
 
 تشریح پروژهفرم 

 CoRFP31-4 
 کشور آبی صنایع در فلومترها نیازسنجی :پروژه عنوان

 فلومتر عنوان طرح:

 نیروگاهی پیشرفته گیریاندازه هایسیستم فناوری توسعه مرکز واحد اجرایی:

 ماه 6 تا 4 :اجرای پروژه زمان مدتبرآورد کلی 

 ل کلی:تببین و تشریح پروژه همراه با ذکر مراح

 

 هدف اصلی -1

 گنجد.نمی RFPهای مربوط به سدها و فلوی آنها در این گیریاندازه: 1تذکر مهم 

 

اسدت  بددین منردور  زس اسدت تدا      های مدیریت منابع آب کشور تبدیل شدده گیری میزان آب مصرفی به یکی از مهمترین دغدغهاندازه

ناسایی شوند  جهت ایجاد زنجیره پایدار تامین و تولید فلومترهای مدورد نیداز کشدور     فلومترهای مورد نیاز در این زمینه به طور صحیح ش

 باشد:می «زمینه»این شناسایی مشتمل بر دو 

شدود  ایدن شناسدایی    گیری آب مورد نیاز بوده و فقدان آنها احساس میاست که در حوزه اندازهنخست  شامل انواع فلومترهایی « زمینه»

گیدری در  شود  بلکده پارامترهدای مدوبر بدر انددازه     اول نوع خاصی از فلومتر تعیین نمی«مرحله»پذیرد  در انجاس می «مرحله»خود در دو 

و گیدری بدرای اسدتهاده از ندوع مناسدم فلدومتر       دوس تصدمی  « مرحله»شود  سپس در های مختلف و شرایط مختلف استخراج میبخش

در این پروژه انجاس خواهند شد  با توجده  « مرحله»گیرد  هر دو امر صورت می با مشورت متخصصاناستخراج مشخصات فنی مناسم آن 

هدای  جریدان ها و انواع اقلی شامل کلیه انترار استخراج نتایج جامع  «زمینه»گیری  در این به گستردگی اقلی  کشور و انواع شرایط اندازه

ن اهمیت و امکانپذیری نیز ارائه شود  منرور از شاخص امکانپدذیری   همچنین باید در این قسمت شاخصی به عنوان میزا  وجود دارد یآب

است و اساسا تعیین کننده اصلی ایجداد  ای است که به طور سا نه یا در برنامه توسعه شش  کشور به آن تخصیص داده شدهمیزان بودجه

شد که بتوان بدا اتکدای کمتدر بده بودجده دولتدی و بدا بده         باشد  چنانچه در این زمینه پیشنهادهایی وجود داشته بازنجیره تولید پایدار می

 کارگیری بیشتر بودجه بخش خصوصی این زنجیره را ایجاد نمود  آن موارد نیز باید در گزارش نهایی ارائه شوند 

 باشند(:عبارتند از )مشخصات فنی ممکن است در هنگاس تعریف پروژه اصلی تغییراتی داشته  «زمینه»مشخصات فنی مورد نیاز این 

a  )    تعیین نوع اقلی   نوع جریان آبی و نوع بستر جریان آب )لوله فو دی  لوله پالستیکی  کانال باز و 

b   اینچ(  به طور جداگانه  برای هر نوع اقلی  یا جریان آبی  8اینچ تا  3قطر تعیین بازه ابعاد بستر جریان آب )به عنوان مثال 

c  تعیین بازه تغییرات فشار آب 

d  ازه تغییرات دمای آبتعیین ب 

e  تعیین بازه تغییرات دمای محیط 

f   میزان آلودگی آب عبوریتعیین 

g   آب جریان تعیین بازه تغییرات 

h   مورد نیاز برای هر نوع فلومتردقت تعیین محدوده 

i   سایر مشخصات فنی مه  برای هر فلومتر 

j  فلومتر پیشنهادی متخصصان آن حوزه 

هدای مختلدف از آبهدای    باشد  در حال حاضر تعداد قابل توجهی فلومتر در حوزهدوس  شامل انواع فلومترهای در حال استهاده می «زمینه»

هدا  باشند  در برخدی زمینده  زیرزمینی و سطحی تا مصارف خانگی مورد استهاده است که هر یک دارای نقاط ضعف و قوت خاص خود می
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  در وجدود دارد به خارج از کشدور   کامال وابستگیو در برخی دیگر یا تولیدات داخلی ضعیف هستند و یا  تولیدات داخلی مناسم وجود دارد

ارائده  « مشخصات فنی هدر فلدومتر  »و « تعداد فلومتر»  «نوع فلومتر»سه پارامتر رود تا با انجاس نیازسنجی کامل  انترار می «زمینه»این 

 جود اع  از داخلی یا خارجی نیز استخراج شوند   نقاط ضعف فلومترهای مو  همچنین باید شوند

در هر دو زمینه  باید گزارش نهایی دارای بخشی باشد که به طور روشن  نیاز کشور به انواع فلومترهدای صدنعت آب را نشدان دهدد  بده      

 گیری کرد    ریزی و تصمیطوری که با استهاده از آن بتوان برای ایجاد زنجیره تولید فلومترهای مورد نیاز برنامه

 باشد   فلومتر اصلی مورد استهاده در صنعت آب کافی می 15با توجه به گستردگی انواع فلومترها  ذکر حداکثر 

 :سابقه موضوع -2

 باشد استخراج سابقه موضوع بر عهده پیشنهاد دهنده گزارش می

-تایید مدیر پروژه و مدیر طرح مورد پذیرش میبا سنجی صحتبه روز بودن و استهاده از تحقیقات قبلی در ارائه گزارش نهایی  به شرط 

 باشد 

 اهداف جانبی: -3

شود و باید فلومترهای مورد استهاده در آن حوزه مینیز ( Re-wateringاین تحقیق شامل فلومترهای مورد استهاده در بازپا یش آب )

 ارائه شوند « شخصات فنی هر فلومترم»و « تعداد فلومتر»  «نوع فلومتر»نیز نیازسنجی شده و سه پارامتر 

و « تعداد فلومتر»  «نوع فلومتر»سه پارامتر های مورد نرر آب نیز فلومترهای هوشمند مورد نیاز در حوزهبرای همچنین  زس است تا 

 استخراج شوند « مشخصات فنی هر فلومتر»

سدنجی و تاییدد   صدحت بده روز بدودن    ی وجود داشته باشد  استهاده از آن به شرط  چنانچه در زمینه استخراج تعداد فلومترهای هوشمند  گزارش: 2تذکر مهم 

 باشد مدیر پروژه و مدیر طرح مورد پذیرش می

  پروژه:اجرای مزایای فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی  -4

توان درباره تولید داخل انواع ده از آن اطالعات میشود و با استهابا انجاس این پروژه  نیاز سالیانه صنعت آب به انواع فلومترها استخراج می

 گیری نمود فلومترها و توجیه اقتصادی بودن ایجاد زنجیره تولید در داخل کشور  تصمی 

    روش انجام پروژه -5

ندده در حدوزه آب   گیرمرکز تصمی  20باشد ولی اطالعات استخراجی باید حداقل از روش انجاس پروژه به اختیار پیشنهاد دهنده پروژه می

گیری آب )بده تاییدد مددیر پدروژه و     شرکت خصوصی معتبر فعال در حوزه اندازه 3ای  آب و فاضالب و    ( و نیز های آب منطقه)شرکت

 مدیر طرح( باشد   

 ش باید همراه با ذکر منابع باشد گزار

 مشخصات محصول نهایی)خروجی مورد انتظار(:

 الذکرمبتنی بر موارد فوقگزارش 
 


