ارا ا فلالچارت  باا اتر لالژا    . 4

    ز  دهك  نها

 اشخص  بد  پارااتبهاا االرد ن از در پا ط   فك  ب   انرام نمالنا  بدار ها    زاا شات  کم لك . 5

  برسك ر شهاا اختلف پهسا  سرا   فك اتساسد   ارائا ر شك اتساسد  ا شبا ط گغباف ا ك    الاك . 6

 سوو د پذ با   ر سووک  لالديك اسا ع  ب در هب كالضووا  ا  فک ک ز ب  -كسوواسوو ت ع  ت  ال   . 7

 ا اصلكهاكالضا

 هاا سطيك اسا ع  ب     س د پذ با   سرا   فك ه ا   ارائا نقشا پهسا . 8

 اقا سا  نتا ج كاصل از ارل پهسا  سرا   نتا ج انرازه ي ب هاا صيبا ك   زاا شناهك   ارا ا  يل ل . 9

 ها اعبآ خطب استا  از اسظب انالاع  لالديك  سرا اساطب درا لال ت .10

هوا   اقورااوات االرد ن واز گهوت  واهط   كفواظوت از اسوا ع  ب   ور  ت چوارچالب   سووواختوار  بنوااوا .11

  ا صالرت  ار بدا   اگبا ك  پذ با اهط  س د  هاسطيك در اقا ل  ا خطبات انالاع  لالديك

 پ شسهادات  کم لك .12

 

 :  وهشيهاي مورد نياز در تيم پژ خصص تحداقل  -7

  خصص  رديف 
 كراقل اررك 

 االرد ن از 

 عرا

 د
  خصص  رد ف 

كراقل  

اررك االرد  

 ن از 

  عراد

زیستمحیط  1  1 کارشنای GIS 5 1 کارشنای ارشد/ دکتری  

2 
 بهداشت محیط 

 
 کارشنای ارشد/ دکتری 

1 
6 

)عملیات تکنیسین

 صحرائی(

 1 تکنسین 

    7 1 کارشنای ارشد/ دکتری  شیمی  3



    8 1 کارشنای ارشد/ دکتری  منابع آب  4

 

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

  4 دانشگاهها  1

2  5  

3  6  

 

 توضيحات )در صورت نياز( :   -9

 

 

 

 

 

 

 


