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  (RFP)آب منطقه اي تهران  هاي تحقيقاتي شركت فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه

 

 هاي ورودي به شهر تهران حجم تبادل آب سطحي و زيرزميني در رودخانهشناسي  روش عنوان پروژه : 

 

 )ماه(:مدت زمان تقريبي انجام پروژه                         005،555،555           ريال(: )ميليونمبلغ تخميني 

 

مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:
 ریزی معاونت برنامه ،معاونت طرح و توسعه ،آب برداری منابع بهره معاونت حفاظت و دفتر مطالعات پایه منابع،

 

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

فاصل تقاطع بزرگراه همت تا  )حد های کن برفتی و رودخانهآآبخوان  تبادالت آبی بینمشخص نمودن تعیین روش عملیاتی جهت 
 .ورودی به محدوده مطالعاتی ورامین( و درکه )حدفاصل تقاطع بزگراه حکیم تا ورودی به محدوده مطالعاتی ورامین(

 

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

های  جریانبررسی ارتباط هیدرولیکی بین یکی از فاکتورهای مهم در مدیریت منابع آب زیرزمینی ومحاسبه بیالن آب زیرزمینی 
دیتاالگرهای  پیزومترها، مینی ها، سنج های مختلفی ماننداستفاده از نشت های اخیر روش در سال باشد. آبخوان آبرفتی می وسطحی 
 توسعه پیدا کرده است. آبی بین رودخانه و آبخوان و سنجش و مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی برای بررسی تبادالتحرارتی 

بصورت گیری  لفه در بیالن آب زیرزمینی بدون اندازهؤتا کنون میزان این م های ورودی به شهر تهران نظر به اینکه در رودخانه
حجم آب مورد نظر جهت مشخص نمودن  مناسب روش عملیاتی یک ،تحقیق این پایاندر رود  تجربی برآورد گردیده، انتظار می

 گردد. پیشنهاد

 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

 ،به شهرهای ورودی  در بستر رودخانهسازهای اخیر شهرداری  و ساخت و شهر تهران ای با توجه به خصوصیات مخروط افکنه
 ؟چیست  یآبخوان آبرفت های سطحی و آبی بین جریانتبادالت میزان بهترین روش جهت مشخص نمودن 

 

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

 های ورودی به شهر تهران رودخانه تبادالت آبی بین آبخوان وجهت محاسبه حجم  مناسب ارائه روش
 زیرزمینی بیالن آبدر لفه تغذیهؤاصالح م

  ها ها و ارتباط هیدولیکی بین آن مسیر رودخانهدر به آبخوان ریزی در خصوص میزان آب نفوذ یافته  برنامه
 مدیریت یکپارچه منابع آب آب ومین پایدارأمربوط به تهای  ریزی برنامه افزایش دقت در

 

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

 در ایران و سایر مناطق دنیا رودخانه و آبخوان های موجود جهت محاسبه تبادالت آبی ارائه روش بررسی و -1
 های موجود نمودن تبادالت آبی رودخانه و آبخوان بر اساس روش کمی و آوری آمار و اطالعات جمع-2
 ها آندر مسیر  ها و تغییرات ایجاد شده بررسی وضعیت بستر رودخانه وانجام پیمایش صحرایی -3
مقایسه آن با نتایج حاصل از  و با آبخوان گیری آبدهی رودخانه در چند مقطع جهت محاسبه تبادالت آبی رودخانه انجام اندازه-4

 تجربی های  روش
 های ورودی به شهر تهران رودخانهتبادل آبی بین آبخوان و ارائه یک روش بهینه جهت محاسبه حجم -5

 

 
 



 

 

 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

 آنخروجی از  ودشت به  های سطحی ورودی حجم جریان تعیین-1
انتخاب  ،های هیدروکلیماتولوژی یا تکمیل ادوات مورد نیاز در خصوص ایستگاه سیسات موجود و پیشنهاد تجهیز وأبازدید از ت-2

 های پیزومتر  کنترل و تکمیل شبکه چاهو گیری دبی مقاطع اندازه
 های سطحی و همچنین بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی بررسی آمار هواشناسی و آب-3
ب عمق آ ،بندی رسوبات آبرفتی شیب منطقه،تغییرات دانه شناسی، زمینشامل ) بستر رودخانهبررسی مشخصات هیدروژئولوژیکی -4

 بر اساس اطالعات موجود( ارتباط هیدرولیکی بین رودخانه و آبرفت جریان آب زیرزمینی، زیرزمینی،
ها  سنج های موجود جهت محاسبه تبادالت آبی رودخانه و آبخوان از جمله استفاده از نشت ارائه و بررسی امکان استفاده از روش -5

 دیتاالگرهای حرارتی و سنجش و مطالعه پارامترهای فیزیکوشیمیایی  پیزومترها، ،مینی
 ها در دو دهه اخیر بررسی تغییرات انجام گرفته در بستر رودخانه انجام پیمایش صحرایی و -6
 آبخوان وهماهنگی کارفرما جهت محاسبه تبادالت آبی رودخانه  باگیری آبدهی رودخانه  تعیین مقاطع اندازه-7
های در حال  برداری های ورودی وخروجی و همچنین بهره همراه جریانه مقاطع مشخص شده ب گیری آبدهی رودخانه در  اندازه-8 

 جهت محاسبه تبادالت آبی موجود انجام از رودخانه در مقاطع مذکور
 های تجربی موجود محاسبه تبادالت آبی موجود بر اساس روش-9

 های تجربی حاصل از روشگیری با نتایج  اندازه نتایجمقایسه -11
 انجام کار. مراه نحوه محاسبه وه تبادالت آبی رودخانه و آبخوان به ارائه بهترین روش جهت محاسبه حجم  -11

 

 حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي : -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نياز
 تعداد

    0 1 دکتری هیدروژئولوژیست 1

    6 1 دکتری یکهیدرول 2

    7 4 کارشناس ارشد هیدروژئولوژیست 3

4    8    

 
 توضيحات )در صورت نياز( :  -8

 باشد.  ، روش انجام کار و غیره می انتخاب پروپوزال برتر براساس شرح خدمات تفصیلی، توانمندی و تجربیات تیم پژوهشی

 .از اعضاء هیأت علمی دانشگاه باشدها و مؤسسات آموزش عالی مجاز به شرکت بوده، محقق بایستی  دانشگاهتنها 

 تاييد دبير كميته تحقيقات :      


