
 

 

ماه 10   

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

 

 عنوان پروژه : 
و تست سيستم   هاي انتقال آب راهکارهاي جلوگيري از ورود آبزيان مخازن سدها به تونل

 ()مطالعه موردي سد الرپايلوت براي گزينه برتر 

 

  )ماه(:مدت زمان تقريبي انجام پروژه           ريال 05،1151115111   ريال(: )ميليونمبلغ تخميني 

 

مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:

سازمان حفاظت محيط  -وزارت جهاد كشاورزي -شركت آب منطقه اي تهران -وزارت نبرو

 مزارع پرورش ماهي و .... -زيست

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

تأمین و انتقال آب مورد نیاز جهت آب منطقه ای  های شرکت وزارت نبرو و یکی از اصلی ترین وظایف  

مصارف شرب، صنعت، کشاورزی و... با استفاده از منابع آبهای سطحی و از طریق احداث سدها و تاسیسات 

ممانعت از ورود جهت  بدلیل عدم وجود ساز و کار مناسب مشاهده می گرددزیادی  جانبی آن می باشد. در موارد

ماهیان موجود در مخازن سدها وارد تونل های انتقال آب شده و در  مکش حاصل از تاسیسات آبی  آبزیان یا گاهاً

ن گونه آبزیان می اتالف ای باعثعالوه بر آلودگی منابع آب  تأسیسات آبی و برقابیوجود ادامه مسیر در صورت 

بررسی و اتخاذ راهکار مناسب جهت کاهش امکان لزوم گردد. لذا با توجه به تعدد سدهای موجود کشور و 

 جزء اولویتهای تحقیقاتی این شرکت در نظر گرفته شده است. ،تلفات

 

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

کننده آب شرب کالنشهر تهران بوده و مخزن سد یکی از زیستگاه های مهم سدالر یکی از منابع اصلی تامین   

    با توجه به رویکرد شرکت آب  د و در معرض خطر ماهیان قزل آالی خال قرمز می باشد.فرگونه منحصر ب

محیط زیست در خصوص حفظ ارزش های اکولوژیکی منطقه و مشاهده حفاظت منطقه ای تهران و سازمان 

و ارائه پیشنهاد به منظور ممانعت  هضرورت انجام مطالع آب، انتقال تالف اینگونه ماهیان در مسیر تونلمواردی از ا

 از ورود آبزیان به تونل انتقال در اولویت قرار گرفته است. 
 

 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

حجم و دبی آب ارسالی جهت  تغییرانجام این پروژه تأثیری بر اهداف اولیه ساخت سد خواهد گذاشت؟) آیا -

 تأمین مصارف شرب کالنشهر تهران(

 تأثیری بر کیفیت آب مخزن سد و آب ارسالی خواهد گذاشت؟ پروژهانجام این  آیا -

و گونه های دیگر آبزیان دریاچه سد و وضعیت اکولوژیکی  ن پروژه بر جمعیت ماهیان قزل آالتأثیر انجام ای -

 منطقه چیست؟ 

تم های الکتریکی و الکترومغناطیسی، اثرات احتمالی آن بر الکتروپمپهای دور متغیر و ساده از سیدر صورت استف -



 

 

 ؟ چه خواهد بود دنتابلوهای درایو ایستگاه پمپاژ که در مجاورت دهانه انتقال ثقلی آب قرار دار

زان بوده و از چه درصد موفقیت حاصل از اجرای طرح پیشنهادی برای رسیدن به هدف انجام طرح به چه می - 

 پشتوانه ای برخوردار است؟
 

 

 : )با انجام آن5 چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد  شد؟(دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

یکی از وظایف وزارت نیرو در بهره برداری از منابع آبهای سطحی و دریاچه های سدهای احداثی حفاظت از  

آبی و در کنار آن جلوگیری از آلودگی آبهای استحصالی میباشد دستاورد مهم این تحقیق ارائه  اکوسیستم های

راهکارهای عملی برای رسیدن به این امر مهم میباشد که عالوه بر بهره برداری پایدار دغدغه های دستگاههای 

  اجرایی دیگر را نیز برآورده مینماید
 

 

 

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

         آب، تولید انرژی برقابی در پایین دست را شامل با توجه به اهداف اولیه ساخت سد که عالوه بر ارسال -0

ارسال آب با دبی  ،مورد انتظار است که طرح ییشنهادی به گونه ای باشد تا پس از عملیاتی شدن طرح ،می شود

18.5 m3/s اسخگویی نیاز آبی کالنشهر تهران در فصول گرم پ از تونل انتقال آب میسر باشد تا بتوان عالوه بر

 در نیروگاه کالن حاصل گردد. مورد نظرانرژی برقابی  سال،

در نظر داشتن و با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه سدالر و یخ زدن سطح آب به ضخامت بیش از یک متر -2

 و جابه جایی الیه یخ زده، تمهیدات الزم در طرح پیشنهادی لحاظ گردد.تغییرات سطح آب 

بگیر ثقلی و تونل انتقال آب، تریکی و الکترومغناطیسی در دهانه آدر صورت پیشنهاد استفاده از روش های الک -3

اثرات آن بر روی عملکرد الکتروپمپهای تلمبه خانه و تابلوهای درایو موجود که در مجاورت آن قرار دارند 

 بررسی و تمهیدات الزم اتخاذ گردد. 
 

 
 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

موجود و کارشناسان  شناخت کامل محیطی، استخراج اطالعات مورد نیاز از گزارش ها و نقشه های فنی -1

 باسابقه و ارزیابی کلی محیط کار

 انجام بررسی های فنی و کارشناسی الزم و امکان سنجی روش های مختلف -2

 نالیز آنمشابه داخلی و خارجی و بررسی و آ احصاء روش های مختلف و موفق تجارب انجام کار -3

شرایط انجام کار در طرح تحقیقاتی سدالر و  امکان سنجی و مشابه سازی تجارب بدست آمده با موقعیت و -4

 ارائه نتایج آن

 ارائه پیشنهاد طرح نوآورانه و مقایسه کمی و کیفی آن با سایر روش ها  -5

 اولویت بندی نهایی روش های پیشنهادی و تهیه و ارائه شرح خدمات پیشنهادات ارائه شده. -6



 

 

 جمع بندی و نتیجه گیری نهایی -7

 

 مورد نياز در تيم پژوهشي :حداقل تخصصهاي  -7

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نياز
 تعداد

0 
كارشناسي  سازه هاي هيدروليکي -عمران 

 ارشد

 
، 

الکترونيک  –برق 

 صنعتي

  

    6  دکتری محيط زيست مهندسي 2

    7  " علوم محيط زيست 3

کارشناسی  تاسيسات -مکانيک  4

 ارشد

 8 
   

 
 توضيحات )در صورت نياز( :  -8

 

 

 

 
 

 تاييد دبير كميته تحقيقات :         
 

 

 

 

 

 


