
 (RFP) آب منطقه اي آذربايجان شرقيتحقيقاتي شركت فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه 
  

  عنوان پروژه: 
ت و بهبود عملكرد و ارتقاء دقآسيب شناسي مقاطع كنترل و تثبيت بستر در ايستگاههاي هيدرومتري و ارائه راهكارهاي 

 صحت اندازه گيري ها
  

  مبلغ تخميني ( ميليون ريال):                                       مدت زمان انجام پروژه (ماه): 
  

  مصرف كنندگان نتايج اين تحقيق: 
  
  
  عيني موضوع در استان): تعريف دقيق مسئله( همراه با معرفي مصاديق با نمونه هاي-١

ور نجايي كه مقاطع كنترل و تثبيت بستر احداث شده در برخي از ايستگاههاي هيدرومتري داراي عملكرد مناسبي نبوده و اهداف مورد نظر به منظآاز 
ا مورد تجزيه و تحليل قرار دبيهاي اندازه گيري را برآورد نمي نمايد؛ لذا ضروري است كه آسيبهاي مذكور  و داليل اين آسيبهو صحت تدقيق 

توان به طراحي يك يا چند مقطعي اين مقاطع ؛ و همچنين شيب عرضي مناسب به منظور امكان دائمي بودن جريان در  گيرد.از جمله اين موارد مي
احي شيب طولي و عدم پاي اشل و ليمني گراف و امكان انجام اندازه گيري دقيق در شيب مذكور براي دبيهاي كم و سيالبي اشاره نمود. طر

ني رسوبگذاري  در مقطع كنترل نيز يكي ديگر از موارد و مشكالتي است كه در زمان بهره برداري موجب كاهش دقت در اندازه گيري و يا دقت منح
ن به حداكثر دقت از اين رو الزم است آسيب شناسي مقاطع احداثي صورت پذيرفته و ضمن افزايش كارايي آنها با هدف رسيد گردد. اشل مي–دبي

                                                     و صحت در اندازه گيريها، توصيه ها و معيارهاي مناسب جهت بهبود كارايي ايستگاههاي مشابه در آينده فراهم آيد.
  تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق:-٢ 
 كيفيت و كميت به آب منابع صحيح مديريت شديد وابستگي همينطور و آبي هاي پروژه اجراي و طراحي در پايه اطالعات وافر اهميت به توجه با

 مي رخ هيدرومتري ايستگاههاي از مقاطع كنترل و تثبيت بستر در اصولي و صحيح برداري بهره و اجرا و طراحي اهميت ، استفاده مورد هاي داده
 شرايط از هيدرومتري ايستگاههاي كنترل مقاطع تاثيرپذيري همينطور و سو يك از استان در ايي رودخانه – آبي هاي پروژه انجام به توجه با لذا .نمايد

 انجام اصول و شاخصهاي صحيح طراحي آنها  روي  اين مقاطع و بررسي بر جامع تحقيقي و بررسي است الزم ، ديگر سوي از مختلف عوامل و
  نوين و جنبه هاي نوآورانه جهت نيل به اهداف طرح از ضروريتهاي طرح مي باشد.بهره گيري از فناوريهاي  گيرد.

  سئواالت اساسي تحقيق:-٣ 
  ه نوع آسيبها و مشكالتي در مقاطع كنترل و تثبيت بستر ايجاد شده در ايستگاههاي هيدرومتري  وجود دارد؟چ-١
  اسب است؟انجام شده و موقعيت ايستگاه ها و مقاطع كنترل من جانماييآيا -٢
  ر اساس نوع مشكالت ايجاد شده ؛روشهاي عالج بخشي شامل چه مواردي ميتواند باشد؟ب-٣
  ات آنهاكف كني و رسوبگذاري و داليل و تهديد –تعيين ميزان فرسايش  -٤
  ش دقت دادهاي نمونه برداري در آيندهداده هاي برداشت شده و پيشنهاد براي افزايو صحت بررسي ميزان دقت  -٥
  سوب بستر و معلق در مقاطع منتخب و نصحيح آنها در صورت نيازر-شلا-بررسي روابط دبي -٦

ماه ١٨ صد و پنجاه شش   

)نيرو وزارت( اي منطقه آب شركتهاي - 1 
 2- تحقيقاتي و دانشگاهي-مراكز علمي



  دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان ( با انجام آن چه مسائلي از بخش آب استان حل خواهد شد):-٤
در بهبود و بهينه كردن طراحي سازه هاي هيدروليكي و بي شك تدقيق داده هاي كمي و كيفي جريان هاي رودخانه اي مي تواند نقش عمده اي 

عمر مفيد همينطور باال بردن كيفيت مديريت منابع آب استان داشته باشد. همچنين عملكرد مناسب طراحي و اجراي مقاطع كنترل ؛  ميتواند در افزايش 
 پروژه و بهره برداري بهينه آن موثر بوده باشد.

  
  جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق:الزامات مورد نظر كارفرما -٥
اي  و مطالعات ميداني صورت  بررسي مشكالت مربوط به هر يك از مقاطع كنترل ايستگاهها و ارائه راه كارها بر اساس شرايط بومي و منطقه -١

  گرفته در طول پروژه تحقيقاتي و رفع آسيبهاي موجود
  ها ي آتي ارائه پيشنهادات و راهكارهاي اساسي براي پروژه -٢
مورد  ٦ستگاه در سطح استان و اي ٣٠ايستگاههاي مدنظر جهت بررسي با هماهنگي كارفرما تعيين خواهد گرديد. پيش بيني مي گردد تعداد  -٣

  ديگر در استانهاي همجوار در برنامه بررسي ها قرار گيرد.
  داخل كشور الزم مي باشد. ا در ساير كشورها و همچنين درگردآوري اقدامات صورت گرفته در خصوص اندازه گيري جريان در رودخانه ه -٤

  رئوس كلي شرح خدمات:-٦
نجام بازديدهاي ميداني از مقاطع كنترل و تثبيت بستر ايستگاههاي هيدرومتريا-١  
مع آوري گزارشات و مستندات از ايستگاه ها و مقاطع كنترل موجودج-٢  

بررسي گزارشات مربوط به مطالعه و مباني طراحي ايستگاههاي هيدرومتري و مقاطع كنترل – ٣     
ررسي انواع مختلف مقاطع كنترل  و كارهاي صورت گرفته در ساير كشور ها ب-٤  
ررسي فرسايش و رسوبگذاري  در مقاطع كنترل و علل آنها ب -٥  
يلهاي هيدرولوژيكي ؛هيدروليكي و سازه ايائه راهكار براي رفع آسيبهاي موجود بر اساس تحلار -٦  
جمع بندي و تهيه گزارش نهايي -٧  
  حداقل تخصص هاي مورد نياز در تيم پژوهشي: -٧ 

حداقل مدرك   تخصص  رديف
حداقل مدرك   تخصص  رديف  تعداد  مورد نياز

  تعداد  مورد نياز
  ١  ارشد  مهندسي رودخانه  ٥  ١  دكترا  هيدرولوژيست  ١
  ١  ارشد  مهندس سازه  ٦  ١  رشدا -دكترا   سوبر -هيدروليك كانال   ٢
          ١  ارشد  -GISنقشه بردار   ٣
          ١  ارشد  مهندس آب  ٤

  توضيحات (درصورت نياز):-٨ 
پژوهشي جهت لحاظ در فرايند  تجربيات مناسبي نزد كارفرما با توجه به بهره برداري چندين ساله از اين ايستگاهها موجود مي باشد كه در اختيار تيم

  تحقيق قرار خواهد گرفت.
  

 تتائيد دبير كميته تحقيقا


