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 مقدمه
 

توسط مقام معظم رهبري  البگام دوم انق ياساس يها هيها و توص سرفصلبه عنوان اولين محور از مجموعه « علم و پژوهش»موضوع 

هاي  گيري را مدنظر قرار داده و در اين راستا جهت« پژوهش و فناوري»مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت آب و برق نيز همواره موضوع 

هاي اساسي  يريگ هاي مبتني بر جهت هاي حوزه پژوهش و فناوري در قالب برنامه ليه فعاليتکاند.  الن حوزه پژوهش و فناوري تبيين شدهک

 ها ارتقاء شاخص هاي پژوهش و فناوري را به دنبال دارد. گردند و اجراي اين برنامه تنظيم مي

گويي حوزة پژوهش و فناوري به تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب  هاي اساسي اين حوزه ارتقاء توان پاسخ گيري ي از جهتکي

مند تحوالت و  ي و نيازهاي صنعت آب و برق، در وحلة نخست شناسايي و معرفي نظامگويي به تحوالت محيط پاسخ هباشد. الزم و برق مي

هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند. تعيين   شود اولويت نيازهاي اين صنعت است. در اين راستا تالش مي

عيات و نيازهاي صنعت آب و برق، نتايج ارزشمندي از جمله هاي تحقيقاتي براساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واق اولويت

 هاري و تخصيص بهينکاري و موازي کگيري روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات، جلوگيري از اتالف منابع، پرهيز از دوباره  جهت

  اعتبارات تحقيقاتي را به دنبال خواهد داشت.

عناوين "ي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي زيرمجموعه، هر ساله مجموعه دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو ط     

پژوهشگران محترم نمايد.  منتشر مي( http://trt.moe.gov.ir)در وب سايت خود به نشاني را  "هاي تحقيقاتي وزارت نيرو اولويت

توانند با  ميهاي تحقيقاتي  ارت نحوه اخذ اولويتمن مشاهده فلوچضهاي مذکور،  جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويت

شايان ذکر است  .هاي مربوطه، مراجعه نمايند شرکت اينترنتي تماس حاصل نموده و يا به نشانيهاي مندرج در انتهاي فايل،  شماره تلفن

پس از هماهنگي با مي باشند،  يپايان نامه دانشجويشرکت مديريت منابع آب و شرکت هاي زيرمجموعه که هاي تحقيقاتي  کليه اولويت

توانند نظرات  ميپژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيات علمي همچنين   د.ند به نخبگان وظيفه نيز ارايه شونتوان هاي مربوطه، مي شرکت

 از طريق ايميل ،هاي تحقيقاتي هاي زيرمجموعه وزارت نيرو براي انجام اولويت خود را راجع به نحوه پاسخگويي شرکت

research.applied39@gmail.com نمايند منعکس. 

 

 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو

1411 خرداد
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 ريزي محور مديريت و برنامه -1

 سازگاري با کم آبی -1 -1

 اسناد باال دستي تحقيقنوع  تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 تحقيققابل حل توسط 
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله انجام تحقيقتبيين ضرورت و اهميت 

1 

بررسی و تحليل تجارب و  اي البرز شرکت آب منطقه

هاي مطالعات انجام شده  آموخته درس

اي البرز در  در شرکت آب منطقه

 آبی استان راستاي برنامه سازگاري با کم

سند سازگاري با  تقاضا محور

 تانیکم آبی اس

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

آبی، يکی از  شده سازگاري با کم با عنايت به برنامه تصويب

ها  ها، تدقيق اطالعات موجود و ساماندهی آن ترين برنامه مهم

باشد، از اين رو الزم است ابتدا ساماندهی از تمامی  می

راستاي ماموريت شرکت )حتی  مطالعات انجام شده در

مطالعات انجام شده در زمان آب تهران(، صورت گيرد تا 

بتوان فقر اطالعاتی را شناسايی و جهت اصالح و بهبود آن 

اقدام نمود. الزم به ذکر است در صورت انجام اين پروژه، 

 گردد. هاي تحقيقاتی نيز انجام می پروژه مرتبط با پروژه

ه منجر به اجرا شود تهيه برنامه عملياتی ک

باشد  نيازمند اطالعات پايه درست و دقيق می

ريزي  که نبود اين اطالعات مانع از برنامه

گردد از اين رو نياز است  درست و دقيق می

جهت تهيه بانک اطالعاتی جامع، ابتدا 

 اطالعات موجود ساماندهی شود.

کمک به اجراي برنامه تصويب شده در برنامه سازگاري 

 آبی استان البرز با کم

حل مسئله و 

 چالش

2 

بررسی و تحليل نياز آبی بخش صنعت و  اي البرز شرکت آب منطقه

تامين آن در مطالعات طرح فالت وزارت 

نيرو با رويکرد تدقيق و کاربرد اطالعات 

در راستاي سازگاري با کم آبی استان 

 البرز

سند سازگاري با  تقاضا محور

 کم آبی استانی

و استفاده  عدم شناسايی

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

با توجه به انجام مطالعات طرح فالت توسط وزارت نيرو و 

آبی،  تجارب به دست آمده در طی تهيه برنامه سازگاري با کم

ها تا مباحث  شناخت وضعيت صنايع از مشخصات کلی آن

بع تامين، ها، منا مرتبط با بازچرخانی آب، تصفيه فاضالب آن

وضعيت مواد اوليه صنايع و ... الزم و ضروري است. الزم به 

ذکر است اين اطالعات جهت فاز دوم تدوين برنامه سازگاري 

 با کم آبی استان الزم و ضروري است.

توان جهت  در صورت وجود اطالعات دقيق، می

تامين آب بخش صنعت در راستاي سازگاري با 

رو و با توجه به  آبی اقدام نمود و از اين کم

ترين برنامه تصويب شده سازگاري با  مهم

آبی )تدقيق اطالعات پايه(، اين مهم مورد  کم

 باشد. نياز می

کمک به اجراي برنامه تصويب شده در برنامه سازگاري 

آبی استان البرز و تدقيق اطالعات جهت کمک به  با کم

 آبی تدوين برنامه در فاز دوم سازگاري با کم

ه و حل مسئل

 چالش

3 

اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

بررسی ظرفيت توسعه گلخانه ها در 

 شهرستان تيران و کرون به لحاظ کيفی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبی محصوالت کشاورزي 

و فقدان الگوي کشت 

مناسب با منابع آبی 

 موجود

ظرفيت احداث گلخانه در شهرستان تيران هم به تعيين 

لحاظ محدوديت تامين آب و هم به لحاظ تاثيرات اين 

 موضوع بر کيفيت منابع آب و خاک.

با توجه به درخواستهاي مکرر کشاورزان مبنی 

بر احداث گلخانه در شهرستان تيران، الزم 

است ظرفيت اين شهرستان به لحاظ کمی و 

 وع مشخص گردد.تاثيرات کيفی اين موض

ميزان ظرفيت باقيمانده از تتغيير کاربري از کشاورزي 

 به گلخانه مشخص شود.

حل مسئله و 

 چالش

4 

اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر

بررسی پيش بينی آتی آب تجديد پذير 

حوضه حله و شاخص وابستگی آب 

 خارجی استان بوشهر

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

يکی از پارامترهاي آب تجديدپذير ، حجم آبهاي ورودي به 

حوضه يا منطقه می باشد. با توجه به اينکه اکثر آبهاي 

ورودي به استان بوشهر از استان فارس می باشد و بدليل 

يم، تخمين حجم آتی آن استفاده هاي باالدستی و تغيير اقل

جهت برنامه ريزي منابع آب استان و مديريت سدهاي استان 

بسيار ضروري است، انجام اين پژوهش کمک بسياري به 

برنامه ريزي منابع آب استان می نمايد و ضرورتی اجتناب 

 ناپذير است.

پيش بينی آتی آب تجديد پذير حوضه حله و 

و شاخص وابستگی آب خارجی استان بوشهر 

 ارائه راهکارهاي مديريتی

تعيين سهم تاثير گذاري هر يک از عوامل موثر بر  آب 

تجديد پذير و آمادگی جهت سازگاري با تغييرات 

 اقليمی و تغييرات انسانی حوضه باالدست

حل مسئله و 

 چالش

5 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

مدلسازي رياضی آبخوان کرات تايباد و 

 رونشستبررسی نقاط مستعد ف

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب )زيرزمينی و 

 سطحی(

مدلسازي رياضی آبخوان کرات تايباد و بررسی نقاط مستعد 

 فرونشست

مدلسازي رياضی آبخوان کرات تايباد و بررسی 

 نقاط مستعد فرونشست

بخوان کرات تايباد و بررسی نقاط مدلسازي رياضی آ

 مستعد فرونشست

توليد محصول/ 

 خدمت

6 

تعيين درصد توليد گرد و غبار حوضه  آب منطقه اي کرمان

 آبريز جازموريان نسبت به کل کشور

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب )زيرزمينی و 

 طحی(س

هاي گرد وغبار معضل بسيار بزرگی است که گاه و  طوفان

گاه بر زندگی مردم مناطق ساکن در حوزه جازموريان واقع  بی

شود. اولين گام جهت مقابله با  در استان کرمان  پديدار می

اين پديده مخرب، شناسايی مناطق پتانسيل توليد گرد وغبار 

يص عوامل موثر بر و در پی آن تمرکز بر نقاط بحرانی و تشخ

 باشد. توليد آن می

به واسطه افزايش اثرات گرد وغبار در منطقه، 

نياز مبرمی به شناسايی منشاهاي داخلی گرد 

وغبار و عوامل موثر بر ايجاد آن و پيدا کردن 

 حل مناسب در مبارزه با آن وجود دارد. راه

تعيين درصد و منطقه تحت تاثير توليد گرد و غبار در 

 زموريانحوزه جا

حل مسئله و 

 چالش
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 ريزي محور مديريت و برنامه -1

 جامع هاي طرح و سرزمين آمايش -2 -1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 تحقيققابل حل توسط 
 محصول نهايي قيقدستاوردها و نتايج کاربردي تح تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

تدوين مدل توسعه آب محور شرق 

 کشوربرمبناي فرصت ها وچالشها

سند آمايش  تقاضا محور

 سرزمين استانی

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

ت به هم ارتقا واستقرار ساختار سازمانی آب  با رويکرد مديري

پيوسته در حوضه هاي آبريز وتدوين برنامه هاي آمايش 

 سرزمين

گسترش تعامالت  وبهره برداري از منابع آب سطحی   برنامه ريزي واستفاده بهينه از منابع آب 

 وزيرزمينی ونامتعارف

بومی سازي 

 فناوري

2 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

وقايع حدي هيدروکليماتيک واثر آنها 

تغييرات کيفی وکمی کفه هاي نمکی بر

 در سطح استان 

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

 تاجراي پايلو دستيابی به اهداف آمايش سرزمين پايش واندازه گيري تدوين برنامه هاي آمايش سرزمين
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 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 آب منابع ريزي برنامه -3 -1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  طقهشرکت آب من

 آذربايجان شرقی

تدوين برنامه استراتژيک آب منطقه اي 

آذربايجان شرقی با رويکرد بازاريابی در 

 حوزه آب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

مباحث اقتصاد آب 

)تعيين ارزش اقتصادي 

و ذاتی آب، عملياتی 

نمودن تجارت مجازي 

 آب(

هميت موضوع و با عنايت به رسالت حساس و مهم با توجه به ا

اي آذربايجان شرقی در مديريت منابع آب  شرکت آب منطقه

ريزي استراتژيک الزم و ضروري  استان، استقرار نظام برنامه

می باشد. با عنايت به کمبود آب در استان و لزوم تدقيق 

مصارف آب از يک سو و لزوم تامين مالی پروژه هاي آبرسانی 

کالن شهر تبريز از سوي ديگر الزم است نسبت به تشکيل  به

بازار محلی آب در سطح استان اقدام شود، تا از اين رهگذر 

دقت در مصرف آب و اقدامات درآمدزائی شرکت مورد توجه 

 قرار گرفته و عملياتی گردد. 

برخی از داليل و ضرورتهاي استقرار مديريت استراتژيک      

 به شرح زير است:

دهنده خروجی  هاي کليدي عملکرد که نشان تعريف شاخص -

نهايی سازمان در راستاي محورهاي استراتژيک باشد، و 

درنتيجه امکان پايش عملکرد کلی سازمان در زمينه تحقق 

 محورهاي استراتژيک فراهم گردد.

کارگيري مکانيزمی به منظور اطمينان رهبران از ايجاد،  به -

گيري،  مشی و استراتژي و اندازهروزآوري خط  توسعه و به

 بازنگري و بهبود نتايج کليدي

نفعان و  منظور شناسايی ذي مند به وجود يک رويکرد نظام -

 بندي انتظارات حال وآينده آنها تعيين و اولويت

شناسايی و طراحی فرآيندهاي کليدي که مستقيما بر  -

 تحقق يا عدم تحقق محورهاي استراتژيک اثرگذارند

کارگيري  رويکردي در سازمان جهت شناسايی و به وجود -

هاي رقابتی حال و آينده و نيز  هاي محوري، مزيت شايستگی

مشی و  منظور تدوين خط توجه به عوامل بحرانی موفقيت به

 استراتژي  سازمان

تجزيه  و تحليل عملکرد  ساير دستگاه هاي اجرايی مشابه  -

 موفق  در سطح کشور و بهترين  عملکرد شرکتهاي

ها   آوري ها بمنظور  تعيين  تاثير  فن تجزيه و تحليل داده -

 مدل هاي کسب و کار  جديد در عملکرد سازمان

امروزه کم آبی به يکی از دغدغه هاي اساسی  در 

کشور و منطقه ما تبديل شده است و اين امر 

رفته رفته با افزايش جمعيت و تغيير اقليم و 

ز پيش مورد توجه کاهش نزوالت آسمانی بيش ا

قرارگرفته است. شرکت آب منطقه اي آذربايجان 

شرقی به عنوان متولی اصلی مديريت منابع آب 

استان، نيازمند برنامه بلند مدتی براي دستيابی 

به چشم انداز تعيين شده توام با تامين نيازهاي 

جامعه و واقعی کردن ارزش آب و کنترل 

. با توجه مکانيزم عرضه و تقاضاي آب می باشد

به اينکه اين شرکت توليت حفاظت از منابع آب 

را در استان داراست از طرفی بايد در زمينه بازار 

يابی آب گامهاي موثري برداشته و عرضه و 

تقاضاي آب را براي دست يافتن به توسعه پايدار 

کنترل نمايد و از طرف ديگر جهت مديريت 

قيقی يکپارچه منابع آب استان، استراتژي هاي د

 را به اجرا درآورد. 

در سطح جهانی پس از کنفرانس ريو در سال 

 "، اهداف توسعه پايدار با عنوان  2115

دگرگونی و تحول در جهان ما : دستور کار 

مورد پيشنهاد  17در  "براي توسعه پايدار 2131

گانه توسعه  17 "ام از اهداف 6گرديد. هدف 

منابع  سازمان ملل متحد، به مديريت  "پايدار

آب و دسترسی همه به آب پاکيزه و سالم اشاره 

دارد. يکی از اهداف اصلی  اين بخش استفاده از 

مشارکتهاي جوامع محلی در مديريت منابع آب 

و استفاده از مفاهيم بازارهاي محلی آب براي 

مديريت منابع آب هر منطقه است )امور 

(. 2116اقتصادي و اجتماعی سازمان ملل متحد، 

وجه به اين رويکرد جهانی بررسی ها نشان با ت

می دهد که در سطح ملی و منطقه اي مطالعات 

برنامه هاي "مختلفی در زمينه تدوين 

در مجموعه "استراتژيک مديريت منابع آب 

وزارت نيرو صورت گرفته اما موضوع بازار آب 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است و از ظرفيتهاي 

ين خصوص استفاده بازار هاي محلی آب در ا

نشده است. قيمت عرضه آب مطابق با قانون 

تثبيت آب بهاء بسيار کمتر از  بهاي تمام شده 

آن است و از طرف ديگر نيازهاي بخش 

کشاورزي و صنعت و شرب با يکديگر همخوانی 

درصد آب به بخش کشاورزي با  91نداشته و 

تهيه برنامه مدون استر اتژيک در زمينه افزايش 

درآمدهاي سازمان همگام با مديريت پايدار و آينده 

 محور منابع آب استان 

کمک به مديران سازمان براي اخذ تصميمات درست 

و به هنگام جهت استفاده از فرصتها و مقابله با 

 تهديدات محيطی

کمک به مديران براي کنترل بازار آب و مديريت 

 عرضه و تقاضاي آب در استان

کمک به مديران در زمينه استفاده از ظرفيتهاي نهاد 

 آب بازار و مشارکت ذينفعان در کنترل مصارف

کمک به مديران در زمينه تخصيص کارآتر آب و  

 تخصيص به مصارف با ارزش افزوده باالتر

تعيين اولويت هاي اجرايی با توجه جهت گيري هاي 

آينده محور و تخصيص بهينه منابع براي رسيدن به 

 چشم انداز سازمانی

همسو سازي بودجه و اهداف استراتژيک سازمان 

 اتژي هاجهت اجراي هرچه بهتر استر

حل مسئله و 

 چالش
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قيمتی بسيار کم عرضه می گردد. لذا وجود يک 

ستماتيک و منظم که رابطه بازار آب تحقيق سي

و استراتژي هاي مورد عمل در مديريت منابع 

آب را مطالعه نموده و با استفاده از مفاهيم بازار 

يابی آب برنامه هاي بلند مدتی را براي کنترل 

مصرف آب تهيه کند  می تواند به تصميم گيران 

بخش آب در استان آذربايجانشرقی کمک شايانی 

 نمايد.   

با عنايت به موارد ياد شده در تحقيق حاضر  

تالش خواهد شد که  جهت مديريت منابع آب 

استان با توجه به بازار يابی آب و قيمت تمام 

شده آن، يک برنامه استراتژيک کاربردي تدوين 

گردد. محقق در اين تحقيق به دنبال پاسخ اين 

سئوال است که چه استراتژيهايی در شرکت، 

ه برداري صحيح  از منابع آبی را حفاظت و بهر

تامين خواهد نمود و براي افزايش درآمد شرکت 

استراتژيهاي بازاريابی شرکت در هر کدام از 

 بخشهاي بازار چگونه خواهد بود؟

2 

اي  شرکت آب منطقه

 البرز

پژوهش هاي علوم انسانی در راستاي 

شناسايی و رفع مشکالت و موانع 

 مديريت منابع آب استان البرز 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

ارچه آب و مديريت يکپ

 منابع آبی

با توجه به اهميت علوم انسانی در  مديريت  منابع آب شامل  

مسائل ساختاري ، حقوقی ، مديريتی و  اجتماعی ، ضرورت 

دارد با بهره گيري از دانش و تجربيات متخصصات در اين 

حوزه نسبت به شناسايی  فرصت ها و چالش ها  به خصوص 

ابع آب  اقدام نمود لذا در حوزه حفاظت و  بهره برداري از من

اين شرکت  موضوع فوق را از طريق حمايت از انجام پروژه 

هاي پسا دکتري و پايان نامه هاي دانشجويی در دستور کار 

خود قرار داده است . پژوهشگران عالقه مند می توانند جهت 

تعريف و تدقيق مسئله ، ايده ها و پيشنهادات خود را با 

وري شرکت مطرح نموده و هماهنگی دبيرخانه تحقيقات و فنا

 نمايند.

با توجه به اهميت علوم انسانی در  مديريت  

منابع آب شامل  مسائل ساختاري ، حقوقی ، 

مديريتی و  اجتماعی ، ضرورت دارد با بهره 

گيري از دانش و تجربيات متخصصات در اين 

حوزه نسبت به شناسايی  فرصت ها و چالش ها  

ظت و  بهره برداري از به خصوص در حوزه حفا

منابع آب  اقدام نمود لذا اين شرکت  موضوع 

فوق را از طريق حمايت از انجام پروژه هاي پسا 

دکتري و پايان نامه هاي دانشجويی در دستور 

کار خود قرار داده است . پژوهشگران عالقه مند 

می توانند جهت تعريف و تدقيق مسئله ، ايده ها 

دبيرخانه تحقيقات و  و پيشنهادات خود را با

 فناوري شرکت مطرح نموده و هماهنگی نمايند.

حل مسئله و  ارائه راهکار 

 چالش

3 

اي  شرکت آب منطقه

 البرز

سازي  هاي پياده شناسی تحليل روش

هاي ضروري  حسابداري آب و زيرساخت

سازي فرآيند  ها با رويکرد بومی آن

حسابداري ملی آب )پايلوت: محدوده 

 تگرد(مطالعاتی هش

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

امروزه حسابداري آب به عنوان  زيربناي تصميمات مديريتی 

کارآمد در بخش آب شناخته شده که محصول مطالعه 

امين، تقاضا و مند وضعيت حاضر و روند تغيييرات در ت نظام

دستيابی و مصرف آب در يک محدوده مشخص است )فائو، 

( با وجود توافق کلی بر روي مفهوم حسابداري آب و 2116

کليت فرآيندهاي اصلی آن، با توجه به وضعيت داده و 

اطالعات )از حيث جامعيت، کامل بودن، به روز بودن، در 

...(  دسترس بودن، مورد وثوق بودن، ميزان عدم قطعيت و

بخش هاي مختلف منابع آبی و مصرف کنندگان آب، 

ريزان بر روي نوع  همچنين تمرکز سياسگذاران و برنامه

هاي مختلف،  هاي مورد نياز در بخش خروجی

المللی پيشنهاد و در  هاي متعددي در مراجع بين شناسی روش

امروزه سياستگذاري و مديريت منابع آب کشور 

در تمام سطوح با سواالت کليدي مواجه است 

اي عدم تعادل در تامين آب  نظير: داليل ريشه

)کميت و کيفيت( و تقاضا براي مصرف کنندگان 

مختلف چيست؟ آيا سطح فعلی مصرف آب در 

هايی وجود دارد  شرايط پايدار است؟ چه فرصت

سازد؟  تر می تر و پايدار رف را عادالنهکه مص

حسابداري آب محور در عمل با پاسخ به سواالت 

هاي چندبعدي است که  فوق در پی انجام ارزيابی

وري  تواند در مواردي همچون کارايی و بهره می

مصارف گوناگون آب، جلوگيري و مديريت 

هاي آبی و پايداري  تناضعات و تنش

جود حسابداري آب, هاي مو شناسی تحليل روش -1

نقاط ضعف و قوت و ارائه چارچوب پيشنهادي براي 

 حسابداري ملی آب

سازي فرآيندي حسابداري ملی آب در يک  پياده -2

محدوده مطالعه موردي )دشت هشتگرد( و تحليل 

 نقاظ ضعف و قوت آن

حل مسئله و 

 چالش

توليد محصول/ 

 خدمت
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عمل به کار بسته شده است. لذا بررسی و نقادي 

هاي اطالعاتی و نهادي   زيرساختهاي موجود و  شناسی روش

مورد نياز در هر يک و تطبيق شرايط آنها با الزامات، امکانات و 

ريزي در سطح  هاي سياستگذاري، مديريت و برنامه نيازمندي

شناسی ملی  آبريز و ملی و در نهايت ارائه روش استانی، حوضه

حسابداري آب يکی از مسايل کليدي است که ضرورت دارد 

 داخته شود.به آن پر

قرار گيرد. از اين رو  محيطی مورد استفاده زيست

سازي فرآيندهاي اين رويکرد نياز  توسعه و پياده

ها قبل توسط  و ضرورتی است که مدت

کارشناسان و نهادهاي مختلفی  در سطح ملی و 

 المللی مورد تاکيد قرار گرفته است. بين

ها و اطالعات مرتبط با منابع و  از سوي ديگر داده

گيري،  مصارف آب رکن اساسی هرگونه تصميم

گذاري و حکمرانی مطلوب در اين عرصه  سياست

اي  کننده است و حسابداري ملی آب درگاه جمع

اي اساسی  است که نهايتا عصاره و چکيده

وضعيت منابع و مصارف آب کشور را  در در 

اي و استانی مشخص خواهد  سطوح ملی، حوضه

نمود. لذا نوع تجربيات و امکانات فعلی کشور در 

و اطالعات بخش آب کشور نقش نظام آمار 

شناسی  اي در ارائه يک روش تعيين کننده

عملياتی در اين خصوص دارد و از سوي ديگر 

اقتضاعات مديريت موثر بخش آب کشور نيز از 

طريق حسابداري ملی آب تعريف کننده 

مطلوبيت براي نظام آمار و اطالعات بخش آب 

 کشور خواهد بود.

4 

اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

سنجش از دور در  کاربرد داده هاي

تدقيق پارامترهاي بيالن منابع آب 

)حوضه زاينده رود، حوضه سميرم، 

 حوضه درياچه نمک(

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

ايی در محاسبه مولفه هاي معادله بيالن آب از اهميت بسز

مديريت منابع آب برخوردار است محاسبه اين پارامتر به دليل 

نياز به بازديدهاي صحرايی و اندازه گيريهاي ميدانی ، بسيار 

پرهزينه و زمانبر است براي به دست آوردن ميزان توليد و 

تخليه از منابع آب در بازه هاي زمانی کوتاه مدت، استفاده از 

تصاوير ماهواره اي ميتواند  فن آوري سنجش از راه دور و

راهگشا باشد. بر همين اساس با استفاده از فنآوريهاي سنجش 

از دور  مهمترين مولفه بيالن آب استخراج و نتايج آن با روش 

 هاي کنونی برآورد بيالن مقايسه خواهد شد.

به دليل دقيق نبودن روش هاي کنونی برآورد 

د بيالن و وقت گير بودن اين روش ها و وجو

تنش هاي آبی فراوان در حوضه،  کاهش عدم 

قطعيت در خصوص موجودي آب جهت 

اختصاص متناسب تر به مصارف مختلف، کاهش 

مناقشات آبی و همچنين حفظ يکپارچگی منابع 

آب امري ضروري است از اين رو استفاده از 

فناوريهاي نوين در برآورد دقيق بيالن آب در 

 می باشد.زمان کوتاه تر امري مورد نياز 

بومی سازي  برآورد دقيق معادله بيالن در هر حوضه

 فناوري

5 

اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

آينده پژوهی منابع و مصارف آب در 

 حوضه هاي آبی استان اصفهان

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت 

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

نابع آب و توسعه م

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

آينده پژوهی بعنوان علم مطالعه آينده هاي ممکن، محتمل و 

مطلوب تالشی  هدفمند براي به کارگيري ابزارها و دستکاري 

مطلوب عوامل براي ايجاد آينده دلخواه، با تکيه بر روشهاي 

اريونويسی، شناسايی روندها و شناسايی علمی،  همچون سن

عوامل  پيش ران هستند. شناسايی عوان پيشران بر منابع و 

مصارف آب در حوضه زاينده رود به منظور شناسايی و ترسيم 

آينده هاي ممکن و محتمل مديريت منابع آب استان براي 

 حل برون رفت بحران آب.

ن با توجه به اهميت موضوع آب و با در نظر داشت

شرايط فعلی منابع آبی استان پژوهش و مطالعه 

در اين حوزه با رويکردي آينده نگرانه به منظور 

افزايش افق ديد و ايجاد آمادگی براي مواجهه با 

شرايط احتمالی در آينده و نيز تدوين سياست 

هاي اجرايی مناسب، يکی از مهم ترين اولويت 

 هاي علمی پژوهشی محسوب می شود.

تن هر يک از اين سناريوها ميتوان يک با فرض گرف

نقشه راه دقيق و راهبردي براي مديريت صحيح و 

مواجهه منطقی با بحران آب براي سالهاي آتی تهيه 

 کرده و در دستور کار سازمان قرار داد.

حل مسئله و 

 چالش

6 

اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر

تدقيق آب قابل برنامه ريزي محدوده 

راهکارهاي  هاي مطالعاتی استان و

 بهبود وضعيت موجود

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

آب قابل برنامه ريزي يکی از پارامترهاي کليدي در برنامه 

ريزي منابع آب می باشد. در حال حاضر آب قابل برنامه ريزي 

ه هاي مطالعاتی استان بوشهر بر اساس مطالعات بيالن محدود

تعيين شده است که بعضا خطاي زيادي  1391تا  81دهه 

 دارد و نياز به اصالح دارد.

محاسبات انجام شده در حوضه آبريز و بخصوص 

استان بوشهر )درخصوص منابع آب سطحی(، 

بروز رسانی مطالعات بيالن آب، کسر سهم نياز 

ه از مجموع منابع آب زيست محيطی حوض

 سطحی حوضـه و سـپس تعيين 

 سهم استان

با توجه به اهميت آب قابل برنامه ريزي استان اصالح 

 و بهنگام سازي و تدقيق آن مد نظر می باشد

 تهيه دستورالعمل
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7 

اي  شرکت آب منطقه

 چهار محال و بختياري

پژوهی منابع و مصارف آب در  آينده

رمحال و حوضه هاي آبريز استان چها

 بختياري

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

پژوهی منابع و  آينده

 مصارف آب

ارائه ميزان کاهش منابع آب هاي سطحی و زيرزمينی، و ارائه 

برنامه براي بازبينی سياست هاي کالن آب در مقياس استان 

 و يا حوضه هاي آبريز

منابع آب هاي سطحی و  با ارائه ميزان کاهش

زيرزمينی و در راستاي جهت گيري استراتژيک 

در پژوهشهاي آب )آينده پژوهی( و يکپارچه 

سازي و شبکه سازي براي استفاده بهينه از نتايج 

پژوهشها به ارائه برنامه براي بازبينی سياست 

هاي کالن آب در مقياس استان و يا حوضه هاي 

 آبريز پرداخته شود.

زان کاهش منابع آب هاي سطحی و ارائه مي

زيرزمينی، و ارائه برنامه براي بازبينی سياست هاي 

 کالن آب در مقياس استان و يا حوضه هاي آبريز

حل مسئله و 

 چالش

8 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

محاسبه اجزاي بيالن با استفاده از 

 روشهاي نوين

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

در زمينه  کشور

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

ارائه مدل مناسب در خصوص استفاده بهينه از  ارائه مدل مناسب در خصوص استفاده بهينه از منابع آبی

 منابع آبی و مديريت يکپارچه منابع آبی

حل مسئله و  تدوين و ارائه مدل کاربردي 

 چالش

9 

اي  رکت آب منطقهش

 سمنان

ارزيابی اثرات احداث استخرهاي ذخيره 

آب کشاورزي در برداشت غير مجاز چاه 

 ها

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

برداشت غير مجاز و 

تاثير منفی بر سفره 

 هاي آب زيرزمينی

و  تاثيرات منفی بر روي سطح سفره هاي آب زيرزمينی 

 حفاظت از منابع آب زيرزمينی

بررسی احداث استخرهاي ذخيره آب و تاثير 

متقابل بر روي اضافه برداشت از چاههاي بهره 

 برداري

ارائه راهکار کنترل برداشت از سفره هاي آب 

 زيرزمينی پس از امکان ذخيره سازي در استخرها

 ارائه راهکار

11 

اي  شرکت آب منطقه

 سمنان

اشی از حذف حق النظاره ارزيابی اثرات ن

هاي چاههاي آب با مصرف کشاورزي بر 

مديريت منابع آب )مطالعه موردي: 

 استان سمنان(

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آب

مالی و -حقوقی-بررسی سيستمی)اجتماعی منابع آبحفاظت از منابع آب زيرزمينی و مديريت 

فنی( موضوع حق النظاره چاههاي -اقتصادي

 کشاورزي

مالی و -حقوقی-بررسی سيستمی)اجتماعی

فنی( موضوع حق النظاره چاههاي -اقتصادي

 کشاورزي و تاثير آن بر مديريت منابع آب

 ارائه راهکار

11 

اي  شرکت آب منطقه

 و بلوچستان  سيستان

ی و تحليل هفت دهه فعاليت هاي ارزياب

مهندسی در رودخانه سيستان و ارائه 

راهکارهاي جديد براي مديريت يکپارچه 

رودخانه سيستان با اهداف مشخص و 

 مدلسازي جامع وضعيت آينده

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

يکپارچه  آب و مديريت

 منابع آبی

ايجاددانش فنی به منظور مديريت موثر و بهينه بر  -1

رودخانه سيستان باکاهش سوء اثر تاثيرات زيست محيطی؛ 

بررسی، تجميع و يکپارچه سازي هفت دهه مطالعات  -2

مدلسازي جريان و رسوب  -3مختلف رودخانه سيستان؛ 

ی و مقايسه معرف -4رودخانه با تحليل تغييرات مورفولوژيکی؛ 

سناريوهاي مختلف براي بهبود عملکرد آبگيري فيدر چاه 

 نيمه ها با در نظر داشتن هيدروليک جريان و رسوب 

مطالعات مختلفی در رودخانه سيستان  -1

توسط مشاوران مختلف داخلی و خارجی انجام 

شده است که الزم است بر اساس يک ديدگاه 

ار گرفته واحد و علمی مورد بررسی و ارزيابی قر

و بصورت يکپارچه و منسجم جمع بندي گردد. 

ارائه راهکارهاي بهره برداري بهينه از  -2

 -3رودخانه با حداقل سازي هزينه هاي اجرايی، 

بررسی و شناسايی اثرات سازه هاي احداث شده 

بررسی و  -4در رودخانه بر مورفولوژي رودخانه، 

در نظر  -5پيشنهاد روشهاي مناسب اليروبی، 

گرفتن مخاطرات سيل با حذف سازه کهک و 

افزايش ظرفيت آبگيري براي انتقال به چاه نيمه 

شناسايی و معرفی سهم عوامل -6ها، 

رسوبگذاري و اختالل در بهره برداري حقابه 

دريافتی از هيرمند توام با ارائه راهکارهاي بهينه 

 براي رفع و چاره جويی آنها

يت موثر و بهينه ايجاددانش فنی به منظور مدير -1

بر رودخانه سيستان باکاهش سوء اثر تاثيرات زيست 

 محيطی؛

بررسی، تجميع و يکپارچه سازي هفت دهه  -2

 مطالعات مختلف رودخانه سيستان؛

مدلسازي جريان و رسوب رودخانه با تحليل  -3

 تغييرات مورفولوژيکی؛

معرفی و مقايسه سناريوهاي مختلف براي بهبود  -4

ري فيدر چاه نيمه ها با در نظر داشتن عملکرد آبگي

 هيدروليک جريان و رسوب 

حل مسئله و 

 چالش

12 

اي  شرکت آب منطقه

 و بلوچستان  سيستان

پهنه بندي پتانسيلی آب زيرزمينی با 

استفاده از تجزيه و تحليل شاخص هم 

پوشانی وزنی) مطالعه موردي دشت 

 گوهرکوه(

اولويت هاي  تقاضا محور

ري پژوهشی و فناو

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

ب هاي زيرزمينی در طی دهه هاي اخير بدليل برداشت آ

بيش از تغذيه با کاهش کمی روبرو شده اند. مديريت منابع 

آب زيرزمينی ازطريق اکتشاف و بهره برداري متناسب با 

هاي منتخب در -از مهم ترين استراتژي پتانسيل آبخوان يکی

اين زمينه است. در نظر گرفتنپارامترهاي موثر جهت تعيين 

نمودن پهنه هاي با پتانسيل باالي آب زيرزمينی و استفاده از 

روش هاي نوين تهيه و تلفيق داده و نيز روش هاي نوين 

 تصميم گيري اجتناب ناپذير است.

زيرزمينی با به منظور پهنه بندي پتانسيلی آب 

استفاده از تجزيه و تحليل شاخص هم پوشانی 

وزنی؛ مطالعه موردي؛ دشت گوهرکوه، نياز به 

ترسيم نقشه پهنه بندي پتانسيلی آب زيرزمينی 

دشت گوهرکوه ، تعيين پارامترهاي موثر در 

پتانسيل يابی آب زيرزمينی و ذخيره آب 

زيرزمينی و ارتباط بين آن ها در دشت گوهرکوه 

رزيابی نتايج پهنه بندي و مقايسه نتايج با ، ا

ترسيم نقشه پهنه بندي پتانسيلی آب زيرزمينی  -1

 دشت گوهرکوه

تعيين پارامترهاي موثر در پتانسيل يابی آب  -2

زيرزمينی و ذخيره آب زيرزمينی و ارتباط بين آن ها 

 در دشت گوهرکوه

هنه بندي و مقايسه نتايج با ارزيابی نتايج پ -3

 واقعيت ها و شرايط موجود

تعيين مکان هاي مستعدتر جهت استخراج آب  -4

حل مسئله و 

 چالش
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زيرزمينی و جلوگيري از حفاري هاي بی نتيجه و  واقعيت ها و شرايط موجود می باشد.

ممانعت از هدر رفتن منابع مالی و همچنين ايجاد 

اطالعات الزم درخصوص مديريت کمی و کيفی 

 آبخوان

ضعيف به منظور شناسايی مناطق داراي پتانسيل  -5

جلوگيري از بروز افت بيشتر سطح آب زيرزمينی و 

ممانعت از نشست زمين در دشت و يا تعيين مکان 

 مناسب جهت احداث آالينده يا محل دفن زباله

13 

اي  شرکت آب منطقه

 کردستان

مدلسازي و تعيين مهترين معيارهاي 

تصميم گيري جهت بازتوزيع تخصيص 

 ب در حوضه هاي آبريزمنابع آ

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

و مولفه هاي پايداري  IWRMاستفاده از اصول  فقدان معيارهاي جامع و فراگير جهت تخصيص منابع آن

سنجش و کميت  جهت استخراج معيارهاي قابل

 پذير جهت استفاده در تخصيص منابع آب

انتخاب مهمترين معيارهاي تصميم گيري بازتوزيع 

منابع آب، انتخاب بهترين مدل جهت بازتوزيع منابع 

آب جهت توزيع عادالنه آب براي بهره بردارن و 

 ذيمدخالن حوضه آبريز

 تهيه دستورالعمل

14 

اي  شرکت آب منطقه

 مدو بويراح کهگيلويه

برآورد حجم ذخاير کارستی استان 

کهگيلويه وبوير احمد با استفاده از 

 متدولوژي کامل وجامع هيدرو ژئولوژي

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

قابل نياز روزافزون محدوديت درمنابع آب سطحی منطقه درم

 -گسترش محدود آبخوانهاي آبرفتی دراستان  -به منابع آب 

 -وجود شواهدي مبنی برگسترش منابع آب کارستی 

عدم  -محدوديتهاي موجود درتامين وانتقال منابع آب 

مسائل ساختاري در تامين  وجودمطالعات هيدرو ژئولوژي و

از نقطه نظر  پتانسيل باالي منابع آب کارستی -آب درمنطقه 

 کميت وکيفيت

برآورد حجم ذخاير کارستی استان کهگيلويه 

وبوير احمد با استفاده از متدولوژي کامل وجامع 

 هيدرو ژئولوژي

با توجه به مشکالت موجود در انتقال آب به ارتفاعات 

در استان می توان انتظار داشت با شناسايی منابع 

ايگزين آب قابل استحصال در ار تفاعات منطقه و ج

نمودن آن تاحدودي مشکالت مربوط به محدوديت 

در آبخوان هاي آبرفتی برطرف گردد . نتايج اين 

تحقيق همچنين می تواند در تصميمات 

مديريتيمسئوالن اجرايی خصوصا مديران آب منطقه 

اي استان موثر باشد عالوه براين نتايج اين تحقيق از 

می تواند جمله تعيين نواحی تغذيه وتخليه آبخوان 

کمک شايان توجهی در ارزيابی دقيق تر هيدرو 

ژئولوژيکی منطقه وتعيين پارامترهاي بيالن آب 

محسوب شود . ااز ديگر دستاوردهاي تحقيق بعنوان 

مطالعه موردي عبارتند از الف( مشخص شدن حجم 

ذخاير آبی موجود در طاقديس درشک وآگاهی از 

ستاتيکی ضرايب مختلف هيدرو ديناميکی وهيدرو ا

سازند سخت اين طاقديس ب( آگاهی دقيق از تاثير 

يا عدم تاثير تغذيه مصنوعی در اين طاقديس با 

استفاده از روش هاي مانند تغذيه از طريق چاه و . . . 

ج ( تعيين وضعيت کيفی آبخوان جهت مصارف 

شرب ، صنعت وکشاورزي با اولويت شرب با استفاده 

اده از مدل سازي جديد د( استف Methodsاز روش 

ودر صورت امکان  Numerical Modelingعددي 

جهت  Physical Modelingمدل سازي فيزيکی 

شناخت جامع از کل سازند جهت دسترسی به 

 ويژگی هاي تمام نقاط آن

حل مسئله و 

 چالش

15 

اي  شرکت آب منطقه

 گيالن

ارتقاء مشارکت ذي نفعان در فرآيند 

اري و برنامه ريزي، اجرا، بهره برد

حفاظت از منابع و تأسيسات آبی با 

تأکيد بر ايجاد و توسعة نهادها و تشکل 

 هاي مردمی

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت 

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

عدم مديريت مشارکتی در سطح استان و توجه و تاکيد فراوان 

 به تحويل حجمی آب به ذينفعان

باال بردن سطح مشارکت کشاورزان در مديريت 

 منابع آب استان 

ارائه راهکارهايی جهت باال بردن سطح مشارکت 

 کشاورزان در مديريت منابع آب استان 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

آب با در نظر گرفتن 

 جتماعیمسائل ا

16 

اي  هشرکت آب منطق

 لرستان

تحليل مصرف آب در سد هاله 

 کوهدشت

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

جلوگيري از هدر رفت آّب با توجه به هزينه هاي سنگين 

 ساخت سد وشبکه 

توجه به هزينه هاي  جلوگيري از هدر رفت آّب با

 سنگين ساخت سد وشبکه 

 تهيه دستورالعمل تعيين دقيق سطح زير کشت اراضی پاياب سد

17 

اي  شرکت آب منطقه

 مرکزي

بررسی و ارزيابی يک روش کمی جهت 

تعيين و بهينه نمودن منابع آبی انتخابی 

 در محدوده مطالعاتی به عنوان پايلوت

اولويت هاي  تقاضا محور

فناوري پژوهشی و 

کشور در زمينه 

 آب

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ضرورت انجام تحقيق بدست آوردن يک روش است که بتوان 

با اختصاص دادن وزن به پارامتر هاي مختلف موثر در هدف 

به يک نقشه پهنه بندي رسيد که معرف مناطق هم ارزش 

راي انتخاب منابع منابع آبی باشد. از نتيجه حاصل می توان ب

انتخابی استفاده نمود به نحوي که منابع آبی انتخابی و تعداد 

آنها در هر پهنه به بهترين وجه ممکن معرف منابع آبی 

موجود در پهنه هم ارزش باشد. ديگر نتيجه اين روش، امکان 

داشتن يک روش پردازش ديجيتال است که به نحو موثري 

از نتيجه حاصل می توان براي  ميتواند در تهيه نمودار تخليه.

انتخاب منابع انتخابی استفاده نمود به نحوي که منابع آبی 

انتخابی و تعداد آنها در هر پهنه به بهترين وجه ممکن معرف 

منابع آبی موجود در پهنه هم ارزش باشد. ديگر نتيجه اين 

روش، امکان داشتن يک روش پردازش ديجيتال است که به 

 ند در تهيه نمودار تخليه کاربرد داشته باشد.نحو موثري ميتوا

بدست آوردن يک روش است که بتوان با 

اختصاص دادن وزن به پارامتر هاي مختلف موثر 

در هدف به يک نقشه پهنه بندي رسيد که 

معرف مناطق هم ارزش منابع آبی باشد. از 

نتيجه حاصل می توان براي انتخاب منابع 

وي که منابع آبی انتخابی استفاده نمود به نح

انتخابی و تعداد آنها در هر پهنه به بهترين وجه 

ممکن معرف منابع آبی موجود در پهنه هم 

ارزش باشد. ديگر نتيجه اين روش، امکان داشتن 

يک روش پردازش ديجيتال است که به نحو 

موثري ميتواند در تهيه نمودار تخليه  کمک 

 نمايد.

شه هاي پهنه بندي بهره برداري ازنتايج تحقيق و  نق

 و امکان داشتن يک روش پردازش ديجيتال 

 تهيه دستورالعمل

18 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

ارزيابی شاخصهاي مديريت بهم پيوسته 

منابع و مصارف آب در حوضه آبريز 

 زهره جراحی

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و 

ينه از منابع استفاده به

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

در حال حاضر، با عنايت به گذر از شيوه مديريت پايه منابع 

اي( و به تبع آن لزوم  آب با ديدگاه سنتی )رويکرد سازه

استقرار مديريت بهم پيوسته منابع و مصارف آب در سطح 

 و توسعه هاي برنامه و ارکان لذا کشور، آبريز هاي حوضه

 و احداث شامل) آب مصارف و منابع از برداري بهره گیچگون

هاي  شبکه برداري بهره و احداث سد، مصارف و منابع مديريت

آبياري و زهکشی، اجراي عمليات آبخيزداري و ...( نيز 

 هاي شاخص و ها مؤلفه ساير رعايت اساس بر بايست می

 ،(محيطی زيست و اقتصادي اجتماعی،) پيوسته بهم مديريت

 اعمال و بندي اولويت تنظيم، مربوطه، آبريز حوضه طحس در

 .گردد

در حال حاضر، با عنايت به گذر از شيوه    

مديريت پايه منابع آب با ديدگاه سنتی )رويکرد 

اي( و به تبع آن لزوم استقرار مديريت بهم  سازه

 هاي پيوسته منابع و مصارف آب در سطح حوضه

 و توسعه ايه برنامه و ارکان لذا کشور، آبريز

 آب مصارف و منابع از برداري بهره چگونگی

 سد، مصارف و منابع مديريت و احداث شامل)

 و آبياري هاي-شبکه برداري هرهب و احداث

 نيز...(  و آبخيزداري عمليات اجراي زهکشی،

 و ها مؤلفه ساير رعايت اساس بر بايست می

 اجتماعی،) پيوسته بهم مديريت هاي شاخص

 حوضه سطح در ،(محيطی  ستزي و اقتصادي

 اعمال و بندي اولويت تنظيم، مربوطه، آبريز

 .گردد

هاي توسعه و چگونگی ¬بندي برنامه¬اولويت

برداري از منابع و مصارف آب در حوضه آبريز ¬بهره

هاي ¬جراحی با لحاظ نمودن شاخص –زهره 

 جراحی. -مديريت بهم پيوسته در حوضه آبريز زهره 

 تهيه دستورالعمل

19 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

راهکارهاي افزايش اثربخشی انتقال آب 

به درياچه اروميه و ارائه راهکارهاي 

 عملياتی

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بررسی امکان انتقال آب 

اي و  بين حوضه

 پيامدهاي آن

درست هاي اخير تشديد پديده خشکسالی و مديريت نا در سال

منابع آب، موجب افت شديد تراز آب درياچه اروميه در 

محيطی شده  غرب ايران و بروز پيامدهاي منفی زيستشمال

منظور پيشگيري از بروز چنين مشکالتی، طرح  است. لذا به

انتقال  حوضه آبريز درياچه اروميه در دستور کار قرار گرفت. 

اثربخشی در اين تحقيق نياز است به راهکارهاي افزايش 

انتقال آب به درياچه اروميه و ارائه راهکارهاي عملياتی 

 پرداخته شود.

اي و  بررسی امکان انتقال آب بين حوضه

 پيامدهاي آن

ارائه راهکار باالخص در حيطه برنامه ريزي منابع آب 

 انتقالی براي افزايش اثربخشی

حل مسئله و 

 چالش

 تهيه دستورالعملبررسی نحوه مشارکت بهره برداران ، آب بران و ذي  ضرورت تبيين نقش بهره برداران، آب بران وعدم شناسايی و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت       -1عدم شناسايی و اولويت هاي پايان نامه هاي مديريت منابع آب با بررسی راهکاراي  شرکت آب منطقه 21
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

توجه به پارامترهاي اقتصادي ، اجتماعی  هرمزگان

، زيست محيطی و...و ارائه مدل بهينه 

مشارکت بهره برداران ، آب بران و ذي 

 نفعان )مطالعه موردي دشت ...(

پژوهشی و فناوري  دانشجويی

کشور در زمينه 

 آب

ابع استفاده بهينه از من

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

 ابع آب نفعان در مديريت من گروداران در بهره برداري و مديريت  منابع آب يکپارچه منابع آبی

21 

اي  شرکت آب منطقه

 همدان

محاسبه اجزاي بيالن با استفاده از  

 روشهاي نوين

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

حل مسئله و  جايگزينی روشهاي قديمی با روشهاي نوين جايگزينی روشهاي قديمی با روشهاي نوين ن با دقت مناسبارائه روش تعيين اجزاء معادالت بيال

 چالش

22 

اي  شرکت آب منطقه

 همدان

ارزيابی آثار تغيير اقليم بر ميزان 

بارندگی حوزه ها و  دبی سيالبی 

 رودخانهاي اصلی در دوره هاي آتی

پايان نامه 

 دانشجويی

ي اولويت ها

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

ارزيابی آثار تغيير اقليم 

بر ميزان بارندگی حوزه 

ها و  دبی سيالبی 

رودخانهاي اصلی در 

 دوره هاي آتی

ارزيابی آثار تغيير اقليم بر ميزان بارندگی حوزه ها و  دبی 

 سيالبی رودخانهاي اصلی در دوره هاي آتی

اقليم بر ميزان بارندگی حوزه ها و   ارزيابی آثار تغيير مديريت سيالب

 دبی سيالبی رودخانهاي اصلی در دوره هاي آتی

حل مسئله و 

 چالش

23 

بررسی و تدوين دانش بومی آب استان  اي يزد شرکت آب منطقه

و ارائه راهکارهاي عملی استفاده از 

ظرفيت هاي آن جهت مديريت پايدار 

 منابع آب و توسعه صنعت گردشگري

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

بررسی و تدوين دانش بومی آب استان و ارائه راهکارهاي 

عملی استفاده از ظرفيت هاي آن جهت مديريت پايدار منابع 

 آب و توسعه صنعت گردشگري

مديريت پايدار استفاده از دانش بومی جهت 

 منابع آب و رونق گردشگري

حل مسئله و  مديريت پايدار منابع آب و رونق گردشگري آبی

 چالش
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 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 آب تقاضاي مديريت -4 -1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله ميت انجام تحقيقتبيين ضرورت و اه

1 

اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

بررسی و ايجاد تشکل هاي صنفی آب 

 بران آبهاي زيرزمينی وتلفيقی

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري )مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

 ها و ...( از زهاب زهکش

به منظور بهره گيري از ظرفيت بخش خصوصی با هدف 

مشارکت درمديريت منابع آب زيرزمينی درراستاي کمک به 

قانون اساسی در زمينه کاهش تصدي  44دولت و اجراي اصل 

بران  گري و برنامه هاي طرح تعادل بخشی ، ايجاد تشکل آب

آب زيرزمينی جهت حفظ وحراست و بهره برداري از منابع 

آب زيرزمينی اين تحقيق دردستور کار کميته تحقيقات قرار 

 گرفت .

بررسی و ايجاد تشکل هاي صنفی آب بران 

 آبهاي زيرزمينی وتلفيقی

جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش نهايی ، مطالعه و  -

ی وتلفيقی در طراحی تشکل آب بران آبهاي زيرزمين

اعالم وظايف تشکل درحفاظت  -منطقه مورد مطالعه 

وبهره برداري از آبهاي زيرزمينی درمنطقه مورد مطالعه 

ارائه راهکار سيستم مالی تشکل اعم ازتامين وهزينه  -

ارائه برنامه عملياتی تشکل آب بران زيرزمينی  -کرد 

در منطقه مربوطه براساس راهکارهاي مطالعاتی انجام 

 شده

حل مسئله و 

 چالش

2 

اي  شرکت آب منطقه

 گيالن

سناريونويسی براي نحوه توزيع آب، با 

توجه به نيازها و منابع آبی شبکه 

آبياري سفيدرود با استفاده ازمدل 

 عددي 

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

عدم شناسايی و استفاده 

از منابع آب و  بهينه

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

هکتار اراضيشاليزاري ميباشد  238111استان گيالن داراي 

کتار آن در محدوده شبکه آبياري سفيدرود می 171111که 

باشد که محل سد مخزنی سفيدرود تامين آب می گردند. 

همچنين بخشی از نياز اراضی موصوف از منابع داخلی شبکه 

ب بندان و ... تامين می گردد، لذا برنامه ريزي شامل پمپاژ و آ

توزيع آب با توجه حجم مخزن در شروع آبياري با توجه به 

 منابع داخلی امري ضروري است.

يک بستر نرم افزاري که بر اساس حجم آب 

مخزن در ابتداي دوره آبياري، تخصيص بهينه 

آب موجود را به تفکيک هر دوره مشخص 

بايست حداکثر سود  نمايد. در اين طرح می

 فروش برق در نظر گرفته شود.

ک بستر نرم افزاري که بر اساس حجم آب مخزن در 

ابتداي دوره آبياري، تخصيص بهينه آب موجود  در 

 مخزن

 ارائه مدل 

3 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

مطالعه کاربردي بررسی و طراحی مدل 

محاسبه منابع و مصارف آب با تکيه بر 

اي نوين در سطح حوضه آبريز فناوري ه

 کارون بزرگ

راهبردهاي سند  سرباز نخبه

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

بروز افزايش انتقادات به مديريت و حکمرانی  سازي و نظام مند نمودن حکمرانی آب لزوم کمی

 آب

حل مسئله و  نمودن حکمرانی آبسازي و نظام مند  کمی

 چالش

4 

تدوين برنامه جامع مديريت عرضه و  اي يزد شرکت آب منطقه

تقاضا در بخش هاي مختلف مصرف 

کننده آب استان يزد با لحاظ 

سناريوهاي مختلف توسعه استان )رشد 

 جمعيت، رشد صنعت و ...(

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ی و استفاده عدم شناساي

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

تدوين برنامه جامع مديريت عرضه و تقاضا در بخش هاي 

مختلف مصرف کننده آب استان يزد با لحاظ سناريوهاي 

 مختلف توسعه استان )رشد جمعيت، رشد صنعت و ...(

حل مسئله و  قاضاي آبمديريت جامع عرضه و ت  ضرورت مديريت جامع عرضه و تقاضاي آب

 چالش
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 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب -5 -1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دي تحقيقدستاوردها و نتايج کاربر تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

راهبردهاي سند  تقاضا محور تدوين برنامه سه ساله تحقيقاتی شرکت 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

نيود برنامه منظور پيش 

بينی و  باال بردن کمی و 

کيفی تحقيقات و 

 فناوري

 تهيه دستورالعمل استقرار برنامه هاي جامع آب  برنامه ريزي وتدوين نقشه راه   ماموريت ها ،چشم انداز ،ارزش ها وراهبردهاي وزارت نيرو

2 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

تدوين برنامه راهبردي کوتاه مدت و  

بلند مدت و سياست گذاري درخصوص 

مديريت نوآوري، توسعه فناوري و 

پژوهش هاي کاربردي سازمان آب و 

 برق خوزستان

اي سند راهبرده تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

نيود برنامه منظور پيش 

بينی و  باال بردن کمی و 

کيفی تحقيقات و 

 فناوري

استخراج و تدوين برنامه استراتژي و راهبردي دفتر پژوهش 

 متناسب با برنامه استراتژي کالن سازمان

به منظور همراستا بودن عملکرد پژوهشی در 

هبردي بلند مدت الزم است که برنامه را

مشخصی تدوين شود تا تحت تاثير تغييرات 

چارتی سازمان قرار نگيرد. همچنين هزينه 

کردهاي پژوهشی را هدفمند کرده و مثمر 

 گرداند

تدوين اهداف و برنامه راهبردي و استراتژيک بخش  -1

پژوهشی سازمان در جهت اهداف صنعت آب     

ومديريت بهينه بودجه پژوهشی با توجه به اولويت 

 بندي اهداف و نيازهاي سازمانو برق و منافع فعلی  

 تهيه دستورالعمل

3 

تدوين برنامه سه ساله تحقيقات و  قم اي شرکت آب منطقه

فناوري شرکت سهامی آب منطقه اي 

 قم

 تقاضا محور

طرح هاي 

تحقيقات و توسعه 

فناوري مصوب 

شوراي آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

نيود برنامه منظور پيش 

و  باال بردن کمی و بينی 

کيفی تحقيقات و 

 فناوري

ها و محيط ¬هاي اخير پيچيدگی روزافزون فعاليت¬در سال

هايی مواجه ¬پيرامونی پويا، مديران را با چنان دشواري

ساخته است که کوچکترين لغزش و عدم توجه آنها نسبت به 

مسايل، پيامدهاي غيرقابل جبرانی به دنبال خواهد داشت. با 

توانند ¬ها می¬ريزي راهبردي، سازمان¬از برنامهاستفاده 

عملکرد بهتري داشته باشند و نسبت به محيط خود به 

درستی و به موقع واکنش نشان دهند. راهبرد يا استراتژي 

ها و ¬ها، سياست¬عبارت است از الگو و طرحی که هدف

هاي عملياتی يک سازمان را در قالب يک کل به هم ¬زنجيره

کند. همچنين تدوين ¬گر ترکيب میپيوسته با يکدي

هاي -گيري¬استراتژي، برنامه جامع و عملی است که جهت

عمده سازمان را معين کرده و رهنمودهايی براي تخصيص 

 دهد.¬هاي بلندمدت ارائه می¬منابع در مسير کسب هدف

با توجه به ضرورت تدوين برنامه راهبردي به  

دليل وجود عوامل مهمی از جمله تغيير و 

حوالت فناوري، اجتماعی و سياسی، ت

ها، ارتباط ¬پيچيدگی محيط خارجی سازمان

گسترده سازمان با محيط و گسترش اغلب 

ها و درازمدت بودن آنها، کميته ¬برنامه

اي قم ¬تحقيقات و فناوري شرکت آب منطقه

ريزي ¬با عنايت به اهميت و جايگاه برنامه

 راهبردي، اقدام به تدوين برنامه راهبردي و

عملياتی سه ساله تحقيقات و فناوري نموده 

 است.

برنامه راهبردي و عملياتی کوتاه مدت، ميان مدت و 

 بلند مدت تحقيقات و فناوري شرکت.

 تهيه دستورالعمل

4 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

اولويت هاي  تقاضا محور تدوين برنامه سه ساله تحقيقاتی شرکت

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 بآ

نيود برنامه منظور پيش 

بينی و  باال بردن کمی و 

کيفی تحقيقات و 

 فناوري

بمنظور افزايش اثر بخشی فعاليتهاي تحقيقات  اهميت برنامه ريزي و جهت دهی به امور پژوهشی شرکت

 و فن آورانه بر اساس نيازهاي واقعی شرکت

 لتهيه دستورالعم تدوين دستورالعمل برنامه پژوهشی سه ساله شرکت
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 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 اطالعات فناوري و دانش مديريت -6 -1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

عنوان مشکل 

کليدي قابل حل 

 توسط تحقيق

 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  کت آب منطقهشر

 خراسان شمالی

انجام ارزيابی آسيب پذيري در سامانه 

 ها و سرويس هاي شرکت

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

ارائه اقدامات پيشگيرانه در خصوص آسيب پذيري حوزه  رفع آسيب پذيري حوزه علم و فن آوري 

 انفورماتيک 

حل مسئله و  ارتقاء امنيت فناوري اطالعات

 چالش

2 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

شناسايی جريان آمار و ماتريس 

ارتباطات واحدهاي آماري سازمان آب و 

 برق خوزستان و تهيه ماتريس جريان

راهبردهاي سند  تقاضا محور

انداز وزارت چشم 

 نيرو

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

با توجه به گسترده بودن فعاليتهاي آماري در سازمان آب و برق 

خوزستان و با عنايت به شروع بکار استقرار نظام جامع آماري 

،شناسايی و تهيه پروتکل جريان آمار  و ماتريس ارتباطات در 

 ا ضروري و الزم استاين راست

جدولی است که ارتباط بين فرآيندها و  CRUDماتريس 

داده ها يا فرآيندها و منابع اطالعاتی را نشان می دهد. 

وقتی اين ارتباط برقرار باشد نشانگر اين موضوع است که 

فرآيند يک عمليات شامل ايجاد ، استفاده ، بروزرسانی يا 

اين ماتريس يکی از حذف را بر روي داده انجام می دهد.

ابزار اصلی مديريت انبار داده در نظامنامه جامع آماري 

 است

 طراحی و پياده سازي سامانه هاي اطالعاتی1

جمع بندي و ارائه گزارش هاي آماري و 2

 عملکرد

 کمک در شناسايی اقالم آماري 3

 اجراي اصالخات سازمانی4

 اصالح فرآيندها5

 جانمايی کارکنان6

 ت سازمانجانمايی ادارا7

 تهيه دستورالعمل

3 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

استخراج و تدوين نياز هاي آماري  

سازمان آب و برق خوزستان در رابطه 

 با ذينفعان درون و برون سازمانی

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

دم شناخت الزم از نيارهاي آماري سازمان ، امر بهنگام بودن و ع

آمادگی در زمان واکنش و تهيه گزارشات آماري را بشدت تحت 

 تاثير قرار می دهد.

با تهيه اين پروتکل و پايش مستمر ، اين مشکل تا حد مورد 

 انتظاري ترفيع می شود.

 عبارت است از شناسايی نيازهاي آماري و درجه بندي آن

 ها به ترتيب اولويت.

 زمان انجام نياز سنجی آماري1

 انتخاب گروه نياز سنجی آماري2

 برنامه ريزي و اجراي نيازسنجی سازمان3

 نتايج نيازسنجی آماري4

 اولويت بندي نيازهاي آماري5

 تهيه دستورالعمل

4 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

مديريت  بهره وري)اندازه گيري، 

سازمان آب و برق تحليل، اثربخشی( در 

 خوزستان

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

با توجه به اينکه شاخص هاي عمومی و اختصاصی بهره وري 

براساس دو سند موجود طی سالهاي گذشته اندازه گيري شده 

از نتايج اين اندازه گيري ها  و پياده اند، به منظور استفاده 

سازي آنها الزم است آموزش هاي مناسب به کارشناسان هدف 

داده شود. در اين صورت سازمان می تواند جهت باالبردن بهره 

وري سازمان، ساالنه شاخص هاي بهره وري خود را محاسبه، 

 تحليل، پياده سازي و بازنگري نمايد.

برنامه پنجساله پنجم واهميت  قانون 79با توجه به ماده 

بهره وري در سازمان ها الزم است برنامه ريزي کاملی به 

منظور استفاده از نتايج اندازه گيري هاي موجود بهره 

 وري در سازمان صورت پذيرد.

سال از تدوين سند بهره  11باتوجه به گذشت بيش از 

وري سازمان و با وجود مدل بهره وري ابالغی مديريت 

آب،الزم است اين اسناد بازنگري و بروز رسانی  منابع

 گردند.

الزم است به منظور فرهنگ سازي مولفه هاي مختلف 

بهره وري در سازمان، درخصوص ارائه آموزش هاي الزم و 

تشکيل و احياي کارگروه هاي هماهنگ، برنامه ريزي 

 مناسب صورت گيرد.

الزم است درخصوص تحليل شاخص هاي عمومی و 

بهره وري، پياده سازي نتايج و سنجش اختصاصی 

اثربخشی آنها در سازمان برنامه ريزي و آموزش هاي 

 مناسب صورت پذيرد.

شناخت وضع موجود سازمان از منظر بهره 

 وري

بررسی اسناد باالدستی بهره وري در وزارت 

نيرو، شرکت مديريت منابع آب و ساير ارگان 

 هاي مربوطه

زي بررسی وضعيت سنجش و پياده سا

شاخص هاي بهره وري درارگان هاي منتخب 

 درکشور و مقايسه با سازمان

ارائه گزارش تحليلی درخصوص اسناد موجود 

 بهره وري در سازمان و کارايی آنها

برگزاري سمينارهاي آموزشی و فرهنگ 

سازي و اعالم برنامه پروژه براي جامعه هدف 

در سازمان به منظور آشنايی و جلب 

 مشارکت همکاران

ساماندهی و تشکيل کميته اجرايی و کارگروه 

هاي تخصصی بهره وري براساس واحدهاي 

 سازمان

ارائه مدل مناسبی جهت سنجش بهره وري 

با توجه به مطالعات و اسناد گذشته و ماهيت 

 فعاليت واحدهاي مختلف سازمان

اندازه گيري شاخص هاي بهره وري براساس 

گروه مدل منتخب و انتقال دانش آن به کار

 تهيه دستورالعمل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

عنوان مشکل 

کليدي قابل حل 

 توسط تحقيق

 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 ها 

تحليل شاخص هاي اندازه گيري شده و 

 انتقال دانش آن به جامعه هدف

ارائه مدل، تدوين استراتژي و ارائه راهکارهاي 

 مديريتی بهبود بهره وري در سازمان

سنجش اثربخشی بهره وري و ايجاد ارتباط 

منطقی ميان عارضه ها و راهکارهاي ارائه 

 شده با شاخص هاي محاسبه شده

 ند توسعه بهره وري سازمانتدوين س

تهيه بانک اطالعاتی و نرم افزار اندازه گيري 

 شاخص هاي عمومی و اختصاصی بهره وري

5 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

مطالعه و تحقيقات ميدانی در حوزه 

اقدامات عملکردي در بخش آب در 

راستاي مستند سازي قدمت و ثبت در 

ام به آب در خاطرات جمعی و احتر

 سازمان آب و برق خوزستان

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

کميسيون ملی يونسکو به عنوان يک مرجع اصلی ثبت آثار 

ها و کسب و کارهايی  ملموس و ناملموس بر آن شده تا به بنگاه

سال( داراي قدمت هستند، در  41از دو نسل ) که بيش

” فرآيندي تاريخی رصد و در راستاي هويت سنجی در قالب 

آنان را در حافظه ” گواهی قدمت و ثبت در خاطرات جمعی 

قدمت جمهوري اسالمی ايران ثبت نمايد. اين گواهينامه به 

عنوان سندي تاريخی، در سايت اين کميسيون ثبت و ضبط 

مرجعی رسمی در جهت اثبات قدمت و ارزش خواهد شد و 

اي است بر   هاي قديمی خواهد بود. اين گوهينامه تاييده بنگاه

صحت و سقم سبقه آن بنگاه اقتصادي که عالوه بر ايجاد جايگاه 

بين المللی و بهبود ارتباطات در عرصه جهانی، تاثير مستقيم بر 

سازي دارد. اين فعاليت هاي برندينگ، تبليغات، بازاريابی و بازار

نامه اثبات تمامی ادعاهاي تاريخی است که به مخاطبان  گواهی

گذارد. اين   منتقل شده است و به تمام باورهاي آنها صحه می

هاي ميدانی و بررسی مستندات ارائه شده   گواهی بعد از بازرسی

اي هوشمند ، صادر خواهد  به صورت فيزيکی و در قالب صفحه

 باشد.  و قابل دسترسی میشد و در سايت يونسک

عنوان يک موضوع اساسی و  موضوع آب براي يونسکو به 

هاي   شود جنگ  مهم مطرح است و برغم اينکه گفته می

آينده بر سر آب خواهد بود، يونسکو بر اين باور است که 

جاي جنگ، محور گفتگو و تفاهم باشد و   تواند به آب می

ش، با هم تعامل و جاي نزاع و کشمک  آب به شهرهاي کم 

هاي ماندگار  در اين راستا، يونسکو تجربه گفت و گو کنند. 

زيست، در زمينه مصرف آب و   در حوزه آب و محيط

هاي جمع آوري و تصفيه و بازچرخانی آن در فرايند  شيوه

توليد را بررسی و به تجربه هاي ارزشمند اين حوزه 

 بررسی می نمايد

سازه هاي  بررسی شرايط و وضعيت سازمان،

تاريخی، اقدامات انجام شده در راستاي حفظ 

آثار تاريخی و عرضه اطالعات الزم به مردم و 

نهايتا تعيين صالحيت سازمان جهت دريافت 

گواهينامه هاي مربوطه با بررسی و تاييد 

 نماينده يونسکو در ايران

 تهيه دستورالعمل

6 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

افزايش بررسی روش هاي اجرايی 

درآمدهاي غيرعملياتی سازمان، با توجه 

به قوانين و اسناد باالدستی و تدوين 

 روشهاي اجرايی آن

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت  چالش

تأمين مالی 

 هاي بخش آب طرح

با توجه به ظرفيت هاي موجود در سازمان و با عنايت به ساختار 

و جايگاه آن در وزارت نيرو، بررسی افزايش  تشکيالتی سازمان

درآمدهاي سازمان با توجه به توانمندي ها و محدوديت هاي 

 قانونی و عملياتی، مد نظر است

با توجه به نياز سازمان به درآمدزايی بيشتر، ايجاد  

فرصتهاي درآمدزايی قانونی و قابل اجرا مورد توجه می 

 باشد.

 تهيه دستورالعمل انافزايش درآمدهاي قانونی سازم

7 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

مديريت دانش در امور مربوط به بانوان 

جهت انتقال تجربيات به نيروهاي جوان 

)مطالعه موردي شرکت آب منطقه اي 

 اردبيل(

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

، پشتيبانی فناوري

 صنعت آب

طيف وسيعی از فعاليتهاي زنان است که براي مديريت، مبادله، 

رود. لذا نياز است  به کار می  هاي فکري خلق يا ارتقاي سرمايه

هاي علمی بانوان به صورت دانش  اي از سرمايه بخش عمده

آيد  )دانشی که از طريق تجربه و ضمن کار به دست می  ضمنی

نوشته شده در نيامده است( گردآوري و در مستند   و به صورت

 دسترس قرار گيرد.

ارائه مستندات و سرمايه هاي علمی زنان شاغل در بخش 

 آب

حل مسئله و  بهره برداري

 چالش

8 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

نقش مديريت دانش در مديريت بهم 

 پيوسته منابع آبی

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 ر زمينه آبکشور د

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

تغيير ساختار از وظيفه اي به حوضه اي بيشتر از قبل اهميت 

مديريت دانش را مشخص کرد . دانشی که نزد کارشناسان 

 حوضه هاي وظيفه اي در حال مدفون شدن است 

وظيفه اي در با تغيير ساختار ، دانش سازمانی حوزه هاي 

بين حوضه هاي آبريز توئزيع شده و نيازمند نظام 

 مديريت دانش است 

استقرار نظام مديريت دانش در بستر 

 الکترونيکی

حل مسئله و 

 چالش
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عنوان مشکل 
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9 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

نقش بهره وري عوامل توليد در استقرار 

 مديريت بهم پيوسته منابع آبی

اولويت هاي  تقاضا محور

و فناوري  پژوهشی

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

عملکرد تلفيقی حوضه هاي آبريز در نهايت از طريق شاخص 

بهره وري قابل اندازه گيري است . بهره وري حلقه مفقوده رشد 

 اقتصادي در تشکيالت دولتی است 

و مصارف واسطه به عنوان با اطالعات نيروي کار ، سرمايه 

عوامل توليد ، می توان هر کسب و کاري را ارزيابی نمود . 

 مديريت بهم پيوسته نيز از اين قاعده مستثنی نيست 

حل مسئله و  استقرار نظام مديريت بهره وري عوامل توليد

 چالش

11 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بررسی امکان سنجی مکان محور  

ازمانی با هدف نمودن فرآيندهاي س

سازمانی با هدف  RSو GISپياده سازي 

 بهبود عملکرد شرکت

راهبردهاي سند  سرباز نخبه

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

نياز به شناسايی و سامان دهی  داده هاي مکان محور جهت 

 ابع آبانجام بهبود فرايندهاي مديريت من

شناسايی فرايندهاي مکان محور در سطح شرکت و برنامه 

سازمانی از ضروريات  GISريزي جهت پياده سازي 

 افزايش کارايی فرايندهاي اداري می باشد

سازمانی و خدمات رسانی  GISپياده سازي 

 مکان محور

 تدوين استاندارد
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عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
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1 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

بررسی فرهنگ و ارزشهاي سازمانی 

 آب منطقه اي آذربايجان شرقی  شرکت

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

بديهی است شناخت فرهنگ و ارزشهاي اخالقی موجود و  

ميزان حاکميت هر يک از ابعاد فرهنـگی و ارزشهاي سازمانی 

صالحات الزم براي بهبود فرهنگ حاکم در راستاي و ايجاد ا

دستيابی به فرهنگ مطلوب در شرکت آب منطقه اي 

آذربايجان شرقی اين امکان را براي مديران فراهم می کند تا 

با آگاهی بيشتر نسبت به فضاي حـاکم بر سازمان، در راستاي 

 هاي مؤثري بردارند. رهبري و مديريت فعاليتهاي سازمان گام

ت آب منطقه اي در راستاي تحقق چشم انداز شرک

تکيه بر کارکنان توانمند و متعهد و  "خود مبنی بر 

بهره گيري از تجارب ارزشمند وتکنولوژي هاي 

نوين جهت تبديل به شرکتی دور انديش و پويا در 

عرصه مديريت جامع منابع آب و فراهم آوردن 

بستر الزم براي حيات اجتماعی رو به رشد جامعه 

نياز به عزم و تعهد راسخ کارکنان و عملکرد کارا   "

و استقرار نظامهاي مديريتی نوين دارد، بر اين 

ها يا  اساس با توجه به اينکه بسياري از ناکامی

اشتباهات عملکردي در فرهنگ حاکم بـر 

هـا ريشـه دارد، بنـابراين پروژه تحقيقاتی  شـرکت

و خرده فوق بمنظور شناخت فرهنگ حاکم و ابعاد 

فرهنگ هاي موجود شرکت، جهت پرکردن شکاف 

فرهنگ سازمانی موجود با فرهنگ مطلوب و 

شناسی فرهنگ حاکم،شناخت نقاط ضعف و  آسيب

قدرت طراحی شده است. همچنين تعيين کدهاي 

اخالقی در شرکت و بررسی عملکرد شرکت در 

رعايت مولفه هاي نظام اخالقی براي طی مسير 

 ضروري می باشد.  تعالی شرکت الزم و

افزايش اثربخشی رهبري و رضايت شغلی  و 

اثربخشی عملکرد فردي ، افزايش تعهد 

سازمانی و گروهی ، ايجاد سازگاري در خارج 

از شرکت و داخل شرکت ، ايجاد هويت 

سازمانی و گروهی که اين هويت به کارکنان 

شرکت در هماهنگ سازي و انطباق خويش 

ا و هدف هاي با سياست ها، ماموريت ه

شرکت کمک می کند،  شناسايی و تقويت 

رفتارهاي مشخص و ارزش هاي غالب شرکت 

، شناسايی فرهنگ سازمانی و عوامل موثر بر 

ايجاد فرهنگ موثر ،  تطبيق استقرار نظام 

هاي مديريتی با فرهنگ سازمانی ،  احصاء 

روشهاي توسعه فردي و جمعی و بهبود 

 فرهنگ کاري در شرکت

له و حل مسئ

 چالش

2 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

آسيب شناسی فرايندها و نگرشهاي 

منابع انسانی بر اساس يک  مدل 

استاندارد و مقايسه اين فرايندها با يک 

 شرکت آب در يک کشور توسعه يافته

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

علوم انسانی و معارف 

 اسالمی

ي مديريت ها چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

آسيب شناسی فرايندها و نگرشهاي منابع انسانی بر اساس 

يک  مدل استاندارد و مقايسه اين فرايندها با يک شرکت آب 

 در يک کشور توسعه يافته

آسيب شناسی فرايندها و نگرشهاي منابع انسانی 

يسه اين بر اساس يک  مدل استاندارد و مقا

فرايندها با يک شرکت آب در يک کشور توسعه 

 يافته

ارائه مدل استاندارد فرايندهاي منابع انسانی 

 شرکت

حل مسئله و 

 چالش

3 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

پايش نيروي انسانی شرکت آب منطقه 

اي خراسان رضوي با کمک حسابداري 

 منابع انسانی

 اولويت هاي پژوهشی و تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

علوم انسانی و معارف 

 اسالمی

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

پايش نيروي انسانی شرکت آب منطقه اي خراسان رضوي با 

 کمک حسابداري منابع انسانی

پايش نيروي انسانی شرکت آب منطقه اي خراسان 

 نسانیرضوي با کمک حسابداري منابع ا

ارائه مدل حسابداري منابع انسانی و اجراي 

 آن در شرکت

تهيه 

 دستورالعمل

4 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

تدوين مدل سنجش سالمت 

اداري،تعيين نقاط آسيب پذير وارائه 

 راهکارهاي عملی

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

هاي مديريت  الشچ

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

ارايه راهکارهاي عملی در حوزه منابع انسانی و پشتيبانی از 

 صنعت آب

ارايه راهکارهاي عملی در خصوص رفع چالش هاي 

 مديريت منابع انسانی و پشتيبانی از صنعت آب

حل مسئله و  تدوين مدل سنجش و ارائه راه حل مشکل

 لشچا

5 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

تدوين مدل ارزيابی عملکرد با 

معيارهاي چندگانه وجامع به منظور 

 بهبود مديريت عملکرد

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

ارايه مدل هاي ارزيابی عملکرد در خصوص رفع  ارايه مدل هاي ارزيابی عملکرد  در مديريت منابع انسانی 

چالش هاي مديريت منابع انسانی و پشتيبانی از 

 صنعت آب

تدوين مدل هاي چندگانه و جامع و ارائه راه 

 حل مشکل

حل مسئله و 

 چالش

6 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

ي شغل نگهبانی و بررسی آسيبها

مسائل روانشناختی فرد نگهبان و اثرات 

 آن بر زندگی خانوادگی

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 رفاه و تامين اجتماعی

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

بررسی چالش هاي مديريت منابع انسانی در حوزه  شغل 

 گهبانین

بررسی چالش هاي مديريت منابع انسانی در حوزه 

مسائل روان شناختی شغل نگهبانی و ارزيابی اثرات 

 شغل نگهبانی بر زندگی خانوادگی

حل مسئله و  افزايش روحيه نگهبانان و حفظ بنيان خانواده

 چالش

7 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

بررسی وضعيت موجود وارائه راهکار 

به منظور اصالح  هاي عملياتی

راهبرد هاي سند چشم  تقاضا محور

 انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

با توجه به وضعيت نامناسب مالی و کم بودن نرخ  لزوم بررسی علمی و دقيق درجهت افزايش کارايی

مشارکت سازمانی پرسنل و ضرورت  ايجاد اقدامات  

شناسايی عوامل و شاخص هاي بهره وري 

 وبهبود آنها

تهيه 

 دستورالعمل
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 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

فرآيندها، بهينه سازي، ارتقائ و 

توانمند سازي شرکت )در حوزه هاي 

 تشکيالتی، درآمدي و مديريت منابع(

طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

آب با در نظر  منابع

 گرفتن مسائل اجتماعی

 توانمندساز شرکت

8 

يت منابع آب شرکت مدير

 ايران

بررسی مقايسه وضعيت ارتقاء شغلی 

 زنان و مردان در صنعت آب

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

زنان براي دستيابی به مشاغل رده هاي باال سازمانی با 

هستند. با وجود موانع مشهود و نامشهود  مشکالتی رو به رو

موجود، زنان خواهان ايفاي نقش فعال در تحقق توسعه پايدار 

می باشند. لذا ارائه آماري از وضعيت ارتقاء شغلی زنان و 

بررسی و مقايسه آن با مردان در صنعت آب ، بررسی برخی 

موانع رشد و ارتقاي زنان در دستيابی به مناصب مديريتی از 

 ردي است که بايد بررسی شود.موا

بررسی وضعيت موجود و مقايسه وضعيت ارتقاء 

شغلی زنان با مردان و ارائه راهکارهاي الزم جهت 

 رسيدن به وضعيت مطلوب

حل مسئله و  ارائه گزارش 

 چالش

9 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بررسی ميزان اثر بخشی طرح هاي 

رد آموزش بهره برداران در رفتار و عملک

 و نحوه مصرف آب 

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعی

 بررسی ميزان اثر بخشی طرح هاي آموزش بهره برداران در

 رفتار و عملکرد و نحوه مصرف آب 

مساله مهم در مديريت منابع آب، همکاري و تعامل 

بهره برداران و اعتماد به حاکميت منابع آب است. 

بخش بزرگی از تغييرات نحوه مصرف آب، در اثر 

 آموزش می تواند متحول شود.   

بررسی ميزان آموزش ها و تاثير گذاري آن  

ی تواند پايه گذار بر رفتار بهره برداران م

رويکردهاي نوين در آموزش و فرهنگ سازي 

 نحوه مصرف آب باشد.

حل مسئله و 

 چالش

11 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بررسی ميزان اثر بخشی طرح هاي 

سواد آبی و داناب بر نگرش و رفتار 

 دانش آموزان

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

شی طرح هاي آبی اثر بخ

و تغيير نگرش و رفتار 

 دانش آموزان 

بررسی ميزان اثر بخشی طرح هاي سواد آبی و داناب بر 

 نگرش و رفتار دانش آموزان

ساله نيازمند  11طرح داناب با تجربه اجراي 

بازنگري و بهره گيري از روش هاي نوين در 

 آموزش به نحو اثر گذار و جذاب می باشد. 

موزش ها و تاثير گذاري آن بررسی ميزان آ 

بر نگرش و رفتار دانش آموزان می تواند پايه 

گذار رويکردهاي نوين در آموزش و فرهنگ 

سازي نحوه مصرف آب باشد. اين تغيير می 

تواند شامل تغيير نحوه آموزش از حضوري به 

مجازي با رويکرد مساله محور بودن و درگير 

 شدن ذهن دانش آموز به عنوان يک مسئول

 در قبال منابع آب محدود کشور

حل مسئله و 

 چالش

11 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

کاربرد سيستم هاي مديريت کيفيت در 

 مديريت حوضه هاي آبريز

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

مديريت کيفيت نقش اساسی در مديريت تغيير  سيستم هاي

 و بازنويسی ساز و کارها ايف خواهد کرد 

با تغيير ساختار ، کليه نظام ها ، بخشنامه ها و 

 دستورالعملها نيازمند بازنگري و مديريت است 

حل مسئله و  استقرار نظام مديريت کيفيت 

 چالش

12 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

ار از ساختار سنجش اثربخشی گذ

وظيفه اي به ساختار مديريت حوضه 

 هاي آبريز

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

اصالح ساختار آب هزينه هاي زيادي به صنعت تحميل نموده 

ه اثر بخشی اين است لذا می بايست نظامی طراحی شود ک

 اقدام را مشخص نمايد .

آيا ساختار مديريت حوضه هاي آبريز می تواند 

اهداف صنعت آب را در مقطع فعلی مشخص نمايد 

 ؟

ارزيابی کمی اثربخشی ساختار جديد از طريق 

 سنجه هاي مشخص و نظام اندازه گيري 

حل مسئله و 

 چالش

13 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

اري اطالعات حوضه طراحی مدل معم

 هاي آبريز

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

با توجه به تغيير ساختار مديريتی منابع آب و اتخاذ رويکرد 

مديريت حوضه هاي آبريز مدل معماري اطالعات و گردش 

 ی بايست بازطراحی گردداطالعات م

با توجه به تغيير ساختار مديريتی منابع آب و 

اتخاذ رويکرد مديريت حوضه هاي آبريز مدل 

معماري اطالعات و گردش اطالعات می بايست 

 بازطراحی گردد

کدل جامع معماري اطالعات حوضه هاي 

 آبريز آب

حل مسئله و 

 چالش

14 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

وري هاي مکان محور در کاربرد فنا

 مديريت حوضه هاي آبريز

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

با عنايت به اينکه بخش زيادي از اطالعات و گردش در بخش 

، جهت  آب کشور يا مکانی بوده و يا ماهيت مکانی دارند

مديريت مطلوب ، رويکرد حوضه اي بهره مندي از فناوري 

 اطالعات مکانی نقش بسزايی در تحقق اين امر دارند 

اتصميمات و مديريت منابع آب با بهره گيري از 

اطالعات مکانی و فناوري هاي مرتبط صورت نمی 

 پذيرد 

تبيين نقش فناوري اطالعات مکانی در 

يري در حوضه مديريت ، راهبري و تصميم گ

 هاي آبريز

حل مسئله و 

 چالش
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15 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

کاربرد فناوري هاي ابري در توسعه 

 سامانه هاي يکپارچه 

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

 

زايش پايداري سرويس ها ، کاهش کاهش هزينه ها ، اف

محدوديت هاي زمانی و مکانی جهت دسترسی به منابع زير 

ساختی، قابليت ارائه سرويس هاي متنوع از ضروريت هاي 

 اجراي اين طرح ميباشد.

با توجه به صرف هزينه هاي زياد در تامين و 

اختصاص زيرساخت هاي دولت الکترونيک و 

شرکت مادر و توسعه سامانه هاي يکپارچه در 

شرکتهاي زير مجموعه ، استفاده از فناوري ابري 

راهگشاي الزم جهت تامين اين نيز نيازمندي ها 

 خواهد بود.

استراتژي و مدل توسعه و بکارگيري فناوري 

هاي ابري در توسعه دولت الکترونيک و 

 سامانه هاي يکپارچه در صنعت آب کشور

حل مسئله و 

 چالش

16 

آب  شرکت مديريت منابع

 ايران

کاربرد سيستم هاي هوشمند يکپارچه 

 در مديريت بهم پيوسته منابع آبی 

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

 تسهيل در روند توليد و انتشار اطالعات

 ريت منابع آبتصميم گيري مبتنی مدل نوين مدي

 توسعه داشبوردهاي هوشمند ملی

 اشتراک گذاري داده ها

با عنايت به استقرار ساختار جديد آب کشور و عدم 

تطابق مرزهاي سياسی استانی )واحد هاي آب 

 منطقه اي( با مرزهاي مديريتی حوضه هاي آبريز

مدل توسعه سيستم يکپارچه حوضه هاي 

 آبريز

يت بهم تدوين معماري داده هاي مديبر

 پيوسته منابع آبی

حل مسئله و 

 چالش

17 

شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بررسی تطبيقی شاخص هاي سالمت، 

( درارتقاي HSEايمنی ومحيط زيست )

 بهره وري و هم افزايی کارکنان 

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

اولويت هاي پژوهشی و 

در زمينه فناوري کشور 

 سالمت و ايمنی غذايی

ارتقاي بهره وري و هم افزايی کارکنان از طريق پيگيري هر 

ايمنی و محيط زيست در جهت پوپايی  سه حوزه سالمت،

 شرکت هاي بخش آب کشور مد نظر می باشد.

تعريف شاخص هاي حوزه هاي سالمت و ايمنی و 

 محيط زيست در بخش آب کشور 

ت، ايمنی ومحيط ارتقاي نظام هماهنگ سالم

 ( در صنعت آبHSEزيست )

 تدوين استاندارد

18 

ارتقاء فرآيندهاي تصميم گيري و ارائه  اي يزد شرکت آب منطقه

با  خدمت در شرکت آب منطقه اي يزد

استفاده از رويکرد معماري اطالعات، 

 پايگاه داده تحليلی و داشبورد مديريتی

راهبردهاي سند چشم  تقاضا محور

 ت نيروانداز وزار

هاي مديريت  چالش

منابع انسانی، علم و 

فناوري، پشتيبانی 

 صنعت آب

ارتقاء فرآيندهاي تصميم گيري و ارائه خدمت در شرکت آب 

با استفاده از رويکرد معماري اطالعات، پايگاه  منطقه اي يزد

 داده تحليلی و داشبورد مديريتی

استفاده از فناوري اطالعات جهت ارتقاء خدمات 

 شرکت

حل مسئله و  رتقاء خدمات شرکتا

 چالش
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 محور منابع آب -2

 زمينی زير آب منابع -1 -2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 اييمحصول نه دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی روند تغييرات کيفی آب زيرزمينی با 

افت سطح آبخوان توسط مدلهاي کامپيوتري 

و ارائه راه حل هاي بهبود کيفيت )مطالعه 

 موردي: آبخوان کهريز(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بکه فقدان سامانه يا ش

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمی و کيفی(

در دهه هاي اخير برداشت بيش از حد از آب هاي 

زيرزمينی ضمن به وجود آوردن مشکل کم آبی و افت 

سطح آبخوان در برخی نواحی ساحلی نيز موجب نفوذ 

آب شور به آب شيرين شده است. از طرفی ديگر به دليل 

يفيت اين آبها کاهش حجم سفره هاي آب زيرزمينی ک

نيز تحت تأثير قرار گرفته است. لذا اتخاذ راهکارهاي 

مديريتی جهت پيشگيري از بروز چنين مشکلی می تواند 

در بهبود کمی و کيفی اين منابع آبی ارزشمند موثر 

 باشد.

در سال هاي اخير به دليل بروز خشکسالی و عدم 

وجود آب سطحی به مقدار نياز موجب فشار بر 

زيرزمينی در  اروميه شده است بطوريکه  منابع آب

در سال هاي اخيردر اثر برداشت هاي بيش از حد 

)مجاز و يا غيرمجاز( سطح آبخوان کهريز کاهش 

شديدي داشته است. اين موضوع به دليل 

همجواري آبخوان کهريز اروميه با درياچه به عنوان 

آبخوان ساحلی، موجب نفوذ آب شور به آب 

ر ساحلی دشت گرديده است. که زيرزمينی در نوا

به نوبه خود  افت کيفيت آب  زيرزمينی را به 

دنبال داشته است. همچنين احتمال می رود 

کاهش حجم اب زيرزمينی در انتقال آالينده ها نيز 

نقش داشته باشد. از اين رو بررسی ارتباط بين 

کاهش سطح آبخوان  با افت کيفيت آن با مدل 

 استهاي کامپيوتري ضروري 

نتايج حاصل از اين تحقيق برنامه مديريتی کمی و 

کيفی در راستاي بهبود کيفيت آب زيرزمينی دشت 

هاي استان با توجه به افت سطح آب زيرزمينی خواهد 

 بود

 توليد نرم افزار 

2 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی شاخص هاي پايداري کمی و کيفی 

ي آنها از نظر آبخوان هاي استان و رتبه بند

 آسيب پذيري

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

يکی از راههاي مناسب براي جلوگيري از تخريب کيفی 

وکمی آبهاي زيرزمينی، شناسايی مناطق آسيب پذير 

فی و بررسی تغييرات آبخوان به تغييرات کمی و کي

مکانی شاخص ها آبهاي زيرزمينی به منظور مديريت 

بهره برداري از منابع آب و کاربري اراضی می باشد. در 

اين تحقيق، با تعيين شاخص هاي پايداري کمی و کيفی 

نقشه پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت با کاربري 

بر مدل ها تهيه گردد و عوامل آب و زمين شناسی موثر 

آسيب پذيري آبخوان بررسی گردد. در اين راستا نياز 

است از  تکنيک ها و مدل ها و نرم افزارهاي به روز و 

 نقشه هاي کاربردي در تحقيق استفاده گردد. 

با گسترش فعاليتهاي کشاورزي و صنعت و 

برداشت بی رويه از منابع آب زيرزمينی، افت سطح 

يير کيفيت آبهاي زيرزمينی و مشکالتی مانند تغ

آب زيرزمينی، افزايش هزينه پمپاژ و نشست زمين 

 را به دنبال دارد. 

 شناسائی مناطق در معرض اسيب پذيري بيشتر -1

بکارگيري راهکارهاي حفاظتی در مناطق اسيب  -2

 پذير

مديريت و توسعه بهره برداري پايدار از منابع آب  -3

 زيرزمينی

حل مسئله و 

 چالش

3 

 اي شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

روش شناسی مدل هاي نقطه اي تعيين حريم 

کيفی آب زيرزمينی )مطالعه موردي: چشمه 

هاي تأمين کننده آب شرب استان آذربايجان 

 غربی(

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمی و کيفی(

و ها ه چااد دـيش تعازـفو اشد جمعيت ربا  وزهمرا

رف مينی جهت مصازيري، زهااز  آبيه ده  بی روستفاا

-ذ زهآبنفوف و يک طرورزي از کشاو صنعت ب شر

به ي شهرو صنعتی ي هاب فاضالذ نفوورزي، کشايها

اي قابل مالحظهات تغيير، يگرف دطراز ها انبخوداخل آ

در ست. د آورده اجوومينی به زيري زهاآبکيفيتدر

ر کشورف آب مصااي از بخش قابلمالحظه کنونی يط اشر

مينی زيرآب زتوسط منابع ب ش شرـبخص در به خصو

د. ـباش میي آزاد هاانبخوازآکه عمدتا دد تامين می گر

سيب از آا ـه انوـبخآن ـياه ـت کـساالی ـحدر ن ـيا

ناشی ي هاهاليندآمقابلي در حساسيتبيشتري  و پذير

ردار وـينی برخـشهرنشو صنعتی ورزي، کشاي هافعاليتاز

 تند.. ـهس

از مينی بعد زيرآب زگی دلوارد، آموري از بسيادر 

د. مشخصمی شوت قناو چشمه ه، چان شدده لوآ

گی دلوآفع ری ـمينزيرن آب زدـشده لورت، آصودر 

غلب و است اطوالنی ي يندافرو پرهزينه ر بسيا

فع رکه دمی شوداده گی تشخيص دلوآمانی ز

گيري از راه ست. پيشارممکن ـغيان وـبخآگی دولآ

مينی تنها با زيري زهاان بخوآها  بهه اليندآيابی 

ي عايت ضابطه هاو رنها آتعيين حريم و محاسبه 

ست اممکن ه ا به منابع پذيرندـههاليندآتخليه

ين ـتعيوم لز، بر تعيين حريم کمیوه ين عالابنابر

و ی ـعلمي اـهرمعياس اـسای برـريم کيفـح

ار ستقرامديريت صحيح برل عمااجهت دي بررکا

ه رـبهو حفاظت ر به منظوو  ها ي برربهينه کا

هميت از ای ـمينزيرآب زابع ـمناز ه ـبهينداري رـب

 ردار است.  برخواي هيژو

با توجه به اينکه بخش اعظمی از آب شرب مصرفی 

روستاهاي استان آذربايجان غربی به خصوص در 

گردد و ها تأمين میچشمهمناطق کوهسنتانی از 

همچنين افزايش روزافزون نياز به آب بسته بندي در 

سطح استان لزوم ارائه روشی مطمئن وقابل اعتماد 

ها جهت جلوگيري از ورود منابع آالينده به چشمه

وجود دارد. نتايج به دست آمده از انجام اين تحقيق در 

 تعيين حريم کيفی چشمه هاي استان کاربرد دارد.

حل مسئله و 

 چالش
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 اييمحصول نه دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

4 

اي  شرکت آب منطقه

 اردبيل

فرونشست و  ي پديده سازي آشکار و پايش

تغييرات سطح 

دور  از سنجش فناوري از استفاده با ايستابی

 )با بررسی مطالعات قبلی(

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  در دشت

هکارهاي ارائه را

 پيشگيرانه

فرونشست دشتهاي استان بصورت يک پديده پيشرونده 

در حال گسترش می باشد و علرغم پيشرفت هرساله اين 

رخداد، هيچگونه آمار يا پژوهش مستدل و مناسبی از 

نرخ و وسعت آن در دشتهاي استان موجود نيست و انجام 

پژوهش در اين زمينه يکی از ضروريات صنعت آب استان 

 باشد. می

ررسی پديده فرونشست زمين در دشت هاي استان 

و  نرخ و وسعت آن، شروع درزه و شکاف هاي 

ايجاد شده در نتيجه اين پديده، بررسی وضعيت 

پراکندگی شکاف ها، چاههاي بهره برداري و 

پيزومترهاي موجود در منطقه و ارتباط بين 

فرونشست صورت گرفته در منطقه ، برداشت آب 

وارائه دستورالعمل و ميزان تاثير کف زيرزمينی 

 شکنی چاه بر افت سطح آب زير زمينی 

ارائه گزارشی در خصوص محل و ميزان فرونشست در 

 منطقه مورد مطالعه

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

تعيين بيالن منابع آبی کارست در استان با 

 استفاده از روشهاي نوين

سرباز 

 نخبه

هاي  اولويت

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب )زيرزمينی 

 و سطحی(

تعريف مولفه هاي بيالن تاکنون محدود به مخازن آبرفتی 

بوده و در اين پروژه تعيين دقيق مولفه هاي بيالن بر 

اساس روش هاي متداول در دنيا و ايران جهت مخازن 

 ظار می باشدکارستی مورد نظر و انت

به دليل باال بودن کيفيت اين مخازن به عنوان 

منابع استراتژيک ضروري ايست شناخت کافی از 

موقعيت و کميت اين منابع در سطح استان اطالع 

 و آگاهی کافی بدست آوريم.

دستيابی به مولفه هاي بيالن در منابع کارستی، 

شناخت و برنامه ريزي و مديريت بهينه مصرف از 

 . کارست

حل مسئله و 

 چالش

6 

اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

بررسی تصفيه تکميلی به منظور تغذيه 

 مصنوعی با پساب در شهر داران

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعی

بررسی و امکان سنجی استفاده از پساب تصفيه خانه 

فاضالب شهر داران به منظور تغذيه مصنوعی آب هاي 

 زيرزمينی

رهاسازي پساب بدون کيفيت در اراضی و بروز 

مشکالت زيست محيطی از يک سو و نياز به تعادل 

ه از سوي بخشی منابع آب زيرزمينی در آن منطق

 ديگر اهميت اين تحقيق را دو چندان می کند.

طراحی تصفيه تکميلی قابل اجرادر سايت تصفيه خانه 

و تعيين هزينه هاي اجرايی آن به نحوي که قابليت 

 اجرا داشته باشد.

حل مسئله و 

 چالش

7 

اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر

تعيين تاثير خشکسالی و تغيير اقليم بر منابع 

 آب زيرزمينی

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

تعيين تاثير هريک از عوامل محيطی و انسانی بر کاهش 

منابع آب زريزمينی می تواند راهگشاي سيستم مديريتی 

ن تصميم براي مديريت بهينه منابع آب در اتخاذ بهتري

باشد. در استان بوشهر، تهاجم آب شور  و تغذيه از دريا 

نيز يکی از عوامل موثر بر افت و خيز سطح آب زيرزمينی 

است. اين تحقيق در راستاي نياز  شرکت آب منطقه اي 

بوشهر براي تعيين ميزان اثر هر يک از پارامترها تعريف 

 گرديده است.

تاثير پارامترهاي موثر بر افت و خيز سطح بررسی 

آب زيززمينی، بررسی شدت و تداوم خشکسالی ها 

با بکارگيري روشهاي نوين تعيين پارامترهاي 

مختلف در کاهش کمی و کيفی منابع آب زير 

 زمينی و ارائه راهکار جهت اتخاذ بهترين تصميم

تعيين پارامترهاي مختلف در کاهش کمی و کيفی 

ير زمينی و ارائه راهکار جهت اتخاذ بهترين منابع آب ز

 تصميم

 تهيه دستورالعمل

8 

اي  شرکت آب منطقه

چهار محال و 

 بختياري

ارزيابی و صحت سنجی ضرايب 

هيدروديناميک موجود آبخوان هاي استان در 

محدوده دشتهاي ممنوعه بحرانی با استفاده از 

 ها هاي موجود دشت پتانسل

پايان نامه 

 دانشجويی

ويت هاي اول

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  در دشت

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

تدقيق ضرايب هيدروديناميک باعث دقيق تر شدن 

محاسبات هيدروليکی و هيدروژئولوژيکی  و محاسبات 

افت و احجام کسري مخزن و تغذيه طبيعی  با دقت 

 ی باشد باالتري قابل انجام م

تدقيق ضرايب هيدروديناميک باعث دقيق تر شدن 

محاسبات هيدروليکی و هيدروژئولوژيکی  و 

محاسبات افت و احجام کسري مخزن و تغذيه 

 طبيعی  با دقت باالتر و روشهاي نوين

تدقيق ضرايب هيدروديناميک باعث دقيق تر شدن 

محاسبات هيدروليکی و هيدروژئولوژيکی  و محاسبات 

حجام کسري مخزن و تغذيه طبيعی  با دقت افت و ا

 باالتري قابل انجام می باشد 

 تدوين استاندارد

9 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

مدل سازي ضرايب تعديل برداشت از منابع 

 آب زيرزمينی با رويکرد منطقه اي

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی علل و عوامل 

ها  اهش رواناب حوضهک

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

پايداري وتعادل بخشی در عرضه وتقاضاي آب باهدف 

کاهش بيالن منفی سفره هاي آب زيرزمينی وافزايش 

 شاخص کيفی آب 

له و حل مسئ احيا وتعادل بخشی آب هاي زيرزمينی کاهش استفاده از منابع آب زيرزمينی 

 چالش

11 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

تعيين سن آب زيرزمينی در آبخوان بيرجند 

 براي محاسبه ميزان تغذيه وارزيابی  

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

هاي آب زيرزمينی پايداري وتعادل بخشی  سفره 

 وافزايش شاخص کيفی آب 

 اجراي پايلوت سن آب زيرزمينی براي تعيين ميزان تغذيه  عدم تجديد پذيري آبخوان -ارزيابی تجديد پذيري 

11 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

بررسی و مطالعه تاثير کمی انسداد چاه هاي 

غير مجاز و جلوگيري از اضافه برداشت 

تقاضا 

 محور

سند سازگاري با 

 کم آبی استانی

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

روش هاي محاسباتی به منظور تفکيک اثرات انسداد چاه 

جلوگيري از اضافه برداشت آبخوان هاي غير مجاز و 

فقدان دستورالعمل محاسبه تفکيک اثرات انسداد 

چاه هاي غير مجاز و جلوگيري از اضافه برداشت 

ی اثرات اقدامات طرح ارئه نحوه محاسبه مقدار کم

 تعادل بخشی بر حفاظت از منابع آب زيرزمينی

 تهيه دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 اييمحصول نه دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

تان خراسان رضوي )تدوين آبخوان هاي اس

 دستورالعمل و اجراي آن در استان(

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

توسعه و پياد سازي گردد. اين چاچوب محاسباتی در 

 قالب يک دستورالعمل ارائه گردد.

 آبخوان  از اثرات بارش و تغذيه آبخوان

12 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

برآورد حجم ذخيره استاتيک و ديناميک 

چشمه هاي کارستی استان با استفاده از 

 مطالعات کمی و کيفی )شيميايی و ايزوتوپی(

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

ري پژوهشی و فناو

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

تعيين پتانسيل چشمه هاي کارستی با کمک تحليل هاي 

 شيميايی و ايزوتوپی

حل مسئله و  تعيين حجم چشمه هاي کارستی استان  شناخت هرچه صحيح تر منابع آب کارستی

 چالش

13 

ي ا شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

اي  هاي مشاهده هاي چاه آناليز آماري داده 

 جهت انتخاب شبکه بهينه پايش کمی

سرباز 

 نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمی و کيفی(

اي و توسعه  هاي مشاهده هاي چاه ارائه آناليز آماري داده

 بکه بهينه پايش کمیش

اي و  هاي مشاهده هاي چاه ارائه آناليز آماري داده

 توسعه شبکه بهينه پايش کمی

حل مسئله و  ارائه شبکه بهينه پايش کمی منابع آب زيرزمينی

 چالش

14 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

بررسی تعيين ضرايب هيدروديناميکی آبخوان 

 بر اساس تغييرات سطح آب زيرزمينی

سرباز 

 نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

تحليل و بررسی ضرايب هيدروديناميکی آبخوان بر اساس 

 تغييرات سطح آب زيرزمينی

يکی آبخوان بر تحليل و بررسی ضرايب هيدرودينام

 اساس تغييرات سطح آب زيرزمينی

حل مسئله و  ارائه ضرايب هيدروديناميکی آبخوان هاي استان

 چالش

15 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

تعيين منشاء آب زيرزمينی در آبخوان آبرفتی 

نيشابور با استفاده از روشهاي هيدروشيمی و 

 ايزوتوپی

پايان نامه 

 دانشجويی

 اولويت هاي

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

تعيين منشاء آب زيرزمينی در آبخوان آبرفتی نيشابور با 

 استفاده از روشهاي هيدروشيمی و ايزوتوپی

آبرفتی تعيين منشاء آب زيرزمينی در آبخوان 

نيشابور با استفاده از روشهاي هيدروشيمی و 

 ايزوتوپی

استفاده از روشهاي هيدروشيمی و ايزوتوپی براي 

 تعيين منشاء آب زيرزمينی در آبخوان آبرفتی نيشابور

حل مسئله و 

 چالش

16 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

بررسی پديده فرونشست درسطح آبخوان ها 

ن فرونشست قبل از استان وپيش بينی امکا

وقوع با توجه به برداشت منابع آب وضرورت 

 ارائه را هکار هاي پيشگيرانه

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  در دشت

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

تدوين و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه در پديده فرونشست 

 دشت هادر 

بررسی پديده فرونشست و تدوين راهکارهاي 

پيشگيرانه در پديده فرونشست در سطح آبخوان ها 

 و دشت ها

حل مسئله و  ارائه راه حل مشکل و تدوين راهکارهاي پيشگيرانه 

 چالش

17 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

مطالعه و بررسی شرايط آب هاي زير زمينی 

وضه هاي آبخيز به کمک سنجش از دور در ح

 استان خراسان شمالی 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

بررسی و تحليل منابع اب زير زمينی با فعاليت هاي 

 ماهواره اي و جمع آوري اطالعات منابع آبی 

يل منابع آب زير زمينی با استفاده از ماهواره و تحل

ارزيابی بخش هاي مختلف تبخير و تعريق ، اب زير 

 زمينی و رواناب ها و تلفيق آن با مدل هاي جهانی 

حل مسئله و  ارائه راهکار حل مشکل

 چالش

18 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان شمالی

تخمين فرونشست زمين در آبخوان بحرانی 

ن شمالی با استفاده از سنجش از استان خراسا

دور و بررسی همبستگی آن با اطالعات چاه 

 هاي پيزومتري 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

طح آب زيرزمينی در سال هاي اخير بررسی تغيير س

بدليل خشکسالی و برداشت هاي بی رويه از منابع اب 

زيرزمينی و اثر آن بر فرونشست سطح زمين در آبخوان 

 بحرانی استان

شناسايی  پيامدهاي ناشی از فرونشست زمين و 

ارائه راهکارهاي تعيين مناطق مستعد فرونشست و 

با انجام  جلوگيري از خسارت هاي جانی و مالی

 شبکه سامانه مکان يابی جهانی 

حل مسئله و  ارائه  راهکار حل مشکل 

 چالش

19 

اي  شرکت آب منطقه

 سمنان

طراحی و ارائه سيستم تصميم يار جهت پياده 

سازي طرح احياء و تعادل بخشی منابع آب 

زيرزمينی در قالب مديريت بهم پيوسته منابع 

 آب

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

فناوري  پژوهشی و

کشور در زمينه 

 آب

بررسی علل و عوامل 

کاهش رواناب حوضه ها 

و افت آبخوان و تاثيرات 

آب هاي زيرزمينی و 

 سطحی بر يکديگر

حفاظت از منابع آب سطحی و زيرزمينی و مديريت 

 يکپارچه منابع آب

ارائه يک سيستم تصميم يار با اتکاء به مديريت 

 يکپارچه منابع آب

يک سيستم تصميم يار براي موضوع در اختيار داشتن 

احياء و تعادل بخشی آبهاي زيرزمينی با اتکاء به 

 مديريت يکپارچه منابع آب

 ارائه مدل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 اييمحصول نه دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

21 

اي  شرکت آب منطقه

 قزوين

تعيين هندسه آبخوان دشت قزوين و ارائه 

 مدلی مفهومی براي آن 

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

ناسايی مرز بين لزوم ش

ابخوان آزاد و محبوس و 

تفکيک انها از يکديگر به 

 منظور پايش مجزاي انها

در حال حاضر کل آبخوان دشت قزوين به صورت 

يکپارچه و به صورت ازاد و تک اليه در نظر گرفته می 

شود در صورتی که شواهد حاکی از آن است که بخش 

ت دواليه هايی از اين ابخوان در نواحی جنوبی به صور

بوده و شامل آبخوان آزاد و محبوس می باشد. لذا الزم 

 است تا اين دو آبخوان از يکديگر تفکيک شوند. 

در حال حاضر کل آبخوان دشت قزوين به صورت 

يکپارچه و به صورت ازاد و تک اليه در نظر گرفته 

می شود در صورتی که شواهد حاکی از آن است 

ر نواحی جنوبی به که بخش هايی از اين ابخوان د

صورت دواليه بوده و شامل آبخوان آزاد و محبوس 

می باشد. لذا الزم است تا اين دو آبخوان از يکديگر 

 تفکيک شوند. 

وضعيت قرارگيري اليه هاي زمين شناسی در دشت 

قزوين به نحوي است که در بخش هاي جنوب  و 

جنوب شرقی ان آبخوان به صورت دواليه بوده و رد زير 

خوان آزاد بااليی، آبخوان محبوس قرار دارد. اما اب

وضعيت هندسی و عمق قرارگيري اليه محبوس کننده 

 مشخص نيست. 

 توليد نرم افزار 

21 

اي  شرکت آب منطقه

 کردستان

مطالعات و بررسی گستره و ميزان فرونشست 

زمين در دشت هاي استان با استفاده از 

 سنجش از دور و مدلسازي آب زيرزمينی

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  در دشت

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

وقوع پديده فرونشست در دشتهاي شرقی استان و لزوم 

 پايش و بررسی ابعاد و گستره آن

اندازه گيري ميزان نشست ساالنه و پهنه بندي آن 

 تاندر مناطق شرقی اس

حل مسئله و  ارائه راهکار خروج از تنگناها

 چالش

22 

شناسايی وتحليل آسيب پذيري  آبخوان  آب منطقه اي کرمان

 محدوده مطالعاتی کرمان 

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها ودگیآل

اي جلوگيري از آلودگی آبهاي مناسب براز راههاييکی 

 ت.سآبخوان اسيبپذير آشناسايی مناطق زيرزمينی، 

گاهی از محلهايی که قابليت آسيب پذيري بااليی 

نسبت به آلودگی دارند و نيز پيشگيري از راه يابی 

آالينده ها به آبخوان، نقش مهمی در مديريت  

يز پيشگيري از روند روبه منابع اب زيرزمينی و  ن

 رشد آلودگی دارد.

انجام عمليات پيشگيري از آلودگی منابع آب  

زيرزمينی و مکان يابی مناسب جهت استقرار صنايع 

 جديد

حل مسئله و 

 چالش
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ارزيابی و ارائه روشهاي نوين تعيين ضرائب  آب منطقه اي کرمان

هاي استان با نگاه  هيدروديناميکی آبخوان

 و برنامه ريزي جامع منابع آبی مديريت 

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

 

ها نياز به اطالعات  براي برنامه ريزي و مديريت آبخوان

 باشد هاي استان می هيدروديناميکی آبخوان

اي برآورد در محاسبه  ضرايب هرگونه خط

هيدروديناميکی آبخوان، باعث ايجاد اختالف 

 محسوسی در نتايج بيالن و مدل عددي آبهاي

 زيرزمينی ميشود.

ها با اندازه گيري  تعيين ضرائب هيدروديناميکی آبخوان

 هاي رياضی  هاي ميدانی و مدل

بومی سازي 

 فناوري

24 

آبخوان آبرفتی دشت هاي بررسی ميزان حجم  آب منطقه اي کرمان

 استان کرمان)محدوده مطالعاتی قريه العرب(

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

بهره برداري مناسب از منابع آب زير زمينی با  اطالع 

 بخوان ميسر است.دقيق از ميزان حجم آ

ارائه دورنمايی از وضعيت کمی آبخوان جهت مديريت و  عدم اطالع دقيق از ميزان حجم آبخوان 

 برنامه ريزي بهينه از آبخوان

حل مسئله و 

 چالش
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اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

تقاضا  مطالعه فرونشست در سطح استان

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

جود پديده فرونشست و

ها و ضرورت  در دشت

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

در سال هاي اخير فرونشست زمين باعث بروز مخاطره 

محيطی مهمی در نقاط مختلف استان شده است. 

فرونشست زمين پديده اي ژئومورفيکی است که توسط 

عوامل مختلفی پديد می آيد؛ گاهی تحت تاثير عوامل 

از اوقات در اثر فعاليت هاي بشري  طبيعی ولی بسياري

بخصوص استخراج بی رويه آب هاي زيرزمينی ايجاد می 

شود. روش هاي متنوعی براي اندازه گيري فرونشست 

زمين وجود دارد که شامل استفاده از جی پی اس، 

ترازيابی ابزار دقيق و روش هاي دورسنجی بخصوص 

 روش تداخل سنجی رادراي می باشد. 

هاي نوين براي اندازه گيري فرونشست ارائه روش  

زمين شامل استفاده از جی پی اس، ترازيابی ابزار 

دقيق و روش هاي دورسنجی بخصوص روش 

 تداخل سنجی رادراي 

اندازه گيري فرونشست زمين شامل استفاده از جی پی 

اس، ترازيابی ابزار دقيق و روش هاي دورسنجی 

هاي بخصوص روش تداخل سنجی رادراي  در دشت

 استان

حل مسئله و 

 چالش

26 

اي  شرکت آب منطقه

 گيالن

بررسی آسيب پذيري آبخوان ساحلی )عمليات 

 ژئو فيزيک( دشت پايلوت تالش

تقاضا 

 محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

تحليل شرايط موجود آبخوان، آسيب شناسی، مدل  عدم وجود بررسی جامع از وضعيت آبخوان تالش

 سازي آبخوان، طرح سناريوهاي مختلف

ارائه راه حل  بررسی جامع از وضعيت آبخوان تالش

 مشکل

27 

اي  شرکت آب منطقه

 مرکزي

مطالعه چشمه هاي کارستی با روش 

می، ايزوتوپی و تعيين الگوي خط هيدروشي

 بارش منطقه

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

چشمه هاي کارستی منطقه شازند استان مرکزي، يکی از 

مهمترين منابع آبی پايدار اين منطقه و سرمنشاء تشکيل 

اي به عنوان شريان حياتی غرب رودخانه مهم قره چ

ابع آبی استفاده از ايزوتوپها و رديابی آنها در من

يکی از روشهاي شناخته شده در تعيين منشاء و 

سن منابع آبی می باشد. در منطقه مورد مطالعه 

رندگيهاي تامين هدف از تحقيق شناسايی منشاء با

کننده منابع آب چشمه هاي منطقه و ميزان تاثير هر 

کدام از آنها و همچنين تعيين الگوي بارندگی آنها در 

توليد محصول/ 

 خدمت
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 اييمحصول نه دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

استان مرکزي می باشند. آگاهی از اثرات بارندگی بر  آب

ميزان آبدهی اين چشمه ها و همچنين پيش بينی الزم 

در خصوص ميزان آبدهی آنها در سالهاي خشک می 

 تواند پارامتر مهمی در مديريت منابع آبی آنها باشد. 

نيز اطالع از منشاء بارندگيهايی که تامين کننده 

آب چشمه ها هستند و ميزان تاثير هر يک از آنها 

 و دامنه تاثير آنها هدف اين تحقيق می باشد. 

منطقه است که در نهايت به ارائه پيش بينی هايی در 

 خصوص ميزان جريان آب چشمه ها منجر شود. 

28 

اي  شرکت آب منطقه

 مرکزي

ي ديناميک و استاتيک به منظور تعيين ترازها

مشخص شدن حداکثر عمق برداشت آب از 

سفره آب زيرزمينی در محدوده مطالعاتی 

شرکت آب منطقه اي مرکزي)تعدادي از 

 دشت هاي استان به صورت پايلوت(

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  افت آبخوانو 

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

يکديگر، کاهش سرانه 

 منابع تجديدپذير

آگاهی از سطح تراز ديناميک و استاتيک در يک آبخوان ، 

ميتوان برنامه هاي بهره برداري از آبخوان را با ديدگاه را 

 براي جلوگيري از خطر فرونشست

و ذخيره موجود در ميان ترازهاي ديناميک 

استاتيک ذخيره قابل اطمينان و تجديد پذير بوده 

و ميتواند در برنامه ريزيهاي منابع آب مورد 

استفاده قرار گيرد. عبور از تراز استاتيک و برداشت 

آب از اين تراز به معنی پذيرش تبعات ناشی از 

جبران نشدن ذخيره موجود است. با آگاهی از 

خوان ، سطح تراز ديناميک و استاتيک در يک آب

ميتوان برنامه هاي بهره برداري از آبخوان را با 

ديدگاه را براي جلوگيري از خطر فرونشست نيز 

 کنترل نمود

ذخيره موجود در ميان ترازهاي ديناميک و استاتيک 

ذخيره قابل اطمينان و تجديد پذير بوده و ميتواند در 

برنامه ريزيهاي منابع آب مورد استفاده قرار گيرد. عبور 

ز تراز استاتيک و برداشت آب از اين تراز به معنی ا

پذيرش تبعات ناشی از جبران نشدن ذخيره موجود 

است. با آگاهی از سطح تراز ديناميک و استاتيک در 

يک آبخوان ، ميتوان برنامه هاي بهره برداري از آبخوان 

را با ديدگاه را براي جلوگيري از خطر فرونشست نيز 

 کنترل نمود

و  حل مسئله

 چالش

29 

شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

زمانی سطح آب  -بررسی روند تغييرات مکانی 

هاي آبرفتی کشور با نگاه به  زيرزمينی آبخوان

 1398هاي بهاري سال  اثر بارش

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  آبخوانو افت 

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

با توجه به تغييرات زمانی و مکانی سطح آب زيرزمينی 

هاي سيالبی بهار سال  هاي آبرفتی کشور، اثر بارش آبخوان

بر اين منابع نياز به بررسی و تحليل زمان تاخير  1398

 اين بارش بر خيز سطح آب زيرزمينی می باشد

ضمن بررسی روند تغييرات زمانی و اين پروژه 

هاي آبرفتی  مکانی سطح آب زيرزمينی آبخوان

بر  1398هاي سيالبی بهار سال  کشور، اثر بارش

اين منابع را بررسی و زمان تاخير اين بارش بر خيز 

 سطح آب زيرزمينی را برآورد و تحليل خواهد کرد

تحليل روند تغييرات زمانی و مکانی سطح آب  -1

ها بر اساس  طبقه بندي آبخوان -2ی در کشور  زيرزمين

تعيين -3روند تغييرات سطح و کسري حجم مخزن  

 ها زمان تاخير آبخوان

توليد محصول/ 

 خدمت

31 

شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

استخراج روابط خطی و غير خطی تغييرات 

سطح و برداشت از منابع آب زيرزمينی با 

 شکنی هدف تعيين عمق بهينه و مجاز کف

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

برداري، گرفتگی لوله جدار  هاي بهره يکی از مشکالت چاه

از شروع و کاهش فاحش آبدهی چاه در مدت زمان اندک 

شکنی و  برداري است که اغلب با درخواست کف بهره

گردد. در اين پروژه با بررسی  تعميق عمق چاه مرتفع می

رابطه مابين عمق سطح آب زيرزمينی و عمق چاه و به 

استناد ضخامت بخش آبدار چاه، عمق بهينه براي 

برداري تعيين و بر اين  برداشت به ميزان پروانه بهره

ز کف شکنی و ضرورت يا عدم ضرورت اساس عمق مجا

 گردد. انجام اين کار تعيين می

بررسی رابطه مابين عمق سطح آب زيرزمينی و  

عمق چاه و به استناد ضخامت بخش آبدار چاه، 

عمق بهينه براي برداشت به ميزان پروانه 

برداري تعيين و بر اين اساس عمق مجاز کف  بهره

 اين کارشکنی و ضرورت يا عدم ضرورت انجام 

 -2تعييت عمق بهينه متناسب با آبدهی مجاز   -1

 تعيين ضرورت يا عدم ضرورت کف شکنی چاه

حل مسئله و 

 چالش

31 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

مدلسازي آب زيرزمينی با توجه به داده هاي 

فرونشست حاصل از روش تداخل سنجی و 

 )دشت شميل نيان( SWATخروجی مدل 

پايان نامه 

 یدانشجوي

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  در دشت

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

افزايش بهره برداري از منابع آبی و ريسک بروز پديده 

 فرونشست در دشتهاي استان

عدم آگاهی از وضعيت فرونشست در دشتهاي 

مدلسازي استان و تداوم بهره برداري ها  انجام 

بمنظور بدست آوردن نرخ فرونشست در آينده 

جهت برنامه ريزي و پيشگيري از ايجاد شرايط 

بحرانی و بررسی ارتباط بين آب سطحی و 

زيرزمينی و تاثير آن بر پديده فرونشست را 

 ضروري می نمايد.

ارائه مدلی براي پيشگيري و به حداقل رساندن آسيب 

 هاي ناشی از فرونشست. 

ه و حل مسئل

 چالش

32 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بهينه سازي شبکه پايش کمی و کيفی منابع 

آب زيرزمينی با استفاده از روش هاي داده 

 کاوي و هوش مصنوعی 

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمی و کيفی(

به منظور مديريت کارا و موثر منابع آب زيرزمينی  ناسايی شبکه بهينه پايش منابع  اب زيرزمينی ضرورت ش

و کاهش حفر چاه هاي نمونه برداري که پرهزينه 

هستند، شبکه هاي پايشی بايد به طور مناسبی 

طراحی شده باشند. در حال حاضرطراحی کارآمد و 

ل در عين حال کم هزينه شبکه به يک چالش تبدي

شده است. استفاده از تکنيک هاي داده کاوي و 

هوش مصنوعی می توانند در بهينه سازي شبکه 

ارائه شبکه بهينه پايش منابع آب زيرزمينی با هدف 

 کاهش هزينه ها و برداشت بهترين داده هاي ممکن

 تدوين استاندارد
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 اييمحصول نه دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 هاي پايشی نقش موثري داشته باشند

33 

اي  شرکت آب منطقه

 همدان

ی اثر افت سطح آب زير زمينی بر ارزياب

 سيلخيزي رواناب رودخانه هاي اصلی استان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

يکديگر، کاهش سرانه 

 منابع تجديدپذير

ارزيابی اثر افت سطح آب زير زمينی بر سيلخيزي رواناب 

 رودخانه هاي اصلی استان

ارزيابی اثر افت سطح آب زير زمينی بر سيلخيزي  مديريت سيالب

 رواناب رودخانه هاي اصلی استان

حل مسئله و 

 چالش

34 

اي  شرکت آب منطقه

 همدان

طراحی بهينه شبکه پايش سطح آب 

 ودرآهنگ واسدآبادزيرزمينی آبخوان هاي کب

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمی و کيفی(

فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع  -2

 آب)کمی و کيفی(

طراحی شبکه بهينه پايش با توجه به نوع آبخوان 

درولوژيک و هيدروژئولوژيک، ها ، پديده هاي هي

 تواتر اندازه گيري و ...

طراحی شبکه بهينه پايش با توجه به نوع آبخوان ها ، 

پديده هاي هيدرولوژيک و هيدروژئولوژيک، تواتر اندازه 

 گيري و ...

حل مسئله و 

 چالش

35 

اي  شرکت آب منطقه

 يزد

بررسی و اکتشاف منابع آب زيرزمينی با 

 هاي نويناستفاده از فناوري 

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

اکتشاف منابع آب زيرزمينی با استفاده از فناوري هاي 

 نوين

ضرورت اکتشاف منابع جديد جهت مصارف شرب 

 در مناطق مواجه با کمبود شديد آب شرب

حل مسئله و  آب شرب پايدار تامين

 چالش

36 

اي  شرکت آب منطقه

 يزد

بررسی ميزان و علل فرونشست زمين در 

دشت هاي استان، تاثيرات منفی فرونشست 

بر ضرايب هيدروديناميک آبخوان ها و ارائه 

 راهکارهاي پيشگيرانه

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  تدر دش

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

بررسی ميزان و علل فرونشست زمين در دشت هاي 

استان، تاثيرات منفی فرونشست بر ضرايب 

 هيدروديناميک آبخوان ها و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه

حل مسئله و  احياء و تعادل بخشی آبهاي زيرزمينی احياء و تعادل بخشی آبهاي زيرزمينی

 چالش

37 

اي  شرکت آب منطقه

 يزد

شناسايی چاههاي غير مجاز استان با استفاده 

 از فناوري هاي نوين 

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی علل و عوامل 

ها  کاهش رواناب حوضه

ها و  و افت آبخوان

هاي  تاثيرات آب

زيرزمينی و سطحی بر 

 يکديگر

با استفاده از فناوري شناسايی چاههاي غير مجاز استان 

 هاي نوين 

حل مسئله و  احياء و تعادل بخشی آبهاي زيرزمينی احياء و تعادل بخشی آبهاي زيرزمينی

 چالش
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 محورمنابع آب -2

 منابع آب سطحی -2 -2

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

عنوان مشکل 

کليدي قابل حل 

 توسط تحقيق

 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله اهميت انجام تحقيق تبيين ضرورت و

1 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

استفاده از فن آوري هاي نوين در 

 اندازه گيري دبی جريانات سطحی

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ضرورت حفاظت 

واحل و ها و س رودخانه

 ساماندهی آنها

بحث اندازه گيري جريانات سيالبی و پايه در رودخانه هاي محدوده 

طرحهاي توسعه منابع آب حائز اهميت می باشدبر اساس داده هاي 

جريانات سطحی حجم و ابعاد مخازن و سازه هاي آبی تعيين و نسبت به 

در اجراي آن اقدام می گردد .روشهاي اندازه گيري جريانات سطحی 

شرايط فعلی مبتنی بر استفاده از تکنيک هاي قديمی مانند بهره گيري از 

 مولينه می باشد . 

با پيشرفت هاي اخير در تکنولوژي انتظار می 

رود روشهاي نوينی جهت اندازه گيري جريانات 

سطحی در رودخانه ها و مجاري طبيعی و 

مصنوعی آب به منظور تدقيق اندازه گيري ها 

 بهره برداري قرار گيردتهيه و مورد 

 توليد نرم افزار  ارائه نرم افزار مديريت سيالب و اندازه گيري جريانات سطحی

2 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

تعيين ميزان حجم جريانهاي پايه و 

جريانهاي سيالبی در رودخانه هاي 

منتخب استان و تعيين روند تغييرات 

 آن در سالهاي اخير

ولويت هاي پژوهشی ا سرباز نخبه

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

محاسبه و تعيين حجم جريان رودخانه ها در محل ايستگاههاي 

هيدرومتري در مديريت و سياست گذاري منابع آب داراي اهميت زيادي 

و اهميت حريانهاي سيالبی و آورد  می باشد. از طرفی با توجه به نقش

ساالنه رودخانه ها و نيز با توحه به متغير و غير قابل پيش بينی بودن آن، 

اندازه کيري اين جريان ها نيز داراي حساسيت ويژه اي می باشد که در 

 نهايت برآورد کل حريان ميسًر گردد.

آورد سالنه رودخانه ها متشکل از دو حالت 

اء چشمه ها و زهاب هاي جريان پايه با منش

ارتفاعات و بازه هاي باال دست و جريان سيالبی 

با منشاء ذوب برف بهاري وبارانهاي رگباري 

است. خحم جريان هاي اول با اندازه گيري هاي 

روتين و منظم و از پيش تعيين شده قابل 

محاسبه ميباشد ولی براي جريان هاي دوم 

در دبی اندازه گيري هاي موردي و به لحظه ) 

هاي باال ( مورد نياز می باشد که براي تحقق 

اين امر وحود افراد ، اکيپ ها و تدارکات ويژه 

 ضروري خواهد بود.

تفکيک دقيق حجم جريانهاي پايه و سيالبی و استفاده از نتايج 

 در مديريت بهينه منابع آب موجود

 اجراي پايلوت

3 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

ه سهم کشاورزي از منابع توزيع بهين

آب هاي سطحی با مديريت سناريوهاي 

 کم آبياري در شبکه صوفی چاي

اولويت هاي پژوهشی  سرباز نخبه

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

رزي محدوديت منابع آب سبب شده است که آب در دسترس بخش کشاو

در قياس با نياز آبی محصوالت تحت کشت، کمتر باشد. بنابراين توجه به 

توزيع بهينه آب محدود در طول فصل رشد با در نظر گرفتن ضريب 

حساسيت محصوالت نسبت به تنش در مراحل مختلف رشد، ميتواند به 

عنوان يک ابزار مناسب جهت افزايش بهره وري مصرف آب مورد توجه 

ا در پژوهش حاضر، با ارزيابی وضعيت الگوي کشت قرار گيرد. لذ

محصوالت زراعی در شبکه آبياري و زهکشی صوفی چاي، برآورد نياز آبی 

محصوالت زراعی در طول فصل رشد، بررسی و ارزيابی روند رضايتمندي 

نياز آبی در طول فصل رشد، سناريوهاي کم آبياري در مراحل مختلف 

می توليد محصول از طريق بهبود آبياري با هدف کاهش ريسک اقلي

ميزان رضايتمندي نياز آبی در مراحل حساس به تنش مورد ارزيابی قرار 

خواهد گرفت تا بهترين سناريو توزيع آب در شرايط کم آبياري ارائه 

 گردد.

اغلب اراضی کشاورزي واقع در حوضه درياچه 

اروميه، کم آبياري می شوند. لذا بررسی شرايط 

ارائه سناريوي مطلوب کم آبياري موجود با هدف 

با هدف افزايش بهره وري مصرف آب حائز 

اهميت است. پژوهش حاضر، با هدف توزيع 

بهينه آب )باتوجه به محدوديت آب در دسترس 

بخش کشاورزي( براي اراضی زراعی محدوده 

 صورت چاي¬شبکه آبياري و زهکشی صوفی

ه مطالعاتی، شامل سد محدود. پذيرفت خواهد

ان و شبکه آبياري و زهکشی صوفی چاي با علوي

هکتار، واقع در پايين  12511وسعت حدود 

دست سد می باشد. رودخانه هاي صوفی چاي و 

اسفستانج منابع اصلی آب در اين محدوده 

هستند. با توجه به شرايط مختلف توپوگرافی و 

داليلی ديگر، شبکه آبياري و زهکشی صوفی 

 4ست که اين منطقه تقسيم شده ا 4چاي به 

منطقه از الگوي کشت يکسانی تبعيت 

 کشت زراعی محصوالت غالب نوع. کنند¬نمی

 سيب و پياز يونجه، جو، گندم، شامل شده

 .است زمينی

ارزيابی اوليه از وضعيت منابع آب در دسترس بخش کشاورزي 

 چاي.-و نياز آبی محصوالت زراعی در شبکه صوفی

الت زراعی با محاسبه ارزيابی ريسک اقليمی عملکرد محصو

 شاخص رضايتمندي نياز آبی.

 توزيع شرايط به توجه با آبياري¬بررسی تأثير سناريوهاي کم

 .شبکه در آب

 با شبکه زراعی محصوالت آبياري¬کم سناربوهاي بهترين ارائه

 .محصوالت آبی نياز و آب عرضه بيالن به توجه

 حل مسئله و چالش

4 

ابی منابع بارش شبکه بندي شده ارزي اي اردبيل شرکت آب منطقه

جهانی و توسعه يک منبع بارش محلی 

براي توليد سري بلندمدت بارش  در 

 کل استان اردبيل

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

منابع آب)کمی و 

 کيفی(

بل دسترس براي تهيه آمار و پيش بينی استفاده از اطالعات بين المللی قا

 ها

معرفی منابع بارش شبکه بندي شده جهانی و 

نحوه توسعه يک منبع بارش محلی براي توليد 

 سري بلندمدت بارش  در کل استان اردبيل

تهيه يک منبع بارش محلی و توليد سري بلند مدت بارش و 

 رواناب شبکه بندي شده در کل سطح استان اردبيل

 زي فناوريبومی سا

5 

بر پوشش به مربوط پارامترهاي بررسی اي اردبيل شرکت آب منطقه

هاي دهه در استان آبی هاي پهنه و ف

د از سنجش فناوري از بااستفاده اخير 

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

کاهش رواناب 

ها و افت  حوضه

مطالعات پوشش برف و روند آن و تاثير آن بر آبدهی رودخانه ها در 

 برنامه ريزي ها مورد کاربرد می باشد

ضرروت اطالع از روند تغييرات منابع آب 

سطحی باعث افزايش توان تصميم گيري در 

 امور بهره برداري خواهد شد.

آب سطحی جهت افزايش آگاهی از بررسی پارامترهاي برف و 

 فيزيک رواناب در سطح استان

 ارائه راه حل مشکل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

عنوان مشکل 

کليدي قابل حل 

 توسط تحقيق

 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله اهميت انجام تحقيق تبيين ضرورت و

رات ها و تاثي آبخوان ور

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

6 

فرصت  آب و مديريت اراضی در استان اصفهان اي اصفهان شرکت آب منطقه

 مطالعاتی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب 

 )زيرزمينی و سطحی(

ورزي در استان اصفهان تاکنون بدون در نظرگرفتن توسعه اراضی کشا

منابع آب تجديدپذير صورت پذيرفته و اين موضوع سبب شده که در 

شرايط کاهش منابع آب امکان مديريت پايدار اراضی وجود نداشته باشد. 

لذا در اين پروژه مطالعاتی قصد بر اين است که عوامل موثر بر توسعه 

شده و با توجه به منابع آب قابل برنامه اراضی کشاورزي آسيب شناسی 

ريزي، حداکثر اراضی قابل کشت با الگوي بهينه و ميزان آب در دسترس 

 مشخص گردد 

توسعه اراضی کشاورزي بدو در نظر گرفتن 

ميزان آب قابل استفاده امروزه منجر به توسعه 

اراضی کشاورزي رهاشده فراوانی در سطح استان 

ي کشاورزي ندارند، بلکه شده که نه تنها آبی برا

بعلت تغيير بافت سطحی خاک، به مناطقی 

 مستعد براي توليد ريزگرد تبديل شده ناد

نتيجه اين پژوهش می تواند با در نظر گرفتن احجام آب قابل 

برنامه ريزي در هر سال اراضی قابل کشاورزي شهرستانهاي 

يار مختلف رامشخص نموده و به عنوانی ابزاري مديريتی در اخت

مجريان طرح آمايش سرزمين، شرکت آب منطقه اي و جهاد 

 کشاورزي قرار گيرد.

 حل مسئله و چالش

7 

تدوين مدل بهره برداري براي سدهاي   اي اصفهان شرکت آب منطقه

گلپايگان، حنا، کمانه، آغچه و قره آقاچ 

 استان اصفهان

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 بزمينه آ

تعميرات و نگهداري از 

تأسيسات آبی 

هاي هيدروليکی  سازه

)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري 

 از رشد جلبکها و ...(

رعايت  -شفافيت در تامين و تحويل آب -ارائه مدل بهره برداري سد

 حقوق ذينفعان

بهره برداري بهينه از منابع آب و مديريت 

 مصرف خصوصا در مناطق با تنش آبیصحيح 

 -شفافيت در تامين و تحويل آب -ارائه مدل بهره برداري سد

 رعايت حقوق ذينفعان

 حل مسئله و چالش

8 

تهيه مدل کيفی آب هاي سطحی و  اي اصفهان شرکت آب منطقه

زير زمينی )منابع آب( حوضه زاينده 

 رود

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

ري کشور در و فناو

 زمينه آب

بررسی منابع آالينده 

آب و ارائه راهکارهايی 

جهت کنترل، کاهش 

 ها و حذف آلودگی

پايش به هنگام کيفی منابع آب و جلوگير ييا  تهيه مدل کيفی آب هاي سحطی و زير زمينی حوضه زاينده رود

کاهش مشکالت و تاثير ات نامطلوب زيست 

ابع   که محيطی و بهداشتی آاليندگی اين من

 منجر به بروز خسارات جانی و مالی 

برنامه ريزي نحوه  پايش کيفی منابع آب در حوضه و امکان 

 تصميم گيري در نحوه بر خورد با مشکالت کيفی منابع آب

 بومی سازي فناوري

9 

مدلسازي بارش و روناب حوضه هاي  اي ايالم شرکت آب منطقه

آبريز باالدست سدهاي دويرج، ايالم، 

ير و گالل و استخراج ضريب کنگ

رواناب به ازاي پارامترهاي ميزان، دوره 

 و شدت بارش و رطوبت پيشين حوضه

اولويت هاي پژوهشی  سرباز نخبه

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

ريز باالدست سدهاي نياز به تهيه مدل بارش و روناب حوضه هاي آب

دويرج، ايالم، کنگير و گالل  با استفاده از ضريب رواناب به ازاي 

 باشد. پارامترهاي ميزان، دوره و شدت بارش و رطوبت پيشين حوضه  می

مدلسازي بارش و روناب حوضه هاي آبريز 

باالدست سدهاي دويرج، ايالم، کنگير و گالل و 

رهاي استخراج ضريب رواناب به ازاي پارامت

ميزان، دوره و شدت بارش و رطوبت پيشين 

 حوضه

توليد محصول/  مديريت مخازن در حين سبالب

 خدمت

11 

اي خراسان  شرکت آب منطقه

 جنوبی

برآورد تبخير وتعرق واقعی با استفاده از 

داده هاي سنجش از راه دور وايستگاه 

هاي زمينی جهت تدقيق بيالن آب در 

 آبخوان 

پايان نامه 

 یدانشجوي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

 تهيه دستورالعمل اندازه گيري کمی وکيفی منابع آب پايش واندازه گيري کمی وکيفی منابع آب تدقيق بيالن کليماتولوژي وهيدرولوژي

11 

اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

بررسی و معرفی روش هاي نوين اندازه 

گيري دبی جريان در رودخانه هاي 

فصلی در مواقع سيالبی )تدوين 

 دستورالعمل(

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

منابع آب)کمی و 

 کيفی(

جريان در شرايط سيالب رويکردها و روش هاي مختلف اندازه گيري 

 بررسی و دستورالعمل مربوط تدوين گردد.

عدم وجود دستورالعمل مناسب براي اندازه 

 گيري جريان هاي حدي و سيالبی

ارائه دستورالعمل محاسبه دبی جريان در شرايط سيالبی 

 متناسب با شرايط رودخانه

 تهيه دستورالعمل

12 

اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

ه بهينه پايش ايستگاه هاي بررسی شبک

 آب سنجی

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

منابع آب)کمی و 

 کيفی(

ناقص بودن شبکه آبسنجی استان و لزوم بررسی  بررسی کمبودها و ارائه شبکه بهينه آب سنجی استان

 و تکميل آن

 حل مسئله و چالش شبکه بهينه آبسنجی استانارائه 

13 

اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

بررسی اندرکنش کمی رودخانه هاي 

 مهم استان با آبخوان ها

اولويت هاي پژوهشی  سرباز نخبه

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

کاهش رواناب 

ها و افت  حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان

مينی و هاي زيرز آب

 سطحی بر يکديگر

توسعه مدل اندرکنش کمی رودخانه هاي مهم  توسعه مدل اندرکنش کمی رودخانه هاي مهم استان با آبخوان ها

 استان با آبخوان ها

مدل سازي اندرکنش کمی رودخانه هاي مهم استان با آبخوان 

 ها

 حل مسئله و چالش

 حل مسئله و چالشارائه تحليل پارامترهاي آب و هواشناسی با استفاده از تصاوير ارائه تحليل و برآورد پارامترهاي آب و ارائه تحليل و برآورد پارامترهاي آب و هواشناسی با استفاده از تصاوير بررسی علل و عوامل اولويت هاي پژوهشی پايان نامه اي آب و هواشناسی با برآورد پارامترهاي خراسان  شرکت آب منطقه 14
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

عنوان مشکل 

کليدي قابل حل 

 توسط تحقيق

 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله اهميت انجام تحقيق تبيين ضرورت و

استفاده از تصاوير ماهواره اي و مقايسه  رضوي

با آمار مشاهده اي در يک دوره حداقل 

 ساله 31

و فناوري کشور در  دانشجويی

 زمينه آب

کاهش رواناب 

ها و افت  حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 کديگرسطحی بر ي

هواشناسی با استفاده از تصاوير ماهواره اي و  ساله 31ماهواره اي و مقايسه با آمار مشاهده اي در يک دوره حداقل 

ل مقايسه با آمار مشاهده اي در يک دوره حداق

 ساله 31

 ماهواره اي و مقايسه با آمار مشاهده اي 

15 

امکان سنجی، توسعه و بومی سازي  اي قزوين شرکت آب منطقه

روش هاي اندازه گيري بارش و دبی با 

استفاده از تکنيک هاي مبتنی بر 

 پردازش تصوير

توسعه و بومی سازي    تقاضا محور

روش هاي اندازه 

 گيري بارش و دبی

اندازه گيري بارش و جريان سطحی رودخانه هاي يکی از اقالم اصلی 

اطالعاتی جهت مديريت بهينه منابع آب و پيش بينی و کاهش مخاطرات 

مرتبط است. هم اکنون جهت اندازه گيري اين کميتها از روشهاي و 

ختلف استفاده می شود که اغلب هزينه هاي زيادي را تکنولوژيهاي م

متوجه شرکتهاي آب منطقه اي می کند. تکنولوژيهاي مبتنی بر پردازش 

تصوير يکی از روشهاي نوين ودر اندازه گيري اين کميتها است که در 

مراحل اوليه آزمايشی قرار دارند. اين پژوهش گامی در راستاي امکان 

ده از اين تکنولوزي جهت اندازه گيري دبی سنجی و بومی سازي استفا

 رودخانه ها می باشد

در اين پژوهش امکان استفاده از تکنولوژي 

پردازش عکس در برآورد دبی رودخانه ها امکان 

سنجی خواخد شد. با نصب دوربين در حداقل 

دو ايستگاه هيدرومتري و پردازش عکس و انجام 

مناسب برنامه نويسی مربوطه نهايتا نرم افزار 

تهيه و متعاقبا در يک ايستگاه ديگر مورد 

ارزيابی قرار خواهد گرفت به نحوي که در تمام 

شرايط رودخانه از جمله در شرايط سيالب 

 کارايی داشته باشد 

اندازه گيري دبی رودخانه ها در تمامی شرايط آب و هوايی 

 بدون نياز به حضور در منطقه

توليد محصول/ 

 خدمت

16 

اي  طقهشرکت آب من

 کردستان

بررسی پتانسيل سيلخيزي رودخانه 

هاي استان با استفاده از سنجش از دور 

 GISو 

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ضرورت حفاظت 

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

پهنه بندي سيالب و ارزيابی ريسک آن ميتواند در شناسايی پيامدهاي 

کاهش خسارتهاي مالی و جانی آن موثر باشد.همچنين رده بندي  سيل و

بازه هاي رودخانه ها بر اساس ريسک سيالب و مخاطرات آن ميتواند در 

اولويت بندي مطالعات حد حريم و بستر،اليروبی و ساماندهی موثر واقع 

 ميگردد.

تخمين هيدروگراف و دبی سيالب به تفکيک 

ه بندي سيل تخمين پهن-زير حوضه هاي استان

بر اساس دبی سيالب و داغاب موجود بر روي 

تصاوير ماهواره اي و عکس هاي هوايی و توليد 

توليد نقشه بازه ها بر اساس -نقشه سيالب دشت

آسيب پذيري در برابر سيالب و ارزيابی تاب 

 آوري بازه ها در برابر سيل

شناسايی مناطق آسيب پذير با توجه به سيالب با دوره 

اي مختلف، ارائه راهکارهاي مناسب جهت مقابله با بازگشته

سيالب هاي مختلف و کاهش ميزان خطر، پيشنهاد محل هاي 

مناسب جهت استقرار کاربري هاي مختلف در حاشيه رودخانه 

 ها با توجه به نوع کاربري آنها

 حل مسئله و چالش

17 

بررسی ميزان تأثير بندهاي احداث  آب منطقه اي کرمان

داري بر ميزان ورودي به شده آبخيز

 مخازن سدهاي استان

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب 

 )زيرزمينی و سطحی(

نقش احداث بندهاي آبخيزداري در کاهش ورودي به مخازن سدهاي 

 استان بايستی مشخص گردد.

و رعايت شرايط با احداث بی رويه، بدون برنامه 

فنی بندهاي آبخيزداري باالدست سدهاي استان 

باعث کاهش ميزان آب ورودي به سدها، تلفات 

آب در مسير، استفاده خارج از عرف آب از محل 

بندها و کاهش توانايی مخازن سد بر تأمين 

نيازهاي شرب، صنعت و زيست محيطی شده 

 است

زيوگرافی بررسی زمانی ورودي با شرايط هيدرولوژي و في

هاي آبريز به مخازن سدها، بررسی تأثير بندها در ذخيره و  حوزه

هاي مديريت  نگهداشت آب، کاهش پيک با استفاده از مدل

 Weapمنابع مانند 

 حل مسئله و چالش

18 

بررسی دقيق ميزان بارش و رواناب در  اي گيالن شرکت آب منطقه

ارتفاعات حوضه هاي آبريز غرب گيالن، 

لمير تا آستاراچاي( )با  )حوضه هاي

 تاکيد بر روش سنجش از راه دور(

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

کاهش رواناب 

ها و افت  حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

نابع اب ) برآورد دقيق پتانسيل آبی محدوده براي مديريت بهينه م

 تخصيص منابع اب(

ارائه گزارش در خصوص برآورد دقيق ميزان بارندگی و تلفات  برآورد دقيق ميزان بارندگی و تلفات اب

 اب

 ارائه راه حل مشکل

19 

تحت  RSايجاد سامانه سنجش از دور  اي گيالن شرکت آب منطقه

 وب محدوده هاي مطالعاتی استان

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

فناوري کشور در  و

 زمينه محيط زيست

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

استفاده از فن آوري روز سنجش از دور براي دسترسی سريع و بموقع به 

اطالعات و مديريت بهينه منابع و مصارف آبی استان و در صورت لزوم 

وسسات حقيقی و حقوقی در راستاي ارائه اين داده ها به شرکت ها و م

 درآمدزايی براي شرکت

با ايجاد اين سامانه، قابليت دريافت خودکار و 

ذخيره سازي، فراخوانی، جستجو، نمايش و 

گزارش گيري پارامترهاي مختلف هيدرولوژيکی 

،  NOAHو هواشناسی از ماهواره هاي 

MODIS   ،JASON2  ،TRMM ،GPCP  و

Windscatاحدهاي مطالعاتی ( در محدوده و

استان گيالن با گام زمانی سه ساعته و روزانه از 

 تا حال 1979سال 

سامانه، قابليت دريافت خودکار و ذخيره سازي، فراخوانی، 

جستجو، نمايش و گزارش گيري پارامترهاي مختلف 

 هيدرولوژيکی و هواشناسی

 ارائه راه حل مشکل

21 

ذيري مديريت مصرف بررسی و آسيب پ اي گيالن شرکت آب منطقه

آب کشاورزي و ارايه راهکارهاي 

مديريت مصرف بهينه با تعيين بارش 

موثر جهت مديريت منابع آبی استان 

اولويت پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 نابع آبیيکپارچه م

در خصوص بارش موثر در سطح استان اطالعات کافی وجود ندارد. آمار  

نشان می دهد که بارندگی هاي روي داده در دهه اخير که استان با 

شرايط خشکسالی مواجه بوده توانسته جايگزين نوبت بندي هاي آبياري 

 تناوبی گردد لذا تعيين دقيق اين پارامتر براي استان ضروري است.

يين بارش موثر استان، تعيين تاثير بارش در تع

مديريت آبياري استان، کاهش مصرف آب 

کشاورزي، تدوين برنامه جامع مديريت منابع 

 آب در شرايط بارش

 ارائه راه حل مشکل تدوين برنامه جامع مديريت منابع آب
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

عنوان مشکل 

کليدي قابل حل 

 توسط تحقيق

 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله اهميت انجام تحقيق تبيين ضرورت و

 گيالن در زمان آبياري

21 

ارايه راهکار براي تعيين عمق و چگالی  اي لرستان شرکت آب منطقه

طح استان و برآورد ميزان برف در س

رواناب حاصل از تفکيک در حوضه هاي 

 مختلف

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

مشکل در محاسبه برف در ارتفاعات و عدم وجود ايستگاه هاي برف 

 عاتسنجی در ارتفا

بدليل مشکل در محاسبه برف در ارتفاعات، عدم 

وجود ايستگاه هاي برف سنجی در ارتفاعات 

وعدم دسترسی به اطالعات برف در ارتفاعات و 

کم بودن ايستگاههاي برف سنجی نياز به ارائه 

راهکاري جهت تخمين عمق چگالی برف در 

استان لرستان و برآورد رواناب حاصل از برف در 

 ستان لرستان می باشد.حوضه هاي ا

 تخمين عمق چگالی برف در استان لرستان

 برآورد رواناب حاصل از برف در حوضه هاي استان لرستان-

 ارائه دستورالعمل

22 

استفاده از روشهاي نوين برآورد مقدار  اي لرستان شرکت آب منطقه

بارش در مناطق فاقد آمار 

 استان)مناطق کوهستانی(

ي پژوهشی اولويت ها تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

برآورد بارش در ارتفاعات و مناطقی که ايستگاه بارانسجی وجود ندارد و 

 دسترسی امکان پذير نيست

برآورد بارش در ارتفاعات و مناطقی که ايستگاه 

دسترسی امکان پذير  بارانسجی وجود ندارد و

نيست و ارايه روشهاي کاربردي براي تخمين 

 بارش

 صحت سنجی روش منتخب با آمار مشاهداتی-

 تخمين بارش در نقاط فاقد آمار-

 ارايه روشهاي کاربردي براي تخمين بارش

 صحت سنجی روش منتخب با آمار مشاهداتی-

 تخمين بارش در نقاط فاقد آمار-

 ارائه مدل

23 

محاسبه تبخير و تعرق واقعی در   اي همدان منطقهشرکت آب 

 حوضه آبريز سد اکباتان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

اتالف چشمگير منابع 

آب از طريق تبخير و 

تعرق )محاسبه، 

 بندي(  پهنه

 حل مسئله و چالش محاسبه تلفات تبخير و تعرق از حوضه ت تبخير و تعرق از حوضهمحاسبه تلفا تعيين تبخير و تعرق واقعی در حوضه آبريز سد اکباتان

24 

بررسی و تعيين آب معادل برف با  اي همدان شرکت آب منطقه

استفاده از تصاوير ماهواره اي به 

خصوص در حوضه آبريز سد هاي 

 مخزنی استان

اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

دم شناسايی و ع

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

 حل مسئله و چالش تدقيق محاسبات بيالن آب تدقيق محاسبات بيالن آب ارائه طريق در خصوص تعيين آب معادل برف در سطح حوضه آبريز

25 

تعيين ضرايب رواناب در حوزه هاي  اي همدان شرکت آب منطقه

کاليبراسيون مدل استان از طريق 

 هيدرولوژيکی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و 

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

تعيين ضرايب رواناب در حوزه هاي استان از طريق کاليبراسيون مدل 

 هيدرولوژيکی

رواناب در حوزه هاي استان از طريق  تعيين ضرايب مديريت سيالب

 کاليبراسيون مدل هيدرولوژيکی

 حل مسئله و چالش

26 

ارائه مدل بارش رواناب جهت برآورد  اي همدان شرکت آب منطقه

حجم و دبی ساعتی سيالب در حوضه 

 آبريز وسج

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

امل بررسی علل و عو

کاهش رواناب 

ها و افت  حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

با توجه به لزوم برآورد حجم و دبی سيالب نياز است که يک مدل بارش 

رواناب با دقت مناسب در برآورد دبی و حجم سيالب تهيه و ارائه گردد. 

ها در شرايط  گيري اندازهتاييد مدل ارائه شده پس از مقايسه نتايج آن با 

 واقعی آتی خواهد بود.

 حل مسئله و چالش استفاده از مدل در محاسبات سيالب استفاده از مدل در محاسبات سيالب
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 محورمنابع آب -2

 غيرمتعارف آب منابع  -3 -2

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي قابل حل 

 يقتوسط تحق
 تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

دستاوردها و نتايج کاربردي 

 تحقيق
 محصول نهايي

1 

توسعه سيستم مهندسی زيستی براي   سازمان آب و برق خوزستان

تصفيه زهاب کشاورزي در جنوب خوزستان 

 جهت استفاده در آبياري و آبزي پروري

راهبردهاي سند  تقاضا محور

از وزارت چشم اند

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده بهينه از منابع 

 آب و مديريت يکپارچه منابع آبی

استفاده از جاذب هاي معدنی به منظور کاهش آالينده هاي آب و 

آفزايش کيفيت زه آبها در مناطقی از خوزستان نظير جنوب 

 استان که تحت تاثير زه آبهاي کشت و صنعت نيشکر قرار دارند. 

اجراي پايلوت سيستم مهندسی زيستی جهت   مطالعه و

بکارگيري در تصفيه زهاب کشاورزي و بکارگيري مجدد آب 

 هاي نامتعارف در اين طرح انجام خواهد شد. 

آفزايش كيفيت آب و كاهش 

 بار آلودگي زه آبها 
 بومی سازی فناوری

2 

توسعه روشهاي نوين تصفيه فيزيکی  و  سازمان آب و برق خوزستان

 دورت و آلودگی آب هاکاهش ک

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبی 

هاي هيدروليکی )سد و شبکه و  سازه

بندي  هاي آب تاسيسات وابسته، سيستم

تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و 

)... 

توسعه روش هاي نوين تصفيه آب می تواند منابع آب قابل 

 تفاده بيشتري را در اختيار مصرف کنندگان قرار دهد.اس

بررسی منابع آالينده آب و ارائه راهکارهايی جهت کنترل ، 

 کاهش و حذف آلودگی 

طراحی و )در صورت 

امکان( ساخت تجهیزات 

نوین تصفیه آب و کاهش 

 کدورت 

 ارائه راه حل مشکل

3 

بر شاخص  تاثير سطوح مختلف شوري آب سازمان آب و برق خوزستان

بهره وري و عملکرد ارقام کلزا و چغندر قند 

 در خوزستان

راهبردهاي سند  دانشجويی

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبی 

هاي هيدروليکی )سد و شبکه و  سازه

بندي  هاي آب تاسيسات وابسته، سيستم

تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبکها و 

)... 

کردي دو گياه کلزا و چغندر قند در شوري بررسی سطوح عمل

هاي مختلف آب آبياري در اين پژوهش صورت می گيرد.  کرت 

هاي آزمايشی در محل مرکز تحقيقات صفی آباد دزفول ايجاد می 

استفاده از پساب هاي  -1گردد. بررسی هاي صورت رفته شامل :  

ه بررسی تحمل ب -2استان خوزستان  در کشت چغندرقند پاييزه 

شوري ارقام کلزا ، واسنجی و صحت سنجی مدل اکواکرپ براي 

شبيه سازي رشد و پيش بينی عملکرد کلزا از اهداف تحقيقاتی 

 موجود است.

با توجه به مصرف باالي آب نيشکر ، ايجاد حجم باالي زهاب 

هاي شور، و ايجاد  مشکالت زياد زيست محيطی و نظر به 

شوري و نقش آن در اصالح  مقاومت باالي چغندرقند و کلزا به

شرايط خاک زراعی منطقه، جهت جايگزينی توليد شکر از 

چغندرقند پاييزه با آب شور نسبت به توليد شکر از نيشکر يکی 

از ضرورتها و اهداف اين پژوهش می باشد. بررسی سطوح 

عملکردي در دو گياه کلزا و چغندر قند در سطوح مختلف 

 ی قرار می گيرد. شوري در اين تحقيق مورد بررس

سنجش ارقام چغندر و  -1

كلزا نسبت به سطوح مختلف 

شوري زهاب هاي كشاورزي 

و سنجش عملكرد در واحد 

استفاده از زه هاب  -2سطح

ها براي توليدات 

جلوگيري از  -3كشاورزي

 -4تخريب محيط زيست 

جلوگيري از صرف هزينه 

هاي انتقال آب زه آبهاي 

كشاورزي به سمت رودخانه 

 دريا يا

 ارائه راه حل مشکل

4 

ارزيابی روشهاي شيرين سازي آبهاي شور و  اي سمنان شرکت آب منطقه

لب شور و ارائه گزينه کارامد براي استان 

 سمنان

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده بهينه از منابع 

 آب و مديريت يکپارچه منابع آبی

بررسی و انتخاب فناوري علمی و پايدار براي شيرين سازي  مبود منابع آب شيرين ک

 آبهاي شور و لب شور و توسعه و بومی سازي فناوري 

انتخاب فناوری، علمی و 

پایدار برای شیرین سازی 

آبهای شور و لب شور با 

توجه به پتانسیلها و نیاز 

های استان ، بومی سازی 

فناوری یا فناوریهای 

 تخبمن

 بومی سازی فناوری

5 

اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

مختلف  هاي روش اجراي بررسی

از  بهينه استفاده و شورورزي آبياري

  نامتعارف هاي آب

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده بهينه از منابع 

 آب و مديريت يکپارچه منابع آبی

ديد منابع آب شيرين از يک طرف، عدم توجه به محدوديت ش

ضرورت بهره برداري صحيح و حفاظت از آن، به مرور زمان 

شرايطی را بوجود می آورد که در اثر تخريب و زوال اين منابع، 

دورنماي اين موهبت الهی را بصورت يک بحران جدي تداعی 

 نمايد. راه حلهاي متعددي ممکن است جهت غلبه بر اين بحران

پيشنهاد گردد، مهار آبهاي سطحی، افزايش راندمان آبياري، 

پخش سيالب و غيره. ولی بدليل کمبود پتانسيل نزوالت در سطح 

کشور و با فرض تحقق تمامی راهکارهاي فوق باز هم مساله کم 

آبی همچنان مساله اساسی محدوديت توليد خواهد بود لذا 

خواهد بود. بهره برداري  استفاده از آبهاي نامتعارف اجتناب ناپذير

از منابع آب هاي شور مديريت ويژه اي را می طلبد تا ضمن 

 دستيابی به توليد بهينه، به کشاورزي پايدار نيز دست يافت. 

بهره برداري صحيح و حفاظت از منابع آب شيرين ،  پيشنهاد  

راه حلهاي متعددي جهت غلبه بر اين بحران کم آبی ، مهار 

زايش راندمان آبياري، پخش سيالب، استفاده آبهاي سطحی، اف

از آبهاي نامتعارف، ارائه راهکار به منظور بهره برداري از منابع 

 آب هاي شور و نحوه مديريت آن

ارائه راهکار به منظور بهره  

برداري از منابع آب هاي 

 شور و نحوه مدیریت آن

 حل مسئله و چالش

6 

استفاده مجدد از آب و توسعه بازچرخانى و  اي گيالن شرکت آب منطقه

 بهر ه بردارى از منابع آب نامتعارف

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بازچرخانى و ارائه راهکار به منظور 

 آب استفاده مجدد

محدوديت منابع آب کشور از يک سو و نياز روزافزون به توليدات 

ب کشاورزي را کشاورزي از سوي ديگر، توجه به مصرف بهينه آ

 ضروري نموده است. 

مديريت صحيح آبياري اراضی   -استفاده مجدد از آب 

محدوديت منابع آب کشور از يک سو و نياز روزافزون به 

 توليدات کشاورزي 

 ارائه راه حل مشکل ارائه راهکاری جهت 

7 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

امکان سنجی استفاده از منابع آبگرم  به 

تفاده شرب ، صنعت و کشاورزي منظور اس

)مطالعه موردي آبگرم هاي فتوئيه ، 

 سنگوئيه و.. شهرستان بستک (

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده بهينه از منابع 

 آب و مديريت يکپارچه منابع آبی

توجه به ساير  کاهش دسترسی به منابع آب با کيفيت ضرورت

منابع آب همراه با افزايش بهره وري از آنها را در حال حاضر دو 

 چندان نموده است

وجود منابع متعدد آبهاي نامتعارف در سطح استان و کاهش 

 سطح کمی و کيفی  منابع آب در سالهاي اخير توجه

 به استفاده از اين منابع آب نظير 

ها در دشتهاي مختلف چشمه هاي آبگرم )که تعداد زيادي از آن

استان وجود دارد( شناسايی پتانسيل هاي بهره برداري از اين 

 منابع آب نامتعارف را ضروري می نمايد

بررسي منابع غير متعارف 

)آب گرم(و چگونگي استفاده 

از آن در مصارف شرب ، 

 صنعت و كشاورزي

 ارائه راه حل مشکل



         41                                                                                                                                                                                                                                                 1311ب ایران و شرکتهای زیر مجموعه در سال های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آ اولویت

 

 محورمنابع آب -2

 زيرزمينی آبهاي بخشی تعادل و احياء  -4 -2

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

يين نقاط بهينه به پتانسيل يابی جامع و تع

ازاي مناسبترين روش طرح توسعه تغذيه 

 مصنوعی در دشت سلماس

تقاضا 

محور/پايان 

نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

شرايط اقليمی و جغرافيايی استان آذربايجان غربی، منابع با توجه به 

آب زيرزمينی از اهميت بااليی در بخش کشاورزي و در نتيجه 

باشد. امروزه به ¬توسعه اقتصادي و اجتماعی استان برخوردار می

دليل برداشت اضافی از منابع آبی، کاهش نزوالت جوي، عدم تعادل 

ناسب و عدم آبياري صحيح،  بين عرضه و تقاضا،  الگوي کشت نام

رويه از آنها، سطح آب ¬برداري بی¬هاي متعدد و بهره¬حفر چاه

هاي استان آذربايجان غربی بويژه دشت ¬زيرزمينی در اکثر دشت

سلماس افت پيدا کرده و کشاورزي و توسعه اقتصادي در اين دشت 

را دچار چالش نموده است. از اينرو حفظ منابع آب زيرزمينی جهت 

برداري در اين دشت، از اهميت بااليی برخوردار ¬وم بهرهتدا

باشد. به منظور جبران کسري مخازن آب زيرزمينی و متعادل  می

نگهداشتن تراز آن، نياز به مديريت آب زيرزمينی از طريق کاهش 

هاي ¬مصرف و يا افزايش ميزان تغذيه دارد. يکی از راه

مينی تغذيه مصنوعی سازي و افزايش مخازن و تراز آب زيرز¬ذخيره

هاي تغذيه مصنوعی، بعنوان يک مکانيزم، ¬باشد. پروژه¬آبخوان می

ها ¬هاي زيرزمينی و جلوگيري از افت سفره¬زمينه حفاظت از آب

سنجی و ¬کند. لذا امکان¬در اثر استخراج بيش از حد را فراهم می

يابی بهينه و ¬شناسايی بهترين روش تغذيه مصنوعی به همراه مکان

تواند از اهميت بااليی در ¬محل مناسب تغذيه مصنوعی می تعيين

 دشت سلماس برخوردار باشد.

با توجه به برداشت بی رويه از سفره آب زيرزمينی 

و افت قابل توجه تراز آب زيرزمينی در آبخوان 

دشت سلماس، اهميت ذخيره سازي و حفظ منابع 

آب براي تداوم بهره برداري در راستاي برقراري 

منابع آب با اعمال مديريت و برنامه ريزي تعادل 

صحيح و احياي آبخوان با استفاده از روش هاي 

مختلف تغذيه مصنوعی و مکانيابی مناسب بازاي 

سناريوهاي مختلف مديريتی از اهميت بااليی در 

 دشت سلماس برخوردار می باشد.

ارزيابی ضرورت، امکان سنجی، تعيين روش و مکانيابی بهينه 

 نوعی در دشت سلمستغذيه مص

حل مسئله و 

 چالش

2 

بررسی وضعيت فرونشست در محدوده هاي  اي بوشهر شرکت آب منطقه

 مطالعاتی استان

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

پديده پيشرونده در حال فرونشست دشتهاي استان بصورت يک 

گسترش می باشد و علرغم پيشرفت هرساله اين رخداد، هيچگونه 

آمار يا پژوهش مستدل و مناسبی از نرخ و وسعت آن در دشتهاي 

استان بوشهر موجود نيست و انجام پژوهش در اين زمينه يکی از 

 ضروريات صنعت آب استان بوشهر می باشد.

شت هاي بررسی پديده فرونشست زمين در د

استان و  نرخ و وسعت آن، شروع درزه و شکاف 

هاي ايجاد شده در نتيجه اين پديده، بررسی 

وضعيت پراکندگی شکاف ها، چاههاي بهره برداري 

و پيزومترهاي موجود در منطقه و ارتباط بين 

فرونشست صورت گرفته در منطقه ، برداشت آب 

زيرزمينی وارائه دستورالعمل و ميزان تاثير کف 

 شکنی چاه بر افت سطح آب زير زمينی 

ارائه دستورالعمل و ميزان تاثير کف شکنی چاه بر افت سطح 

 آب زير زمينی 

 تهيه دستورالعمل

3 

تحليل و شبيه سازي فرونشست زمين به  اي تهران شرکت آب منطقه

 علت بهره برداري از منابع آب زيرزمينی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

ناوري پژوهشی و ف

 کشور در زمينه آب

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

در حال حاضر برخی از دشت هاي کشورمان به دليل شرايط 

هيدرولوژيکی و زمين شناسی آن ها، داراي شرايط ايجاد پديده 

فرونشست نمی باشند. ليکن با توجه گزارشات مدون بخش آب 

شواهد صحرايی، تفاوت قابل توجه اي در ميزان  وزارت نيرو و

برداشت آب از سفره ها و ميزان بارش نزوالت آسمانی وجود دارد 

که موجب بيالن منفی بسياري از آبخوان ها گرديده است. اين مهم 

به قطعيت در سال هاي پيش رو تعداد بيشتري از دشت ها را درگير 

 پديده فرونشست زمين خواهد نمود.

قيق با هدف شناخت و درک صحيح از رفتار اين تح

سيستم جريان آب زيرزمينی و اثرات آن ، به شيوه 

مشاهده اي و شبيه سازي و نيز پيش بينی رفتار 

سيستم در آينده نسبت به تغييراتی که ايجاد و يا 

پيش بينی می شود و همچنين پيش بينی وضعيت 

منابع آب در آينده و اثرات آن و همچنين بررسی 

هاي اعمال شده و يا پيش بينی ¬اثير استراتژيت

شده بر روي يک سفره، جهت اعمال مديريت بهينه 

مصرف و حفاظت صحيح بر منابع مذکور استوار می 

 باشد. 

درک صحيح از رفتار سيستم جريان آب زيرزمينی و اثرات آن 

 ، به شيوه مشاهده اي و شبيه سازي جهت اعمال

 مديريت بهينه مصرف

و  حل مسئله

 چالش

4 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

بررسی تاثير اجراي طرح جمع آوري 

فاضالب وطرح اجراي آبياري نوين بربيالن 

 آب زيرزمينی

طرح کالن ملی  تقاضا محور

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالی علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 ع آبیمديريت يکپارچه مناب

انتخاب فناوري هاي بازيافت پساب براي مصارف مختلف  وتاثير آن 

 بر منابع آب

تغذيه آبخوان با پساب هاي بازيافتی با هدف کاهش بيالن  مديريت پساب  و تغذيه آبخوان

 منفی

حل مسئله و 

 چالش

5 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

ارزيابی آب قابل برنامه ريزي در دشت هاي 

 استان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

حل مسئله و  احيا وتعادل بخشی آب هاي زيرزمينی برنامه ريزي واستفاده بهينه از منابع آب  استفاده بهينه از منابع آب ومديريت يکپارچه منابع آبی

 چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

6 

بررسی  گسترش و حجم آبخوان تحت فشار  اي زنجان شرکت آب منطقه

زنجان رود و امکان بهره برداري از آن براي 

 مصارف شرب و بهداشت و صنعت

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  انافت آبخو

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

مشخص نمودن ابعاد ، حجم و مشخصات فيزيکی و هيدروليکی 

 انتهاي محدوده زنجانرود

با توجه به وضعيت انتهاي محدوده زنجانرود بنظر 

می رسد بايستی گسترش و حجم آبخوان فوق 

الذکر مجدداً بررسی  و در صورت امکان نسبت به 

نابع بخشی از آب شرب و بهداشت و تامين م

 صنعت منطقه اقدام نمود. 

حل مسئله و  تامين قسمتی از آب شرب و بهداشت و صنعت منطقه

 چالش

7 

مطالعه اثر فرونشست زمين بر ميزان آب  اي قزوين شرکت آب منطقه

 برگشتی به آبخوان

طرح هاي تحقيقات  تقاضا محور

و توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

ژوهش آموزش و پ

 وزارت نيرو

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

رويه از منابع آب زيرزمينی عواقب زيادي از جمله  استفاده ي بی

کاهش سطح ايستابی و نشست زمين را در پـی دارد. از اين رو 

هاي زيرزمينی از اراضی تحت آبياري و انجام  بررسی تغذيه آب

ي تغذيه جهت مـديريت بهتـر منابع آب،  صنوعی و محاسبهتغذيه م

 کند اهميت پيدا می

هاي آب  ي برداشت بيش از حد از سفره در نتيجه 

زيرزمينی، افت بيش از حد سطح ايستابی رخ 

آيد  دهد. وقتی آب در ظرف آبخوان پايين می می

الي خاک که تاکنون از آب پر بوده،  هاي البه حفره

گيرد. در  هوا به جاي آب قرار میشود و  خالی می

عمل با حذف فشار آب بين منفذي، عاملی جهت 

هاي رويی خاک وجود نداشته و لذا  تحمل وزن اليه

هاي زيرين  تدريج از باال به اليه هاي خاک به اليه

آورند. با خروج تدريجی هواي بين  خود فشار می

شوند و در  تر می ها به هم فشرده رسوبات، ذره

تدريج نشست  هاي خاک و رسوب به اليهنهايت 

کنند. به همين خاطر قدرت نفوذ پذيري و  می

تخلخل مفيد خود را از دست داده و در آينده حتی 

اگر آبی هم در سطح زمين موجود باشد، امکان 

هاي  نفوذ و ذخيره آن بسيار کاهش يافته و جريان

شوند. از اين رو هر جا که  سطحی زمين تقويت می

هاي خالی از بين بروند، براي هميشه از اين فضا

دست رفته و ديگر قابل اصالح نبوده و پايان عمر 

است براي   آبخوان محسوب خواهد شد. لذا ضروري

نجات آبخوان قبل از اينکه به مرحله پايان عمر آن 

نزديک شود، تدابيري انديشيده شود. از اقداماتی 

مصنوعی  توان انجام داد تغذيه که در اين راستا می

باشد  هاي زيرزمينی می بخشی آب آبخوان و تعادل

 اند.  که هنوز منافذ خاک پر نشده ولی در زمانی

هاي آبياري  برآورد تغذيه )آب برگشتی آبياري( با سامانه

مختلف، بررسی تأثير فرونشست بر  ميزان نفوذپذيري آبخوان، 

بررسی تغذيه آب زيرزمينی تحت الگوهاي کشت و آبياري 

اي از اليه  نوع و تغذيه مصنوعی آبخوان در طيفی گستردهمت

هاي آبرفتی براي  هاي خاک، ارائه  روابط مختص آبخوان

محاسبه فرونشست ناشی از افت سطح آب زيرزمينی، 

هاي مديريتی مناسب  براي کنترل  سازي اعمال سياست شبيه

 ميزان فرونشست 

حل مسئله و 

 چالش

8 

اثربخشی نصب کنتورهاي هوشمند بررسی  آب منطقه اي کرمان

هاي استان و بررسی نقاط  بر تقويت آبخوان

قوت و ضعف آنها )مطالعه موردي دشت 

 بردسير(

اولويت هاي  سرباز نخبه

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

جزييات اثرگذاري و نحوه بهره برداري از کنتورهاي  هاي استان شمند بر تقويت آبخوانلزوم بررسی نصب کنتورهاي هو

هوشمند و مکانيزه شدن پايش منابع آبی از موارد 

 باشد مهم در طرح احيا و تعادل بخشی می

بررسی اثر کنتورهاي هوشمند، نحوه قانون گذاري متناسب با 

استفاده از ها، اثرات مستقيم و ثانويه  پايش از طريق آن

ها، ميزان تأثير در مقابل هزينه،  کنتورهاي هوشمند بر آبخوان

نحوه افزايش بهره وري و استفاده از پتانسيل هوشمند سازي 

 پايش و...

توليد محصول/ 

 خدمت

9 

اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

بررسی تاثير طرح هاي احياء وتعادل بخشی 

ينی )مطالعه بر روي تقويت منابع آب زيرزم

 موردي دشت امامزاده جعفر گچساران (

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب )زيرزمينی و 

 سطحی(

درقالب طرح احياء وتعادل بخشی پروژه هاي متعددي در دشت 

گرفته امامزاده جعفر بعنوان دشت پايلوت در سالهاي اخير صورت 

است ازجمله نصب کنتورهاي هوشمند ، اصالح وتعديل پروانه ها ، 

 98و 99مرمت وباز سازي سه طرح تغذيه مصنوعی در سالهاي 

ميليارد ريال براي اين طرح هزينه گرديد . 41حدود بيش از 

جايگزينی آب ثقلی به جاي زيرزمينی ،پر نمودن چاههاي غيرمجازو 

زي ، لذا تاثير اين اقدامات با وزن اطالع رسانی عمومی وفرهنگ سا

هرمورد درتقويت منابع آب زيرزمينی وجبران کسري مخزن می 

تواند در مديريت دشت کمک نمايد . به همين منظور براي تائيد 

هرکدام از عوامل بررسی کاهش افت سطح ايستابی از اهميت خاص 

ظر برخوردار است . که انجام اين تحقيق در همين راستا ضروري بن

 می رسيد. 

بررسی تاثير طرح هاي احياء وتعادل بخشی بر روي 

تقويت منابع آب زيرزمينی مطالعه موردي ) دشت 

 امامزاده جعفر گچساران (

پروژه مختلف بود که وزن  16طرح احياء وتعادل بخشی داراي 

تاثير هر پروژه براحياء وتعادل بخشی آب زيرزمينی متفاوت 

نين در دشت ها و آبخوان هاي می باشد . اين تاثير همچ

استانمختلف بوده . که در دوره هاي زمانی گوناگون نياز به 

پايش دارد . هم اکنون تاثير شاخص ها و پارامتر هاي مختلف 

اين طرح مانند اجراي طرح هاي تغذيه مصنوعی ، نصب کنتور 

هاي حجمی هوشمند ، اصالح وتعديل ، اجراي سيستم هاي 

پر کردن چاه هاي غير مجاز ، جلوگيري از  آبياري تحت فشار ،

اضافه برداشت و . . . به صورت کمی ارزيابی نگرديد. لذا با 

مشخص نمودن تاثير کمی ونيز کيفی هر پارامتر برروي 

ويژگی هاي آبخوان ، امکان مديريت دشت واستمرار برنامه 

احياء وتعادل بخشی محقق وبرنامهاحياء دشت مشخص خواهد 

تعيين وزن و درجه اثر گذاري هر شاخص حرکت به شد . و با 

سمت تعادل بخشی وکاهش افت سطح ايستابی دشت ها 

حل مسئله و 

 چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

بصورت علمی تر انجام می گيرد . بطور کلی خالصه نتايج 

متصوره از تحقيق عبارتند از الف ميزان دقيق تقويت سفره 

زيرزمينی هر آبخوان از اجراي پروژه هاي طرح تعادل بخشی 

 16ب( تعيين وزن اثر گذاري هرکدام از  بصورت تفکيکی

پروژه طرح احياء وتعادل بخشی به تفکيک بر جبران افت 

سطح ايستابی ج( ارائه يک برنامه مديريتی براي مديران 

 اجرايی در حوزه بهره وري ومصرف بهينه آب

11 

مطالعات تداخل آب شور و شيرين در  اي گيالن شرکت آب منطقه

ان هاي ساحلی استان گيالن، بررسی آبخو

 معضالت به وجود آمده و ارايه راهکار

اولويت پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

ضوع استان گيالن در مجاورت درياي خزر قرار قراردارد که اين مو

سبب محدوديت برداشت از منابع آب زيرزمينی به ويژه در سال 

هاي خشک می گردد. لذا شناسايی حد مجاز برداشت از منابع 

زيرزمينی می تواند در حفظ منابع آب شيرين استان حائز اهميت 

 خاص باشد.

ارايه راهکارهاي الزم جهت پيشگيري از هجوم آب 

نواحی  شور، تعيين حد مجاز بهره برداري در

 ساحلی

ارايه راهکارهاي الزم جهت پيشگيري از هجوم آب شور، 

 تعيين حد مجاز بهره برداري در نواحی ساحلی

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

بومی سازي اهداف طرح احيا و تعادل 

بخشی با رويکرد جبران کسري مخازن ، 

عالج بخشی و ارائه راه حل و شيوه نامه 

 ومیب

راهبرد هاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

 -اجتماعی -با توجه به شرايط ويژه زمين شناختی مشکالت کمی کيفی در منابع و مجاري آبی

طرح هاي عالج کشاورزي منطقه، نياز است تا 

 بخشی براي مازندران بازنگري و بومی سازي گردد. 

حل مسئله و  شيوه نامه  -بومی سازي  -ارائه راه حل 

 چالش

12 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بررسی اثرات سدهاي تغذيه مصنوعی بر 

کميت و کيفيت آبهاي زيرزمينی )مطالعه 

 موردي دشت ..(

پايان نامه 

 دانشجويی

 اولويت هاي

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب )زيرزمينی و 

 سطحی(

شناسايی اثرات و کارايی طرح هاي تغذيه مصنوعی اجرا شده بر 

 بهبود وضعيت منابع آب محل اجراي طرح ها 

 افت کمی و کيفی منابع آب منجر به اجراي

 طرح هاي تغذيه مصنوعی با هدف بهبود

 موجود شده است لذا بررسی تاثير  شرايط

 اجراي طرح ها بر بهبود کمی و کيفی منابع

آب بمنظور تداوم حمايت از اين طرح ها حايز 

 اهميت می باشد

ارائه راه حل  بررسی تاثير سدهاي تغذيه مصنوعی بر منابع آب زيرزمينی 

 مشکل
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 محورمنابع آب -2

 آب تامين -5 -2

 نوع تحقيق قعنوان تحقي عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي

عنوان مشکل کليدي قابل 

 حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

بينی جمعيتی طرح  ارزيابی مدل هاي پيش اي اردبيل شرکت آب منطقه

 هاي آبرسانی )مطالعه موردي(

اولويت هاي  رتقاضا محو

پژوهشی و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعی

پيش بينی جمعيت در طراحی طرح هاي آبرسانی کاربرد خاص 

 براي کارشناسان دارد

وجود تناقضات و تعارضات در ميزان احتمال 

جمعيت قابل پيش بينی و عدم شناخت الزم از 

مدل هاي کارامد و دقيق در خصوص پيش بينی 

 جمعيت طرح هاي آبرسانی

ارائه استاندارد و معرفی مدلکارآمد در خصوص پيش بينی 

 هاي جمعيتی طرح هاي آبرسانی

 تدوين استاندارد

2 

سی و تعيين نياز آبی با استفاده از مدل برر اي البرز شرکت آب منطقه

AquaCrop  و ارائه راهکارهاي صرفه

جويی و کاهش مصرف آب ) مطالعه موردي 

 : دشت هشتگرد(

اولويت هاي  سرباز نخبه

پژوهشی و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

سازي نياز آبی  ضرورت بهينه

محصوالت کشاورزي و فقدان 

الگوي کشت مناسب با منابع 

 ودآبی موج

هدف از انجام اين پژوهش، ارائه راهکارهاي عملی و کم هزينه براي 

صرفه جويی در مصرف آب است. مبانی مطالعه انجام شده با استناد 

به مطالعات واقعی و در قالب مطالعه موردي خواهد بود. رويکرد اين 

مطالعه ارائه و بررسی راهکارهايی است که مسلتزم تغيير سيستم 

تغيير الگوي کشت نيست و نيز سطح زير کشت در آبياري و حتی 

 منطقه کاهش پيدا نکند.

وضعيت کنونی دشت هشتگرد حاصل عملکرد 

مجموعه اي از عوامل انسانی و طبيعی طی دهه 

هاي گذشته است و احياء و تعادل بخشی آب 

زيرزمينی دشت در اولويت قرار دارد. زمانی که 

بايد  منابع آب با مشکالت جدي مواجه می شود

براي حل اساسی مشکل ريشه هاي مسبب اصلی و 

تاريخچه شروع مشکالت مشخص گردد تا بتوان راه 

حل مؤثري ارائه کرد. اقدامات وقتی می توانند مؤثر 

باشند که به موقع صورت گيرند در غير اين صورت 

 عليرغم هزينه باال ، تأثير کمتري خواهند داشت.

 الشحل مسئله و چ ارائه راه حل مشکل

3 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

ارزيابی وطراحی سيستم هاي کم هزينه 

تامين آب شرب روستاهاي کم جمعيت 

 استان )آبرسانی تانکري(

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

 تهيه دستورالعمل تنوع بخشی سامانه توزيع آب شرب وبهداشتی کاهش هزينه هاي سرمايه گذاري وبهره برداري  ره وري وکاهش هزينه هاي سرمايه گذاري وبهره برداري ارتقائ به

4 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

ارزيابی پايداري و تاب آوري منابع آب 

استان در تامين ميان مدت و بلندمدت 

 شرب و بهداشت و صنعت نيازهاي

اولويت هاي  سرباز نخبه

پژوهشی و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

ارزيابی پايداري و تاب آوري منابع آب استان در تامين ميان مدت و 

 بلندمدت نيازهاي شرب و بهداشت و صنعت

پايداري و تاب آوري منابع آب  بررسی و ارزيابی

استان در تامين ميان مدت و بلندمدت نيازهاي 

 شرب و بهداشت و صنعت

ارائه تحليل پايداري و تاب آوري منابع آب استان در تامين 

 ميان مدت و بلندمدت نيازهاي شرب و بهداشت و صنعت

 حل مسئله و چالش

5 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

آب تجديدپذير ساالنه در برآورد و بررسی 

هاي مختلف زمانی با استفاده از  دوره

 اي اطالعات ماهواره

اولويت هاي  سرباز نخبه

پژوهشی و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

 هاي مختلف ارائه تحليل و بررسی آب تجديدپذير ساالنه در دوره

 اي زمانی با استفاده از اطالعات ماهواره

ارائه تحليل و بررسی آب تجديدپذير ساالنه در 

هاي مختلف زمانی با استفاده از اطالعات  دوره

 اي ماهواره

 حل مسئله و چالش برآورد کمی آب تجديدپذير ساالنه در استان

6 

مقايسه ميزان مصرف آب کشت هاي  اي لرستان شرکت آب منطقه

 از جمله برنج در دشت سيالخورآبدوست 

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

سازي نياز آبی  ضرورت بهينه

محصوالت کشاورزي و فقدان 

الگوي کشت مناسب با منابع 

 آبی موجود

گرايش شديد کشاورزان جهت توسعه کشت برنج در ساليان اخير 

 شناسانعلی رغم توصيه ها و تذکرات مکرر کار

با توجه به گرايش شديد کشاورزان جهت توسعه 

کشت برنج در ساليان اخير علی رغم توصيه ها و 

تذکرات مکرر کارشناسان  نياز به تعين دقيق 

ميزان مصرف آب برنج در دشت سيالخور و تهيه 

 دستورالعمل می باشد

 تهيه دستورالعمل تعين دقيق ميزان مصرف آب برنج در دشت سيالخور

7 

رکت مديريت منابع آب ش

 ايران

جلوگيري از تغيير مبانی طراحی طرحهاي 

اجرائی )تغييرات آبدهی و بازتخصيص آب( 

با ارائه متدلوژي انجام توامان مطالعات 

ريسک با مطالعات پايه و مطالعات صدور 

 مجوز تخصصيص

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و 

فناوري کشور در 

 زمينه آب

ي از تعميرات و نگهدار

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

ها، برداشت آب  رويه آب از سرشاخه هاي بی مسايلی نظير برداشت

زيرسطحی در اطراف رودخانه و برعکس شدن گراديان هيدروليکی، 

گوي بارش و عدم ايجاد رواناب قابل توجه به تغيير اقليم، تغيير ال

لحاظ نفوذ باران يا ذوب برف در اراضی شخم زده شده ديم و تغذيه 

هاي زيرسطحی و... برآوردهاي انجام شده بعد از چند سال  سفره

کند. همچنين  گردد و نياز به بازنگري پيدا می دچار تغيير می

ها و  دم قطعيتمجوزهاي تخصيص آب صادره نيز به لحاظ همين ع

ها و مسايل اجتماعی  مواردي ديگر نظير ضرورت تدقيق حقابه

کنند. با  هاي آبريز بعد از چند سال نياز به بازنگري پيدا می حوضه

ريزي منابع  تغيير در اطالعات پايه و انجام مطالعات بازنگري برنامه

آب طرح، رقوم نرمال و ديگر مشخصات سد دستخوش تغيير قرار 

 .گيرد می

هاي ناشی از  ها و ريسک با شناسايی اين ريسک

تغييرات محتمل مجوز هاي تخصيص آب )مصارف( 

به داليل نوسانات آبی )در شرايط تر سالی و 

خشکسالی( و تعيين شدت تاثير مخاطرات متاثر از 

توان با انجام  آن براي ذينفعان در پائين دست، می

مطالعات ريسک )انجام تحليل کيفی ريسک و 

نامه ريزي پاسخ به ريسک هاي پر خطر و اجراي بر

آنها( از تکرار بازنگري مطالعات طرح هاي توسعه 

منابع آب )متاثر از تغييرات در مصارف آب( در طی 

 عمر مفيد آنها جلوگيري نمود.

ثبات در مبانی طراحی سدها در طی عمر مفيد آنها، 

جلوگيري از هدر رفت زمان و سرمايه، جلوگيري از عدم 

 تحقق اهداف سدها در طی عمر مفيد آنها

 حل مسئله و چالش
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 محور اقتصاد آب -3

 آب وري بهره و اقتصاد -1 -3

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي کاربردي تحقيقدستاوردها و نتايج  تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

تعيين بهينه سهم بخشهاي کشاورزي و 

صنعت از آب تخصيص يافته به شبکه 

آبياري خداآفرين در محدوده استان و 

تعيين اقتصادي ترين محصوالت جهت 

 کشت در سطح شبکه

اولويت هاي  سرباز نخبه

پژوهشی و فناوري 

 ه آبکشور در زمين

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

نظر به پتانسيل باالي شبکه آبياري و زهکشی خداآفرين از نظر 

منابع آب و خاک و مرزي بودن منطقه و سرمايه گذاري عظيم انجام 

گرفته از طرف دولت جهت تامين منابع آبی اراضی کشاورزي از 

رودخانه مرزي ارس، توجه همزمان به توسعه و بهره برداري از محل 

اراضی کشاورزي و توسعه صنعتی منطقه و همچنين پيش بينی 

صنايع تبديلی محصوالت و نياز آبی آنها از اهميت خاصی برخوردار 

است و نگاه يکجانبه به تخصيص کامل آب به بخش کشاورزي 

ي شود لذا تسهيم ممکن است در دراز مدت منجر به چالشی جد

 آب بين بخشهاي کشاورزي و صنعت از الزامات اساسی است.

نظر به شفاف بودن منابع آبی شبکه، الزم است 

ضمن برآورد درآمدها و هزينه هاي بخش 

کشاورزي و همچنين صنايع تبديلی، ميزان بهينه 

تخصيص آب سهم استان در شبکه خداآفرين به 

شده و بخشهاي کشاورزي و صنعت  محاسبه 

الزامات اجتماعی و نظام بهره برداري نيز در آن 

رعايت شود. بديهی است خروجی نهايی تحقيق می 

بايست درصدهاي پيشنهادي تخصيص آب به 

بخشهاي صنعت و کشاورزي را بصورت علمی و 

 فنی مشخص کند.

تعيين ضرورت تخصيص بهينه آب به بخش صنعت در منطقه 

 خداآفرين

 تهيه دستورالعمل

2 

اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

استفاده از سيستمهاي حسابداري آب 

درحوضه هاي آبريز  دشت سميرم در 

 راستاي مديريت بهينه عرضه و تقاضاي آب 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

استفاده از حسابداري آب راهی است براي محاسبه دقيق مصارف 

آب  و انطباق آن با تخصيصهاي آب قابل استفاده در هر سال آبی و 

 به تبع آن ابزاري است براي محاسبه آب بهاء مصرف کنندگان

بدون حسابداري آب انطباقی بين ميزان حداکثر 

اده و برداشت واقعی وجود تخصيص قابل استف

نخواهد داشت و اين وضعيت نهايتا منجر به ايجاد 

عدم تعادل در منابع  و مصارف آب در حوضه 

 آبريزخواهد شد

ابزار حسابداري به مدير حوضه آبريز و نيز تصميم سازان 

کمک خواهد کرد تا با شناسايی وضع برداشت آب واقعی در 

ا در سالهاي بعدي را سالهاي مختلف، تخصيص آب قابل اجر

مشخص نموده و نيز بدهيهاي و مطالبات احتمالی ذينفعان 

 شفاف گردد

 حل مسئله و چالش

3 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

برنامه ريزي استراتژيک براي مبادله آب 

بازيافتی با آب چاه هاي کشاورزي جهت 

 تامين آب شرب پايدار شهر مشهد

پايان نامه 

 دانشجويی

هاي  اولويت

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

برنامه ريزي استراتژيک براي مبادله آب بازيافتی با آب چاه هاي 

 کشاورزي جهت تامين آب شرب پايدار شهر مشهد

افتی با برنامه ريزي استراتژيک براي مبادله آب بازي

آب چاه هاي کشاورزي جهت تامين آب شرب 

 پايدار شهر مشهد

بررسی رفتار توليدکنندگان و مصرف کنندگان نسبت به 

پذيرش آب هاي بازيافتی در توليد و مصرف محصوالت 

 کشاورزي

 حل مسئله و چالش

4 

اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

بررسی راهکارهاي افزايش بهره وري آب در 

 استان

اولويت هاي  حورتقاضا م

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبی محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبی موجود

درصد بيشتر از مقياس جهانی آب  22آمارها نشان می دهد ايران 

درصد آب مصرفی  92در بخش کشاورزي مصرف می کند در واقع 

به بخش کشاورزي است از اينرو مهم ترين جنبه در کشور مربوط 

بررسی اقتصاد آب در بخش کشاورزي است. پايين بودن بهره وري 

آب در اين بخش نشان دهنده توانايی افزايش بهره وري مصرف آن 

در اين بخش است. وقوع خشکسالی در اثر مناطق لزوم توجه بيشتر 

د استفاده در بخش به بهره وري آب و استفاده ي حداکثر از آب مور

 کشاورزي را نمايان می سازد.

بررسی اقتصاد آب در بخش کشاورزي و ارائه  

راهکار به منظور افزايش بهره وري مصرف آن در 

اين بخش  و استفاده ي حداکثر از آب مورد 

 استفاده در بخش کشاورزي 

 حل مسئله و چالش ارائه راهکار به منظور افزايش بهره وري مصرف آن 

5 

شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

ارزيابی ظرفيت مناطق ساحل ودريا براي 

 پرورش ماهی، ميگو و ....

راهبرد هاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

به ارزيابی  گسترش مزارع پرورش آبزيان وجود ظرفيت مناسب در مناطق ساحلی

پارامترهايی همچون پتانسيل هاي آبی )کمی و 

کيفی(، شرايط طبيعی، امکانات دسترسی و ... با 

 رويکردهاي علمی نوين دارد.

 حل مسئله و چالش تدوين راه حل و افزايش منابع قابل برنامه ريزي
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 آب اقتصاد محور -3

 آب بخش در سازي خصوصی -2 -3

 اسناد باال دستي نوع تحقيق يقعنوان تحق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

بررسی قابليتهاي گردشگري و راهکارهاي 

 ايجاد درآمد از منابع آبی استان

اولويت هاي  ا محورتقاض

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

با توجه به سند چشم انداز امور اقتصادي استان گلستان ، اين 

استان ، استانی توانمند و برتر در مقوله ي توريسم و اکوتوريسم 

ايی و مستندسازي منابع اصلی معرفی شده است و  شناس

گردشگري، حمايت، حفاظت، توسعه و ارتقاء استانداردهاي کيفی 

خدمات گردشگري، توريسم و اکوتوريسم، به منظور افزايش ميزان 

ماندگار مسافران رهگذر )گردشگران( را در برنامه ي خود قرار داده 

 است. 

شناسايی و مستندسازي منابع اصلی گردشگري،  

حفاظت، توسعه و ارتقاء استانداردهاي حمايت، 

کيفی خدمات گردشگري، توريسم و اکوتوريسم، به 

منظور افزايش ميزان ماندگار مسافران رهگذر 

 )گردشگران( را در برنامه ي خود قرار داده است. 

حل مسئله و  شناسايی و مستندسازي منابع اصلی گردشگري

 چالش

2 

اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

ناسايی و اولويت بندي برون بررسی، ش

سپاري خدمات شرکت سهامی آب منطقه 

 اي هرمزگان به بخش خصوصی

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

هاي مديريت تأمين  چالش

 هاي بخش آب مالی طرح

شرکت  با توجه به محدوديت منابع مالی و تنوع فعاليتها و خدمات

شناسايی و اولويت بندي طرح هاي ضروري بمنظور افزايش بازدهی 

 طرح هاي اجرايی و  برون سپاري 

با توجه به محدوديت منابع مالی، اولويت بندي 

فعاليتها جهت برون سپاري با استفاده از روشهاي 

علمی و معتبر بمنظور نيل به اهداف سازمان که 

رد نياز می ارائه خدمات به بهترين شکل است مو

 باشد

افزايش ارتقاي کارايی از طريق واگذاري خدمات به بخش 

 قانون برنامه ششم توسعه  25خصوصی بر اساس ماده 

حل مسئله و 

 چالش
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 اقتصاد آب محور -3

 آب بخش در اقتصادي ارزيابی -3 -3

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 حل توسط تحقيققابل 
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

بررسی تاثير ايجاد بازارهاي محلی آب در 

تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی دشت 

 مشهد ـ چناران

اولويت هاي  سرباز نخبه

ناوري پژوهشی و ف

 کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

مطالعه و تحليل تاثير ايجاد بازارهاي محلی ّآب در تعادل بخشی 

 منابع آب زيرزمينی در دشت مشهد ـ چناران

مطالعه و تحليل تاثير ايجاد بازارهاي محلی ّآب در 

منابع آب زيرزمينی در دشت مشهد ـ تعادل بخشی 

 چناران

ارائه تحليل تاثير ايجاد بازارهاي محلی ّآب در تعادل بخشی 

 منابع آب زيرزمينی 

 اجراي پايلوت

2 

تعيين مدل ارزش افزوده هر مترمکعب آب  اي سمنان شرکت آب منطقه

از جنبه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعی، 

 زيست محيطی در طرح هاي انتقال آب

 )مطالعه موردي چشمه روزيه به سمنان(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی امکان انتقال آب 

بين حوضه اي و پيامدهاي 

 آن

انتقال آب بين حوضه اي، بررسی امکان انجام ، تاثيرات و پيامدهاي 

 انقال

وزيه به استفاده از نتايج طرح انتقال آب از چشمه ر

سال بهره برداري و ارائه  14سمنان پس از حدود 

براي طرح هاي انتقال آب که با در نظر گرفتن مزايا 

و معايب انتقال در مبداء و مقصد، بتواند تصميم 

 گيري را به بهترين نحو ممکن سازد

بررسيپروژه هاي انتقال آب، مزايا و معايب انتقال در مبداء و 

 مقصد

 توليد نرم افزار

3 

محاسبه و مقايسه ارزش افزوده توليدات  اي سمنان شرکت آب منطقه

بخش هاي مختلف مصرف کننده آب) اعم 

از کشاورزي، صنعت، شرب و خدمات( در 

 سطح استان سمنان

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد آب )تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

مودن تجارت عملياتی ن

 مجازي آّب(

محاسبه ارزش افزوده ايجاد شده توسط هر متر  مديريت منابع آب

مکعب آب براي محصوالت مختلف، بررسی و ارائه 

راهکار براي تغيير مطلوب کاربري آب با لحاظ 

مسائل اقتصادي، اجتماعی، زيست محيطی و 

 حقوقی

محاسبه ارزش افزوده ايجاد شده توسط هر متر مکعب آب 

راي محصوالت مختلف ، ارائه راهکار براي تغيير مطلوب ب

 کاربري آب

 توليد نرم افزار

4 

تاثير اجراي طرحهاي توسعه منابع آب بر  اي لرستان شرکت آب منطقه

 اقتصاد استان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

تی آب، ارزش اقتصادي و ذا

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

وجود پاره اي ابهامات در خصوص عدم کارايی طرح هاي اجرا شده 

 و در دست اجرا

وجود پاره اي ابهامات در خصوص عدم کارايی طرح 

 هاي اجرا شده و در دست اجرا

 تهيه دستورالعمل ارائه گزارش تحليلی در خصوص اثرات اقتصادي طرحها

5 

قه اي شرکت آب منط

 مازندران

مهندسی مجدد شبکه هاي آبياري و 

زهکشی به منظور ارتقاء بهره وري  و 

راندمان توزيع آب به روش تحويل حجمی و 

 مانيتورينگ آب

راهبرد هاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري )مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ا و ...(ه زهاب زهکش

مشکالت موجود در بخش شبکه هاي سنتی و  پايين بودن بهره وري آب  و راندمان در بخشهاي مختلف

مدرن استان و لزوم بازنگري و ارزيابی عملکرد 

شبکه ها با توجه به نارسايی هاي شبکه توزيع و 

انتقال آب و نهايتاً الزامی نمودن تحويل حجمی و 

ي مدريت بهنگام مانيتورينگ منابع و مصارف برا

 منابع آب

 حل مسئله و چالش ارائه وضعيت وراه حل هاي مربوطه

6 

شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

تعيين،شاخص هاي  ارزيابی قيمت تمام 

شده آب در بخشهاي مختلف توزيع وتعرفه 

 آب )بازار محلی(

راهبرد هاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

رزش اقتصادي و ذاتی آب، ا

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

به منظور ارزش گذاري واقعی آب، ارتقائ سطح  عدم وجود قيمت واقعی آب با تاثيرگذاري کليه عوامل وشاخص ها

فرهنگی مصرف کنندگان، جلوگيري از هدررفت و 

 اسراف

 تهيه دستورالعمل قيمت واقعی آب در مصارف مختلف
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 آب صادمحور اقت -3

 آب بخش در اقتصادي ابزارهاي -4 -3

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

رفيت هاي گردشگري آب در تعيين ظ اي بوشهر شرکت آب منطقه

 استان بوشهر

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

در استان بوشهر پتانسيل گردشگري آب چه در استفاده از درياچه 

ت خدادادي چشمه سدها و چه رودخانه ها و تاالب ها و نيز نعم

هاي زيباي آبگرم و معدنی استان وجود دارد که با مديريت بهينه 

 اين پتانسيل ها امکان اشتغال زايی مناسبی می تواند فراهم شود. 

 تهيه دستورالعمل افزايش بهره وري بخش آب   ارائه راهکارهاي بهره وري حداکثري از اين منابع  

2 

اي چهار  شرکت آب منطقه

 بختياريمحال و 

يابی منابع جديد در حوزه  ارزيابی و پتانسيل

درآمدهاي عملياتی )آب سطحی و آب زير 

 زمينی(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت تأمين  چالش

 هاي بخش آب مالی طرح

 با عنايت به اينکه درآمدهاي مکتسبه از فروش منابع آب )سطحی و

زير زمينی( درآمد عملياتی شرکت محسوب می گردد و تاکنون از 

منابع محدودي درآمد کسب شده، انتظار می رود که با توجه 

ظرفيتهاي منابع آبی استان )سطحی و زير زمينی( و با در نظر 

گرفتن تجارب موفق ساير استانها  و بررسی نقاط انعطاف قوانين و 

گري وجود داشته باشد مقررات باالدستی، پتانسيلهاي دي

)پتانسيلهاي وصول درآمد از منابع آب زير زمينی براي مصارف 

کشاورزي و صنايع وابسته به کشاورزي، هزينه جبرانی  و 

پتانسيلهاي وصول درآمد از منابع آب سطحی مثل حق گذر آب يا 

پتانسيل يابی احداث نيروگاههاي برقابی کوچک( که وصول درآمد 

 ير باشد.از آنها امکان پذ

با عنايت به اينکه درآمدهاي مکتسبه از فروش 

منابع آب )سطحی و زير زمينی( درآمد عملياتی 

شرکت محسوب می گردد و تاکنون از منابع 

محدودي درآمد کسب شده، انتظار می رود که با 

توجه ظرفيتهاي منابع آبی استان )سطحی و زير 

زمينی( و با در نظر گرفتن تجارب موفق ساير 

ستانها  و بررسی نقاط انعطاف قوانين و مقررات ا

باالدستی، پتانسيلهاي ديگري وجود داشته باشد 

)پتانسيلهاي وصول درآمد از منابع آب زير زمينی 

براي مصارف کشاورزي و صنايع وابسته به 

کشاورزي، هزينه جبرانی  و پتانسيلهاي وصول 

درآمد از منابع آب سطحی مثل حق گذر آب يا 

ل يابی احداث نيروگاههاي برقابی کوچک( پتانسي

 که وصول درآمد از آنها امکان پذير باشد.

بررسی نقاط انعطاف قوانين و مقررات باالدستی،بررسی 

پتانسيلهاي وصول درآمد از منابع آب زير زمينی براي 

مصارف کشاورزي و صنايع وابسته به کشاورزي، هزينه 

منابع آب سطحی جبرانی  و پتانسيلهاي وصول درآمد از 

مثل حق گذر آب يا پتانسيل يابی احداث نيروگاههاي برقابی 

 کوچک

حل مسئله و 

 چالش

3 

بررسی راهکارهاي افزايش توجيه اقتصادي  اي زنجان شرکت آب منطقه

 طرحهاي عمرانی استان زنجان

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

افزايش توجيه مالی و 

صادي  پروژه هاي اقت

 عمرانی بخش آب

پايين بودن درآمد و توجيه مالی طرح که موجب هدر رفت و عدم 

استفاده بهينه از منابع مالی و اقتصادي کارفرما پس از بهره برداري 

 از طرح ميگردد.

با توجه به تفاضل زمانی مطالعه تا اجراي طرحهاي 

عمرانی در سنوات قبل ، ضرورت دارد نسبت به 

گري پتانسيل نهفته در طرحها در زمينه ايجاد بازن

درآمد و تامين منابع مالی نوين براي شرکتهاي 

 دولتی اقدامات الزم صورت پذيرد

افزايش بهره وري و درآمد زايی و امکان واگذاري پروژه به 

 بخش خصوصی

حل مسئله و 

 چالش

4 

 و عملياتی راهکارهاي ارائه و بررسی قم اي شرکت آب منطقه

 شرکت براي درآمدزايی نیقانو

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مشکالت روزافزون 

شرکتها و ناکارآمدي 

خدمات رسانی، فقدان 

منابع مالی پايدار و 

مستمر، نظام ناکارآمد 

مديريت و برنامه ريزي 

 هزينه

امروزه اولين و مهم ترين محدوديت براي حل مسائل 

اکارآمدي خدمات رسانی، فقدان منابع روزافزون شرکتها و ن

مالی پايدار و مستمر، نظام ناکارآمد مديريت و برنامه ريزي 

هزينه است که در نهايت به عدم موفقيت چشم اندازهاي 

پيش بينی شده شرکت و نارضايتی اربابان رجوع و نيروي 

انسانی منتهی می شود. بنابراين ضرورت مطالعات بيشتر در 

هميت بااليی جهت پايداري درآمد و ايجاد اين زمينه از ا

کيفيت مناسب زندگی براي نيروي انسانی شرکت و خدمات 

 بهتر به متقاضيان برخوردار است.

نگاه نو به منابع درآمدى پايدار در شرکتهاي  

آب منطقه اي، متضمن آينده روشن براى 

شرکت جهت توسعه و تحقق شرکت ايده آل 

شرکت  در نظر می باشد. در همين ارتباط، 

دارد به مطالعه و شناخت منابع مالی و 

راهکارهاي درآمدزايی پايدار  و ارائه 

راهکارهاي عملياتی در چارچوب قوانين 

 بپردازد.

ارائه راهکارهاي عملياتی در چارچوب قوانين براي 

 درآمدزايی پايدار.

حل مسئله و 

 چالش

5 

توسعه منابع آب بررسی و نقش طرح هاي  اي لرستان شرکت آب منطقه

 بر صنعت گردشگري لرستان

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 توسعه در موجود مشکالت

 گردشگري صنعت

در  ايجاد اشتغال و افزايش درآمد و رفع معضل بيکاري  نياز به توسعه صنعت گردشگري آّب در لرستان نياز به توسعه صنعت گردشگري آّب در لرستان

 لرستان

 توليد ثروت و گسترش ابعاد ارتباطی و بين المللی  -

 تثبيت جايگاه آب در توسعه گردشگري  -

معرفی ظرفيت هاي گردشگري و تفريحی در منابع و  -

 تاسيسات آبی استان لرستان

تشويق و ترغيب سرمايه گذاران داخلی و خارجی بخش  -

 غير دولتی در خصوص سرمايه گذاري

 ارائه مدل

6 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

تحليل نسبت منفعت به هزينه داده هاي 

 پايه منابع آب در کشور ايران

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

هاي مديريت تأمين  چالش

 هاي بخش آب مالی طرح

عدم وجود سندي پيرامون منافع حاصل از سرمايه گذاري در بخش 

 داده هاي پايه منابع آب در کشوراطالعات و 

تاکنون مطالعات محدودي پيرامون نسبت منفعت 

به هزينه آمار و اطالعات پايه منابع آب در سطح 

دستيابی به منافع حاصل از سرمايه گذاري و صرف هزينه در 

 نابع آب در سطح کشوربخش آمار و اطالعات پايه م

حل مسئله و 

 چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

دنيا انجام شده است. برخی تحقيق هاي انجام شده  کشور در زمينه آب

در سطح دنيا نشان می دهد متوسط نسبت منفعت 

 4به هزينه آمار و اطالعات پايه منابع اب در حدود 

می باشد. با اينحال مطالعات مشابهی در  1به 

سطح کشور انجام نشده و انجام مطالعات مشابه در 

اين زمينه می تواند جهت ارزيابی سرمايه گذاري 

در بخش داده هاي پايه منابع آب در سطح کشور 

 مفيد باشد
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 آب محور اقتصاد -3

 برقابی اقتصاد -5 -3

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 ييمحصول نها دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

بررسی و مقايسه روش هاي واگذاري بهره 

برداري ونگهداري از نيروگاههاي برق آبی به 

بخش خصوصی با در نظر گرفتن مدل 

تامين آب ، مديريت تعرفه واخذ حق گذر 

آب توسط آب منطقه اي ومدل مديريت 

 وفروش برق توسط بهره بردار

ولويت هاي ا تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه مديريت 

 هاي برقابی نيروگاه

مجموعه نيروگاههاي زنجيره اي برقابی ياسوج که شامل پنج 

می  3و کريک  2، کريک  4، پل کلو  2، پل کلو 1نيروگاه پل کلو 

مگا وات ساعت برق توليد می نمايند  36باشند در مجموع به ميزان 

ه در حال حاضر مديريت بهره برداري و تعمير ونگهداري آن به .ک

بخش خصوصی واگذار گرديده است . اما به داليل ذيل اين مدل 

برون سپاري الزم است مورد بازنگري وارزيابی قرار بگير د وضمن 

مقايسه با ديگر روشها ومدل هاي رايج فعلی برون سپاري ، بهترين 

رق توليدي با تعرفه دولتی با مبلغ پايه شيوه پيشنهاد گردد. }اوال ب

ريال که مبلغ ناچيزي می باشد به فروش می رسد ،  521کيلو واتی 

درصورتی که دربازار برق از شرکتهاي خصوصی به نرخ قابل توجهی 

با اعمال هزينه توليد و استهالک نيروگاهها  خريداري می گردد . 

مل نيروي انسانی ، دوما هزينه تعميرات و نگهداري نيروگاهها شا

حفاظت ، تعمير ، نگهداري ، مديريت ، .... زياد می باشد در صورتی 

که اين شرکت به دليل کمبود منابع درآمدي حاصل ازفروش برق با 

نرخ مزبور درتامين هزينه هاي جاري نيروگاهها دچار مشکل بوده 

که خود عدم امکان تعميرات اساس واحد هاي نيروگاه می گردد 

تيجه موجب فرسودگی ، استهالک وکاهش توليد را درپی ودر ن

 خواهد داشت .

بررسی و مقايسه روش هاي واگذاري بهره برداري 

ونگهداري از نيروگاههاي برق آبی به بخش 

خصوصی با در نظر گرفتن مدل تامين آب ، 

مديريت تعرفه واخذ حق گذر آب توسط آب منطقه 

 برداراي ومدل مديريت وفروش برق توسط بهره 

با عنايت به اينکه شرکت آب منطقه استان يک شرکت دولتی 

می باشد و تمامی هزينه هاي شرکت می بايست از محل 

قانون تنظيم  62درآمدهاي شرکت تامين گردد وبراساس ماده 

بخشی از مقررات مالی دولت مازاد درآمد بايد صرف بازسازي 

از اين طريق  و تجهيز نيروگاهها گردد . لذا کسب منابع بيشتر

به منظور استمرار توليد ، بازسازي ومدرن نمودن واحدهاي 

مزبور وبهره وري بيشترمد نظر می باشد . افزايش ميزان درآمد 

براي رفاه و حقوق پرسنل نيروگاهها و مديران مرتبط ، ارتقا 

ايمنی ، آموزش هاي تخصصی ، ارتقا شاخص هاي کيفی 

ی و کارشناسی شرکت آب توليد ، چابک سازي ساختار مديريت

منطقه اي واستفاده مطلوب تر از توان کامل فنی بخش 

خصوصی در قالب برنامه ريزي کالن و اسناد باال دستی کشور 

 مورد انتظار است .

حل مسئله و 

 چالش

2 

شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

تحليل و ارزيابی وضعيت موجود توليد 

 نيروي برقابی از سدها و خطوط انتقال و

 ...در استان و ارائه راهکارهاي ارتقا

اولويت پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کميسيون 

 حقوقی و قضايی

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

با توجه به وجود سدها و خطوط انتقال و ساير پروژه هاي آبی 

توليد برق عملياتی و اقتصادي  مناسب پتانسيل سنجی و امکان يابی

 خواهد بود

وجود ظرفيت هاي بالاستفاده در بخش برقابی و 

 نياز کشور و استان به انرژي پاک

 تهيه دستورالعمل تهيه نقشه جامع پتانسيل سنجی توليد انرژي برقابی
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 آب محور اقتصاد -3

 آب مجازي -6 -3

 ال دستياسناد با نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

آمايش سرزمين مبتنی بر آب مجازي در 

 شرايط تغييراقليم

پايان نامه 

 دانشجويی

سند آمايش 

 ن استانیسرزمي

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

بهره برداري از آب مجازي در راستاي توسعه  پايش ومديريت اثرات تغييرات اقليمی بر منابع آب 

 امنيت آبی

استقرار نظام برنامه ريزي  سازگار با شرايط حاصل از تغيير 

 اقليم  

 اجراي پايلوت

2 

بهينه سازي مبادالت آب مجازي در الگوي  مان آب و برق خوزستانساز

کشت منطقه اي استان خوزستان با 

 استفاده از روش هاي مناسب

راهبردهاي سند  تقاضا محور

چشم انداز وزارت 

 نيرو

سازي نياز آبی  ضرورت بهينه

محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبی موجود

ينکه ميزان توليدات کشاورزي در استان خوزستان بسيار با توجه به ا

قابل توجه می باشد، ميزان خروج آب از طريق اين محصوالت بايد 

 محاسبه گردد

کشاورزي، بزرگترين صنعت آب بر کشور می باشد 

و با توجه به کمبود منابع آبی الزم است مديريت 

صحيحی درخصوص مصرف آن و کنترل برروي 

مجازي از طريق محصوالت  ورود و خروج آب

 کشاورزي صورت پذيرد

تعيين برنامه ريزي منطقه اي کشت چندمعياره راي حوضه 

هاي آبريز استان خوزستان به منظور بهينه سازي مبادالت 

آب مجازي و توجه به ويژگی هاي اقتصادي، اجتماعی و 

 محيط زيستی در تعريف الگوي ياد شده

 ارائه مدل 

3 

 اي شرکت آب منطقه

 کردستان

بررسی گردش آب مجازي در مقياس برون 

و درون استانی در حوضه هاي آبريز استان 

 کردستان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

مولفه هاي مديريت منابع عدم محاسبه آب مجازي به عنوان يکی از 

 آب و لحاظ ننمودن آن در بيالن منابع آب استان

محاسبه آب موردنياز براي توليد کاال و خدمات 

مورد تبادل استان براي ساير استانها بر اساس 

 مراجع موجود و محاسبه ميدانی

محاسبه  ميزان آب مجازي ورودي و خروجی حوضه هاي 

 تدقيق بيالن منابع آب -آبريز 

 اجراي پايلوت
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 بحران محور مديريت ريسک و -4

 تغيير اقليم -1 -4

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اردبيل منطقهشرکت آب  1
مديريت ريسک در وقايع حدي و ارائه 

 راهکارهاي سازگاري در سطح استان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

مديريت ريسک در وقايع حدي بخصوص در سيالب و ارائه 

هاي سازگاري در ارتقاي نحوه مديريت ريسک مديران و راهکار

 کارشناسان مفيد می تواند باشد

با افزايش عدم قطعيت بر اثر تغيير اقليم بررسی 

وقايع حدي در استان اردبيل و ارائه راهکارهاي 

 سازگاري با آن بسيار با اهميت است.

 مدلارائه  اطالع از ميزان تغيير وقايع و ارائه راه حل سازگاري

2 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 جنوبی

برنامه ريزي حوضه آبريز مقاوم به تغييرات 

 اقتصادي-اقليمی وشرايط اجتماعی 

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

توسعه وبهره برداري از حوضه هاي آبريز  استقرار نظام برنامه ريزي، 

 کشور سازگار با اقليم وشرايط حاصل از تغيير اقليم
 حل مسئله و چالش پايش ومديريت اثرات ناشی از تعييرات اقليمی برمنابع آبی رسيدن به شرايط تعادل  ومقاوم با توجه به اقليم

3 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 جنوبی
 اقليم برمنابع آببررسی پيامدهاي تغيير 

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 پايش ومديريت اثرات تغييرات اقليمی بر منابع آب
بهره برداري از حوضه هاي آبريز سازگار با تغيير 

 اقليم

ريزي  سازگار با شرايط حاصل از تغيير  استقرار نظام برنامه

 اقليم
 حل مسئله و چالش

 اي گلستان شرکت آب منطقه 4
آينده پژوهی طرح هاي توسعه منابع آب 

 استان گلستان با لحاظ تغيير اقليم

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

ب و بهينه از منابع آ

 مديريت يکپارچه منابع آبی

ارتباط تنگاتنگی بين چرخه هيدرولوژي و سيستم اقليمی وجود 

دارد. هر تغييري در اقليم کليه عناصر هيدرولوژي را تغيير می دهد 

و عکس آن نيز اتفاق می افتد. روان آب، آبدهی رودخانه ها، آبهاي 

رش که زيرزمينی، شدت سيالب و خشکی همگی متاثر از ميزان با

يکی از مهمترين عناصر اقليمی به شمار می آيد، می باشند. با توجه 

و به تبع آن وقوع گرمايش جهانی و تاثير آن  CO2به افزايش ميزان 

بر منابع آبی ملی و منطقه اي، ضروري به نظر می رسد که تاثير 

تغييرات فوق بر برنامه ريزي هاي مديريت منابع آب لحاظ گردد و 

آينده و کاربرد برخی طرح هاي توسعه منابع آب را  اين تغيرات

 تحت الشعاع قرار ميدهد.

تاثير تغييرات  روان آب، آبدهی رودخانه ها، آبهاي 

زيرزمينی، شدت سيالب و خشکی همگی متاثر از 

ميزان بارش بر برنامه ريزي هاي مديريت منابع آب  

 و ارائه راهکارهاي مديريتی

در برنامه ريزي هاي مديريت  ارائه راهکارهاي مديريتی 

 منابع آب
 حل مسئله و چالش

5 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

تدوين نقشه راه مديريت جامع بحران زير 

ساخت هاي بخش آب کشور )طرح جامع 

 خطر پذيري(

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ساير مشکالت )عنوان 

 مشکل ذکر شود(
 جامع حوادث آبی مورد نياز است.نقشه راه مديريت 

طرح جامع خطر پذيري کشور مطابق قانون می 

بايست توسط وزارت کشور در کليه مخاطرات 

تدوين گردد و در بخش آب کشور نيز نقشه راه 

مديريت جامع مخاطرات در اين پروژه مد نظر می 

 باشد

تدوين طرح جامع خطر پذيري حوادث طبيعی و انسان 

 کشور ساخت در صنعت آب
 تدوين استاندارد

6 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

طراحی سامانه پايش و مديريت حوادث در 

 حوزه آب کشور
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

راهبردهاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

توجه به وظايف قانونی و تخصصی بخش آب کشور در حوادث  با

 ابع آب سيار مورد نياز صنعت آب استطبيعی و انسان ساخت من

پايش و مديريت حوادث بخش آب کشور نياز به 

پياه سازي سامانه اي جامع با اهدافی مشخص در 

 راستاي مستند سازي حوادث آبی دارد.

 توليد نرم افزار مديريت جامع حوادث در زيرساخت هاي آب کشور

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 1
نش آب شرب و تهيه نقشه پهنه بندي ت

 کشاورزي در سطح استان اصفهان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبی محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبی موجود

در اين مطالعات ، حساسيت هاي آبی از نظر مصارف ، ظرفيت منابع 

ن مطمئن و پايدار آب شرب در گستره شهرها وريسک پذيري  تامي

و روستاهاي استان و آب کشاورزي در سطح دشتها ي استان 

 اصفهان مورد ارزيابی قرار می گيرد. .

به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي  بلند مدت  

تامين آب شرب و کشاورزي انجام اين مطالعات 

 ضروري می باشد

جام سياستگذاريهاي کالن در با تهيه نقشه مورد انتظار ، ان

مطالعه واجراي طرحهاي تامين آب به درستی و اطمينان باال 

 فراهم می گردد.

 حل مسئله و چالش
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 بحران محور مديريت ريسک و -4

 خشکسالی -2 -4

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله و اهميت انجام تحقيق تبيين ضرورت

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 1
تهيه نقشه پهنه بندي تنش آب شرب و 

 کشاورزي در سطح استان اصفهان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

ت کشاورزي و آبی محصوال

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبی موجود

در اين مطالعات ، حساسيت هاي آبی از نظر مصارف ، ظرفيت منابع 

وريسک پذيري  تامين مطمئن و پايدار آب شرب در گستره شهرها 

و روستاهاي استان و آب کشاورزي در سطح دشتها ي استان 

 اصفهان مورد ارزيابی قرار می گيرد. .

به منظور سياست گذاري و برنامه ريزي  بلند مدت  

تامين آب شرب و کشاورزي انجام اين مطالعات 

 ضروري می باشد

با تهيه نقشه مورد انتظار ، انجام سياستگذاريهاي کالن در 

مطالعه واجراي طرحهاي تامين آب به درستی و اطمينان باال 

 فراهم می گردد.

 حل مسئله و چالش

2 
اي خراسان  هشرکت آب منطق

 جنوبی

آسيب شناسی مصرف آب شرب براي 

 آبياري درختان در استان وارائه راهکارها

پايان نامه 

 دانشجويی

سند سازگاري با کم 

 آبی استانی

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 حل مسئله و چالش تعيين الگوي مناسب  احی وپياده سازي الگوي بهينه مصرف آب شرب طر بهره برداري از منابع آب نامتعارف در آبياري فضاي سبز 

 سازمان آب و برق خوزستان 3

پهنه بندي آسيب پذيري منابع آب استان 

در مواجهه با اثرات ناشی از بالياي طبيعی 

)ريزگرد، خشکسالی( و فعاليتهاي انسانی 

 )صنعتی، کشاورزي و اجتماعی(

 تقاضا محور

هبردهاي سند را

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

با بررسی و تحليل ظرفيتهاي موجود تامين آب مورد نياز استان و 

ا امکان ايجاد بسترامنيت شناخت و تحليل نقاط قوت و ضعف آنه

 آب استان برقرار ميگردد.

پهنه بندي آسيب پذيري منابع آب استان در 

مواجهه با اثرات ناشی از بالياي طبيعی )ريزگرد، 

خشکسالی( و فعاليتهاي انسانی )صنعتی، کشاورزي 

 و اجتماعی(

 ارزيابی و شناخت وضع موجود منابع آب.

تهديدات انسان ساز در ارزيابی و شناخت مخاطرات طبيعی و 

 اين حوزه.

دريافت راهکارهاي اجرايی جهت کاهش ريسکهاي شناسايی 

 شده در اين حوزه.

 ارائه راه حل مشکل
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 مديريت ريسک و بحرانمحور  -4

 سيالب -3 -4

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله رت و اهميت انجام تحقيقتبيين ضرو

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

تدوين مدل و بررسی تبعات شکست سد 

مهاباد و پهنه بندي سيالب ناشی از آن و 

 پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اضطراري

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

ناوري پژوهشی و ف

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

در قالب اين پروژه تهيه مدل و بررسی تبعات ناشی از شکست سد و 

ات اظطراري صورت پهنه بندي سيالب و پيشنهاد دستورالعمل اقدام

خواهد پذيرفت. مهمترين هدف مطالعه حاضر بررسی سناريوهاي 

شکست سدمهاباد، مدلسازي شکست، پهنه بندي سيالب حاصل از 

شکست در اراضی پايين دست و تحليل آن و در نهايت تهيه برنامه 

 اقدام اضطراري جهت کاهش خسارات می باشد.

اضطراري تحليل شکست سد و تهيه برنامه اقدامات 

مربوطه جهت تخفيف و تسکين خسارات حاصله 

براي هر سد احداث شده و يا در دست احداث 

 امري ضروري می باشد. 

تهيه مدل و بررسی تبعات ناشی از شکست سد و پهنه بندي 

 سيالب و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اظطراري
 تهيه دستورالعمل

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 2

بينی پيش محلی مدل راياج سنجی امکان

 رويکرد با بالدرنگ صورت به هوايی و آب 

ي هشدار  و سامانه سيالب بينی پيش

 اردبيل استان در

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 هميت خاص برخودار استپيش بينی و کنترل سيالب از ا
آسيب پذيري زيرساختهاي استان در مقابل سيل و 

 افزايش عدم قطعيت در پيش بينی آن 
 ارائه راه حل مشکل بررسی جنبه هاي مختلف سامانه هاي هشدار سيالب

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 3

امکان سنجی استفاده از داده هاي راداري 

اي در  اههاي و آبر ي رودخانه در تدقيق شبکه

راستاي اهداف مديريت سيالب )مطالعه 

 موردي(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

مديريت سيالب و کنترل آبراهه ها از اهميت خاص خود برخوردار 

 است

وم ارتفاعی با دقت پايين و استفاده از داده هاي رق

همچنين عدم امکان استفاده از امکانات نقشه 

برداري در تمامی مناطق باعث مشکالتی در زمينه 

ي تعيين آبراهه ها، مسيل ها و نهايتا کاهش دقت 

 پهنه ندي سيالب خواهد شد.

اطالع از امکان فناوري هاي نوين در خصوص تدقيق شبکه 

ثير آن در کيفيت پهنه بندي هاي آبراهه اي و نحوه ي تا

 سيالب

 اجراي پايلوت

4 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 جنوبی

پايش از راه دور و پيوسته تغييرات کاربري 

اراضی در حوضه هاي آبريز محلی براي 

 مقابله با سيالب

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

ابع آب و بهينه از من

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 تهيه دستورالعمل ارزيابی اقتصادي در بخش آب ارزيابی طرح هاي گردشگري  آبی برنامه ريزي  ومديريت گردشگري سازه هاي آبی 

5 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

بررسی ميزان آب هاي سطحی خروجی از 

مرزهاي استان با در نظر گرفتن پروتکل 

 المللی هاي بين

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

تعيين ميزان آب هاي سطحی خروجی از مرزهاي استان  جمع 

 بندي مستندات مربوط به پرتکل هاي حقوقی و بين المللی

خروجی از مرزهاي تعيين ميزان آب هاي سطحی 

استان  جمع بندي مستندات مربوط به پرتکل هاي 

 حقوقی و بين المللی

تعيين ميزان کمی آب هاي سطحی خروجی از مرزهاي 

استان و ارائه راهکارهاي حقوقی براي عملياتی نمودن 

 پروتکل هاي بين المللی

 حل مسئله و چالش

 اي قزوين شرکت آب منطقه 6

ی و کيفی تهيه نقشه هاي ريسک کم

سيالب رودخانه هاي واقع در محدوده شهر 

بوئين زهرا و ارائه طرح هاي جامع کنترل 

 سيالب 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تهيه نقشه هاي ريسک 

کمی و کيفی سيالب 

 رودخانه

يکی از مهمترين ضروريات براي  ارائه طرحهاي جامع کنترل 

ت بحران تهيه نقشه هاي خطر و خطرپذيري ) سيالب و مديري

ريسک( سيالب به لحاظ محيطی، اقتصادي، اجتماعی و  زيست 

محيطی می باشد. با توجه به اينکه در کشور تاکنون صرفا نقشه 

هاي پهنه بندي سيالب براي رودخانه هاي اصلی تهيه شده است، 

ر تهيه نقشه هاي خطر و ريسک سيالب بايد در دستور کار قرا

بگيرد. شهر بوئين زهرا به لحاظ قرارگيري در نخروز افکنه سيالبی 

رودخانه هاي حاجی عرب و تعدادي رودخانه فصلی از اهميت ويژه 

 اي برخوردار است.

شهر بوئين زهرا از شرق به رودخانه حاجی عرب، از 

شمال به رودخانه فصلی آق امام، از غرب به 

فصلی ديگر رودخانه آراسنج  و تعدادي رودخانه 

محدود شده است.  قرارگيري در پهنه سيالبی اين 

رودخانه ها موجب شده تا اين شهر  به لحاظ 

قرارگيري در  مسير سيالب از حساسيت زيادي 

برخوردار باشد. لذا تهيه نقشه هاي خطر و 

خطرپذيري سيالب  اولين گام در راستاي ارائه 

 طرحهاي جامع مديريت و کنترل سيالب می باشد.

ارائه نقشه هاي خطر و خطرپذيري ) ريسک( اقتصاي، 

اجتماعی، محيطی و زيست محيطی رودخانه هاي محدوده 

 شهر بوئين زهرا

توليد محصول/ 

 خدمت

 اي قزوين شرکت آب منطقه 7
توسعه مدل پيش بينی سيالب و برقراري 

 سيستم هشدار سيالب در سطح  استان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

ي پژوهشی و فناور

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

وجود يک سامانه هشدار سيل کاربردي ميتواند منجربه کاهش 

خساراتهاي جانی و مالی شده و همچنين امکان پيش بينی مناطق 

 سيلگير از ديگر اهداف مهم اين پژوهش ميباشد.

باشد هاي طبيعی میسيالب جزو مهمترين مخاطره

که ساالنه خسارات جانی و مالی قابل توجهی را بر 

(. با Ashley et al., 2118گذارد )جاي می

ها و جوامع انسانی، به ويژه در حاشيه  افزايش شهر

سازي سيالب، مديريت و کنترل  ها، مدل رودخانه

اي يافته است. با توجه آن اهميت و جايگاهی ويژه

هاي هيدرولوژيکی متعددي )از  به اين موضوع، مدل

هاي اخير و توسط يکپارچه تا توزيعی( در دهه

محققين مختلف توسعه داده شده است. تخمين 

هاي ورودي صحيح و مناسب پارامترها و داده

چنين مدلهايی )به ويژه بارش( براي کارکرد 

باشد. از آنجائی که مناسب اين مدلها بسيار مهم می

ن به علت شرايط خاص مناطق وسيعی از ايرا

باشند که هر ساله اقليمی در معرض خطر سيل می

پيش بينی سيالب در بخشهاي مختلف يک رودخانه، برآورد 

و روستايی، عمق و پهنه سيالب در محدوده هاي شهري 

تعيين ميزان خساراتهاي جانی و مالی احتمالی، ايجاد 

 بستري مناسب براي مديريت هرچه بهتر بحران

 توليد نرم افزار 
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله رت و اهميت انجام تحقيقتبيين ضرو

منجر به وقوع خسارت جانی و مالی فراوانی 

شود و از طرف ديگر عدم وجود يک شبکه  می

هاي زمينی و يا وجود رادارهاي متراکم از ايستگاه

بارش که بارش زمان واقعی را اعالم کنند احساس 

بينی  هاي مراکز پيشهشود. لذا استفاده از دادمی

اي با توان تفکيک زمانی و مکانی باال بارش ماهواره

تواند يکی می TIGGEهاي بارش شبکه مانند داده

از راهکارهاي مناسب جهت کاهش تلفات سيل مد 

 نظر قرار گيرد.

 آب منطقه اي کرمان 8

پهنه بندي خطر سيالب ناشی از طغيان 

رودخانه آدوري بم بر شهر بم توسط نرم 

 HEC-RASافزار 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

هشی و فناوري پژو

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

از جمله اقدامات مديريتی که ميتواند نقش بسزايی در کاهش 

خسارات ناشی از وقوع سيالب داشته باشد، پهنه بندي خطر سيل 

 است

در ميان انواع خطرهاي طبيعی، سيل  به عنوان 

انگرترين عامل شناخته می شود که خسارت وير

 زيادي را به جوامع انسانی تحميل می کند.

 اجراي پايلوت برنامه ريزي و مديريت جهت کنترل و مهار سيل

 اي گلستان شرکت آب منطقه 9

بررسی و تحليل سيل آق قال با داده هاي 

راداري و ارائه راهکارهاي مديريت با استفاده 

 ژيکیاز مدل هاي هيدرولو

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

سيل يکی از مهمترين مخاطرات طبيعی تهديدکننده جوامع انسانی 

می باشد. در اين پژوهش الزم است پهنه هاي سيل زده جهت 

ه با سريع ترين روش شناسايی گردند. بنابراين با مديريت بهين

استفاده از تصاوير ماهواره اي و راداري محدوده هاي سيل زده در 

يک سين )فريم( از تصاوير ماهواره شناسايی و با استفاده از مدل 

 هيدرولوژيکی به مديريت سيالب پرداخته می شود.

شناسايی پهنه هاي سيل زده جهت مديريت بهينه 

ريع ترين روش  با استفاده از تصاوير ماهواره با س

 اي و راداري 

 حل مسئله و چالش شناسايی پهنه هاي سيل زده جهت مديريت بهينه

 اي لرستان شرکت آب منطقه 11
ارزيابی عدم قطعيت مدلهاي هوش مصنوعی 

 ترکيبی در برآورد سيالب رودخانه کشکان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 ر در زمينه آبکشو

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 عدم قطعيت  پارامترهاي هيدرولوژيکی

بدليل عدم قطعيت  پارامترهاي هيدرولوژيکی و 

عدم قطعيت در پيش بينی سيالب نياز به يک 

 -مدل جهت برآورد سيالب در رودخانه کشکان 

نی جريان و انتخاب ارزيابی عوامل مقرردر پيشب ي

مقايسه عملکرد شبکه عصبی منفرد و شبکه -مدل 

کاهش هزينه ها وسهولت -عصبی هيبريدي

ضرورت افزايش دقت و صحت پيش  -کاربردي

 بينی سيالب می باشد.

 برآورد سيالب در رودخانه کشکان

 ارزيابی عوامل مقرردر پيشب ينی جريان و انتخاب مدل-

نفرد و شبکه عصبی مقايسه عملکرد شبکه عصبی م-

 هيبريدي

 کاهش هزينه ها وسهولت کاربردي-

 ضرورت افزايش دقت و صحت پيش بينی سيالب-

 ارائه مدل

 اي لرستان شرکت آب منطقه 11

توسعه مدل سيستم هشدار سيل)با روش 

هاي غير سازه اي مديريت سيالب(در 

 رودخانه کشکان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 زمينه آب کشور در

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 سيل خيز بودن حوضه رودخانه کشکان

با توجه به سيل خيز بودن حوضه رودخانه کشکان 

و مشکل در برآوردو تخمين برخی از پارامترهاي 

هيدرواوژيکی و توسعه نرم افزار هشدار سيل نياز به 

و توسعه نرم افزار آن ، ارايه مدل هشدار سيل 

اجراي مدل براي يک رخداد سيل و مقايسه نتايج 

آن و تعيين نقاط قوت و ضعف سيستم هشدار 

 سيل ارايه شده می باشد.

 ارايه مدل هشدار سيل و توسعه نرم افزار آن

 اجراي مدل براي يک رخداد سيل و مقايسه نتايج آن-

 مطالعات هيدرولوژيکی در منطقه کشکان-

 ن نقاط قوت و ضعف سيستم هشدار سيل ارايه شدهتعيي-

 ارائه مدل

 اي لرستان شرکت آب منطقه 12
بررسی تعيين روش بهينه جهت برآورد 

 ضريب رواناب هاي زير حوضه هاي آبريز

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان افت

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

يکی از مشکالت اصلی استان عدم امکان پيش بينی سيالب با توجه 

به ميزان بارندگی هاي مختلف می باشد در بسياري از مناطق 

ضريب رواناب مشخص نيست و پيش بينی سيالب امکان پذير نمی 

 باشد

کان پيش يکی از مشکالت اصلی استان عدم ام

بينی سيالب با توجه به ميزان بارندگی هاي 

مختلف می باشد در بسياري از مناطق ضريب 

رواناب مشخص نيست و پيش بينی سيالب امکان 

 پذير نمی باشد

تعيين پارامترهايی همچون ضريب رواناب و پيش بينی 

 سيالب
 تهيه دستورالعمل

13 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

يريت ارزيابی وتحليل مد

 سيالب)روشها،اقدامات ،بودجه وراهکارها(

تقاضا محور/ 

 دانشجويی

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

مشکالت فعلی در مديريت رودخانه و خسارات وارده به تاسيسات 

 وخطوط موجود در رودخانه

اخير و خسارت  بروز سيالبهاي پرشمار در ساليان

 ها در ابعاد مختلف
 تهيه دستورالعمل ساماندهی وضعيت فعلی با ارائه راه کار وراه حل

14 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بندي  ها و درجه بررسی و احصاء شاخص

سدهاي کشور بلحاظ اهميت آنها در کنترل 

 و مديريت سيالب 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 زمينه آب کشور در

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

با عنايت به محدوديت منابع موجود، پراکندگی، تنوع شرايط و تعدد 

سدها از يک سو و لزوم تسريع و برنامه ريزي مدون و استخراج 

هاي فرمان با لحاظ اهميت و اولويت سدها در مطالعات و  منحنی

ات مرتبط در زمينه مديريت مخزن و بهره برداري از آن تحت اقدام

شرايط سيالبی و تدوين ضوابط و استانداردهاي مربوطه از سوي 

ديگر، ضرورت دارد تا بررسی جامعی بر روي سدها صورت گيرد تا 

بررسی جامع بر روي شرايط مختلف حاکم بر 

ها  سدهاي کشور ، دسته بندي سدها طبق شاخص

و با لحاظ درجه اهميت هر دسته، نتايج احصا شده 

هاي  در جهت مديريت بهينه و استخراج منحنی

 فرمان عملياتی براي شرايط سيالبی 

درجه اهميت هر سد مدل مدون و دقيق جهت تعيين و ارائه 

در کنترل و مديريت سيالب )بطوريکه با وارد نمودن 

دست و غيره،  اطالعات مورد نياز سازه سد، باالدست، پايين

دستورالعمل -درجه اهميت آن توسط مدل مشخص شود(

 ها و نحوه امتياز دهی هر شاخص  احصاء شاخص

 تهيه دستورالعمل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله رت و اهميت انجام تحقيقتبيين ضرو

بتوان اقدامات و مطالعات مرتبط را حسب اولويت سدها و درجه 

 در دستور کار قرار داد.   اهميت آن ها در موضوع کنترل سيالب،

 اي همدان شرکت آب منطقه 15

حادثه خيز در مواقع سيالب و  تعيين نقاط

تعريف سناريوهاي الزم براي به حداقل 

 رساندن ريسکهاي موجود.

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

تعيين نقاط حادثه خيز در مواقع سيالب و تعريف سناريوهاي الزم 

 اقل رساندن ريسکهاي موجود.براي به حد
 مديريت سيالب

تعيين نقاط حادثه خيز در مواقع سيالب و تعريف 

 سناريوهاي الزم براي به حداقل رساندن ريسکهاي موجود.
 حل مسئله و چالش

 اي يزد شرکت آب منطقه 16
پيش بينی و پايش سيالب در مناطق 

 خشک استان 
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

ت چشم انداز وزار

 نيرو

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها
 حل مسئله و چالش پيشگيري از خسارات سيل پيشگيري از خسارات سيل پيش بينی و پايش سيالب در مناطق خشک)استان يزد(
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 محور مديريت ريسک و بحران -4

 پدافند غيرعامل -4 -4

 اال دستياسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

تاب آوري سيستم هاي تامين و انتقال آب 

 شرب در بحران هاي طبيعی و غيرطبيعی
 تقاضا محور

ولويت هاي ا

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

فرصتی که تروريست ها براي ضربه زدن به سيستم هاي آبی 

، درواقع تاريخچه بلند مدتی ازاين خواهندداشت، واقعی می باشد

ضربه ها وجوددارد .تاسيسات آبی می تواند به طورمستقيم و يا غير 

مستقيم  مورد حمله باشد يا آب ازطريق سم هاي رايج يا عوامل 

بيماري زاآلوده شود .آسيب با ضربه زدن به مردم، بازگردانی آبهاي 

فی انجام می غيرقابل مصرف، ياتصفيه موادمخرب وتاسيسات مصر

شود .به هرحال امروزه احتمال چنين خطرهايی، درمقايسه با ديگر 

اهداف که ممکن است مورد حمالت تروريستی باشند، زياد است.  

لذا برنامه ريزي توسعه پايدار و ارزيابی تاب آوري منابع آب با توجه 

به تنش هاي فعلی تامين آب براي حفظ و توسعه هر منطقه حائز 

ت و در اين راستا شناسايی عوامل تاب آور در يک اهميت اس

 سيستم می تواند نگرانی ها در مورد امنيت آب را کاهش دهد.

آب منبع اصلی براي بشريت است ورفاه اقتصادي 

وجوامع مدرن وابسته به زيرساختهاي آبی مرتبط می 

باشد .اين زيرساخت براي رفاه بشر وتوسعه ا قتصادي 

ت و همواره درآشوب هاي بسيار مهم و ضروري اس

عمدي حاصل ازجنگ، خشونت هاي داخلی و 

تروريسم ، آسيب رسانی به منابع و سيستمهاي توليد، 

انتقال و بهره برداري آب به عنوان يک کاالي مهم و 

استراتژيک، همواره يکی از مهم ترين روشهاي غير 

انسانی می باشدکه عدم توجه به آن می تواند 

 وانی را به همراه داشته باشد . پيامدهاي مخرب فرا

اقدامات پدافند غير عامل و تاب آوري  در زيرساختها 

و مراکز و.. به مفهوم توان آمادگی براي مقاومت در 

برابر شرايط اضطراري، برنامه ريزي براي تحمل آن، 

بازسازي و بازتوانی بعد از آن و انطباق موفقيت آميز 

 اده قرار می گيرد.با پيامدهاي آن بوده و مورد استف

 افزايش توان پايداري تاسيسات و مراکز و تداوم  و

 استمرار خدمات کليدي تامين و آبرسانی در استان 
 حل مسئله و چالش

2 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی نحوه استقرار سيستم پدافند 

غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت هاي 

ر برابر انتقال آب در شهرستان اروميه د

 حوادث غيرطبيعی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

حفاظت از تاسيسات آبی در برابر حوادث مختلف و مقام سازي 

زيرساخت هاي انتقال آب با توجه به حساسيت اين تاسيسات در 

مين آب مورد نياز بخش هاي مختلف )شرب، کشاورزي و راستاي تا

صنعت( بخصوص بخش شرب از اهميت بااليی برخوردار بوده و در 

اين تحقيق نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي 

زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر حوادث 

رها و دستورالعمل غيرطبيعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت وراهکا

 هاي مربوطه  ارائه می گردد. 

با توجه به حساسيت تاسيسات آبی و زيرساخت هاي 

انتقال آب نياز است که به بحث پدافند غيرعامل و 

مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب توجه خاصی 

 شود

با اجراي اين طرح انتظار می رود دستورالعملی درخصوص 

د غيرعامل و مقاوم سازي نحوه استقرار سيستم پدافن

زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر 

 حوادث غيرطبيعی تهيه گردد

 تهيه دستورالعمل

 اي ايالم شرکت آب منطقه 3
تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل و مديريت 

 بحران زيرساختهاي بخش آب استان ايالم
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 در زمينه آب کشور

ساير مشکالت )عنوان 

 مشکل ذکر شود(

تهيه نقشه راه به منظور نهادينه سازي، اجراي اصول و ضوابط 

پدافند غيرعامل و مديريت بحران و در راستاي افزايش بازدارندگی، 

تداوم ارائه خدمات در شرايط اضطراري، کاهش آسيب پذيري و 

اي صنعت آب مديريت ارتقا پايداري در کليه تاسيسات و فرآينده

 تأسيسات و منابع آبی در شرايط اضطرار 

تهيه نقشه راه ژدافند غير عامل که موجب افزايش 

بازدارندگی ،کاهش آسيب پذيري، تداوم فعاليت هاي 

ضروري، ارتقاء پايداري  وتسهيل مديريت مديريت 

تاسيسات آبی در بحران و شرايط اضطرار و پيش 

تهيه طرح هاي مشترک  بينی ساز و کار الزم براي

ايمن سازي و ايجاد هماهنگی در ساير طرح ها 

وبرنامه ها و مديريت نهادهاي مسئول در دو حوزه 

پدافند غيرعامل و حوادث غيرمترقبه در جهت هم 

 افزائی

 مديريت تأسيسات و منابع آبی در شرايط اضطرار
توليد محصول/ 

 خدمت

4 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 شمالی

ارزيابی امنيتی در زيرساخت نرم افزار انجام 

و شبکه و ارائه مدل استاندارد طراحی امن 

شبکه و ديتاسنتر شرکت آب منطقه اي 

 خراسان شمالی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 آب پشتيبانی صنعت

 ارائه ارزيابی هاي امنيتی در رفع چالش هاي مديريت علم و فناوري 
ارائه ارزيابی هاي امنيتی در رفع چالش هاي مديريت 

 علم و فناوري در حوزه انفورماتيک
 تدوين استاندارد ارتقاء امنيت فناوري اطالعات

 اي سمنان شرکت آب منطقه 5
ارزيابی ميدانی پاسخ چاههاي مشاهده اي 

 مقابل امواج زلزلهدر 
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب )کمی و کيفی(

فقدان سامانه يا شبکه کامل پايش يکپارچه منابع آب )کمی و 

 کيفی(

با نصب تجهيزات و پايش پاسخ چاههاي مشاهده اي 

مواج زلزله، تغييرات سطح آب نزديک به گسل به ا

چاهها در مواجهه با امواج اصابتی ناشی از زلزله با 

دوره تناوبهاي مختلف پيش بينی و راهکارهاي مورد 

نظر براي حفر و بهره برداري چاهها، همچنين 

چگونگی مديريت منابع آب زيرزمينی پس از وقوع 

 چنين رخدادهايی ارائه خواهد گرديد.

اهها در مواجهه با امواج اصابتی ناشی تغييرات سطح آب چ

از زلزله با دوره تناوبهاي مختلف، پيش بينی و راهکارهاي  

براي حفر و بهره برداري چاهها،  چگونگی مديريت منابع 

 آب زيرزمينی پس از وقوع چنين رخدادها

 بومی سازي فناوري
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 اال دستياسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 قم اي شرکت آب منطقه 6

 پدافند و بحران مديريت جامع مطالعات

 و آبی برق هاي گاه نيرو در عاملغير

 خطوط) آب انتقال و تامين تاسيسات

 کوچري سد از آب انتقال مخازن و لوله

 (قم خرداد پانزده سد و قم شهر به

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

 مديريت جامع مطالعات

 پدافند و بحران

 در آب تامين کهشب و آب هاي زيرساخت اهميت به توجه با

 و حفاظت به توجه لزوم روزمره ضروري هاي فعاليت تداوم

 برابر در ها آن آوري تاب افزايش و ها سامانه اين براي امنيت

 موضوعات به پرداختن نظر اين از. است چندان دو تهديدات

 اهميت، نظر از ها آن بندي رتبه و ها دارايی شناسايی

 با مواجهه براي ها آن در موجود ضعف نقاظ شناخت

 افزايش براي ها برنامه ريزي طرح و مخاطرات و تهديدات

 نيازهاي جزء مخاطرات و تهديدات با مواجهه براي آوري تاب

 آب تامين شبکه براي نياز مورد هاي ريزي برنامه ضروري

 .  است استان

 باب در نظام کلی هاي سياست تاکيد به توجه با

 و ضروري کارکردهاي شناخت پدافندغيرعامل

 و تهديدات با مواجهه در ها آن پذيري آسيب

 به کشور ضروري هاي اولويت جزء مخاطرات

 و ارزيابی ، شناسايی منظور به.  آيد می حساب

 تله تجهزات دقيق، ابزار پذيري آسيب بررسی

 تاکيد با قم آب انتقال و تامين تاسيسات متري،

 و سازي مصون راهکارهاي و ريسک مديريت بر

 نظر اين از احتمالی حوادث بروز از يريجلوگ

 براي پدافندغيرعامل جامع مطالعات بايستی

 توزيع و انتقال تامين، شبکه هاي دارايی کليه

 هاي طرح آن اساس بر و گرفته صورت آب

 مقابله هاي طرح پذيري، آسيب و ريسک کاهش

 مخاطرات و تهديدات با مواجهه در بازيابی و

 سازي اجرايی آن از ناشی اضطراري وشرايط

 .شود

 تهديدات پکيج استخراج حياتی، هاي دارايی شناخت

 راهکارهاي و ها آن سطح و ها ريسک مخاطرات، و

 آن با مقابله

 حل مسئله و چالش

 قم اي شرکت آب منطقه 7

 پدافند سيستم استقرار نحوه بررسی

 هاي سامانه سازي مقاوم و غيرعامل

 حوادث برابر در قم آب انتقال خط

 خرابکاري و غيرمترقبه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 آب

 استقرار نحوه بررسی

 غيرعامل پدافند سيستم

 سامانه سازي مقاوم و

 آب انتقال خط هاي

با توجه به تنش هاي آبی موجود در کشور و اهميت خطوط  

انتقال آب در تداوم کارکردهاي ضروري در کشور نياز به 

ناخت نقاط ضعف موجود در سامانه هاي انتقال براي ش

کاهش آسيب پذيري هاي آن در مواجهه با تهديدات ضروري 

 بنظر می رشد. 

استان قم يکی از استان هاي کم آب کشور  

است و خط انتقال آب يکی از ضروري ترين 

کارکردهاي استان در تداوم فعاليت هاي روزمره 

بايستی مطالعه  مردم و صنايع است. از اين نظر

جامعی در خصوص پدافندغيرعامل و مخاطرات 

طبيعی خط انتقال و تاسيسات آبی مرتبط انجام 

شود و اقدامات الزم براي کاهش آسيب پذيري 

 هاي آن در مواجهه با تهديدات انجام شود. 

شناسايی دارايی ها و اجزاي اصلی خط انتقال آب و  

پهنه خط نقاط ضعف آن، تهديدات و مخاطرات در 

انتقال آب، راهکارهاي کاهش آسيب پذيري و ريسک 

 در خط انتقال آب قم

حل مسئله و 

 چالش

 آب منطقه اي کرمان 8

بررسی نقاط ضعف سيستماتيک ، فيزيکی و 

فناوري براي ورود مهاجمان وخطرات 

احتمالی براي مجموعه شرکت آب منطقه 

 اي 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

دفاع، امنيت ملی و 

 سياست خارجی

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 پشتيبانی صنعت آب

 تهيه دستورالعمل کاهش خطرات سرقت اطالعات وهجوم معترضين  افزايش قدرت ايمنی شرکت  افزايش قدرت ايمنی شرکت 

9 
شرکت آب منطقه اي 

 ازندرانم

تهيه وتدوين برنامه عملياتی اقدام مديريت 

بحران مناطق)شهرستانی،منطقه اي،استانی( 

 GISمبتنی بر

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 فقدان اطالعات کافی  در امر مديريت بحران

دگی جغرافيايی، تنوع پوشش و توپوگرافی، گستر

عوامل گوناگون تهديد و پدافندي، مديريت کارآمد و 

 اثرگذار بحران ها

 اجراي پايلوت اليه هاي اطالعات  تدوين برنامه

11 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

هاي  شناسايی و کاهش مخاطرات و آلودگی

زيستی )پدافند زيستی( در تاسيسات آبی 

 کشور

 اضا محورتق

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

امنيت غذايی، 

کشاورزي و منابع 

 طبيعی

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

امنيت غذايی، کشاورزي و 

 منابع طبيعی

 ضرورت مقابله با مخاطرات زيستی بخش آب کشور  

منابع آب و حفاظت از آن ها در مقابل آلودگی ها از 

ترين اهداف و وظايف وزارت نيرو در اين دوره  مهم

زمانی کمبود منابع آبی است که شناسايی مخاطرات 

بروز انواع آلودگی منابع آبی و اقدامات پدافند زيستی 

در زيرساخت هاي بخش آب کشور در اين طرح مورد 

 نظر می باشد

 تهيه دستورالعمل کاهش مخاطرات زيست محيط در منابع آب کشور

11 
کت مديريت منابع آب شر

 ايران

شناسايی و کاهش مخاطرات سايبري 

 )پدافند سايبري( در تاسيسات آبی کشور
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

دات و حمالت سايبري به زيرساخت هاي آب ضرورت مقابله با تهدي

 کشور

با توجه به اينکه در حوزه سايبر به زيرساخت هاي 

بخش آب کشور حمالت زيادي شده است و تهديدات 

سايبري نيز در هر دوره بروز شده و توان مقابله در 

بخش آب کشور در مقابل اين حمالت سايبري می 

مخاطرات بايست بروز و باال باشد شناسايی انواع 

 تهيه دستورالعمل کاهش مخاطرات و آسيب هاي ناشی از حمالت سايبري
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 اال دستياسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

سايبري و همچنين زيرساخت هايی که مورد حمله 

 قرار می گيرد از اهداف اين طرح می باشد
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 آب بخش نياز مورد هاي محور فناوري -5

 آب منابع کيفی و کمی گيري اندازه و پايش -1 -5

 اسناد باال دستي نوع تحقيق قيقعنوان تح عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 1

امکان سنجی طراحی، ساخت و بهره برداري 

 ي محلی تعيين رطوبت و دماي از شبکه

 خاک با رويکرد تدقيق پارامترهاي بيالن 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

مطالعه و تدقيق روابط بيالن )با لحاظ تجربی بودن اين روابط( می تواند 

 مفيد باشدبراي طراحان شبکه هاي آبياري 

وجود داده هاي قابل اتکا و صحت سنجی  

شده در خصوص رطوبت خاک موجب 

افزايش دقت در محاسبات مربوط به بيالن 

 خواهد شد.

 ارائه راه حل مشکل اطالع از ميزان رطوبت خاک به عنوان يکی از اجزاي بيالن

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 2

امکان سنجی و دستيابی به دانش فنی 

لودگی آبهاي زيرزمينی به روش حذف آ

 تقطير غشايی شکاف هوا

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 پشتيبانی صنعت آب

هاي زيادي براي حذف نيترات و ساير آالينده ها از  در حال حاضر روش

يونی، دنيتريفيکاسيون   امل روش هاي تبادلها وجود داردکه ش آب

بيولوژيکی، جذب، الکترودياليز، اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون و غيره 

هاي نوين مورد استفاده، تقطير غشايی  است که  باشد. يکی از روش می

هاي مايع بر اساس اختالف فشار است که  يک فرايند جداسازي محلول

رژي که جامعه ما با آن روبرو است، کمک تواند به کاهش تنش آب و ان می

 کند 

هاي زيادي براي حذف  در حال حاضر روش

ها وجود  نيترات و ساير آالينده ها از آب

يونی،   داردکه شامل روش هاي تبادل

دنيتريفيکاسيون بيولوژيکی، جذب، 

الکترودياليز، اسمز معکوس و نانوفيلتراسيون 

ن مورد هاي نوي باشد. يکی از روش و غيره می

استفاده، تقطير غشايی  است که يک فرايند 

هاي مايع بر اساس اختالف  جداسازي محلول

تواند به کاهش تنش آب و  فشار است که می

انرژي که جامعه ما با آن روبرو است، کمک 

هاي  کند .روش تقطير غشايی براي برنامه

زدايی، حذف  کاربردي مانند نمک

يک، فلورايد و هاي آالينده مانند ارسن مولکول

گيرد، در  غيره نيز مورد استفاده قرار می

هاي قابل تبخير  روش تقطير غشايی مؤلفه

)مانند آب( در طرف تغذيه ماژول بخار شده 

گريز  و از حفرات ميکرونی غشاء متخلخل آب

عبور کرده و در طرف ديگر )نفوذ يافته( 

ماژول به روش هاي مختلف چگاليده 

 شود می

هاي اين روش از انرژي هاي  کاهش هزينه توان براي  می

مازاد و پاک براي تامين انرژي مورد نياز استفاده کرد که در 

راستاي اقتصادي تر کردن اين روش  گامی بزرگ و مفيد 

توان آبی عاري از امالح را در يک مرحله  است.با اين روش می

از آب هاي زيرزمينی داراي امالح آالينده توليد نمود و با 

توان با استفاده از انرژي  جه به خصوصيات اين روش میتو

خورشيدي مصرف انرژي آن را تا مقدار زيادي کاهش داد، 

عالوه بر آن، اين روش توانايی حذف آالينده ها حتی در 

توان از اين نکته به عنوان  حالت فوق اشباع را نيز دارد که می

يک مزيت مهم در مقابل روش هاي ديگر مانند اسمز 

 عکوس اشاره کرد.م

 بومی سازي فناوري

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 3

بررسی امکان تصفيه پسابهاي صنعتی 

منطقه باغشاد تخليه شونده در رودخانه 

 زاينده رود

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 صنعت آبپشتيبانی 

کميت و کيفيت فاضالب يا پساب صنعتی در کارخانه جات و صنايع 

مختلف بسته به نوع و ماهيت پساب توليدي متفاوت بوده و به همين 

نسبت روش تصفيه آنها نيز گوناگون است.در تصفيه فاضالب و پساب 

صنعتی از روشهاي حذف فيزيکی، شيميايی، بيولوژيکی به منظور اخذ 

 زيست استفاده می شود. تاييديه محيط

رسيدن به آب مناسب با استانداردهاي مورد 

اندازه گيري پارامترهاي -نياز آبزيان 

آمونياگ،فسفات، سولفات، آهن و اکسيژن 

پساب صنعتی و تعيين ميزان آلودگی آن در 

مقايسه با استاندارهاي محيط زيست و 

بررسی عملکرد کاهش پارامترهاي آالينده 

کمک سيستم تصفيه تله  مورد مطالعه به

 ذره گير از جمله ضروريات اين پروژه است.

تصفيه پسابهاي صنعتی از جمله صنايع دفاعی با استفاده از 

سيستم تله ذره گير به عنوان روش ارزان قيمت و کارآمد 

براي نخستين بار انجام می شود.در اين پروژه تصفيه پساب 

ضمن اينکه قبل از رسيدن به زاينده رود مد نظر است 

استفاده از آب تصفيه مدد شده براي صنايع در پروسه توليد 

 مد نظر قرار می گيرد.

 بومی سازي فناوري

 اي بوشهر شرکت آب منطقه 4
تحقيق و ساخت قطعات الکترونيکی 

 دستگاههاي پاش کيفی منابع آب

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ينده آب و بررسی منابع آال

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

افزايش نرخ ارز و تشديد تحريم ها  و خارجی بودن دستگاه هاي پايش 

کيفی، تعمير و نگهداري اين دستگاه اها را با مشکل شديد مواجه کرده 

است. تامين اين قطعات توسط محققان و صنعتگران بومی يکی از بهترين 

 ي حل اين معضل می باشد.راهکارها

ساخت و بومی سازي و تامين پايدار لوازم  

 پايش کيفی منابع آب
 بومی سازي فناوري بومی سازي و تامين پايدار لوازم پايش کيفی منابع آب

5 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار 

 ايزوتوپی از آب باران
 تقاضا محور

اولويت هاي 

ژوهشی و فناوري پ

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار ايزوتوپی از آب باران
طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار 

 ايزوتوپی از آب باران
 بومی سازي فناوري ساخت نمونه بردار ايزوتوپی از آب باران

6 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی 

 از چاه هاي مشاهده اي و اکتشافی
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

هاي مشاهده اي و طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی از چاه 

 اکتشافی

طراحی و ساخت دستگاه نمونه بردار عمقی 

 از چاه هاي مشاهده اي و اکتشافی

ساخت  نمونه بردار عمقی از چاه هاي مشاهده اي و 

 اکتشافی
 بومی سازي فناوري

7 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

تعيين شبکه پايش زمانی و مکانی ايزوتوپ 

 يرزمينیها براي آب هاي سطحی و ز

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 له و چالشحل مسئ ارائه شبکه بهينه پايش ايزوتوپ هاي منابع آب ايجاد شبکه پايش  ايزوتوپی منابع آب استان توسعه شبکه پايش ايزوتوپی منابع آب استان



         81                                                                                                                                                                                                                                                 1311های تحقیقاتی شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه در سال  اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق قيقعنوان تح عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

8 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

مدل سازي آزمايشگاهی مقطع پيشنهادي 

ايستگاه آب سنجی اولنگ اسدي و بررسی 

 وضعيت رسوبگذاري در آن

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 آزمايشگاهی مقطع ايستگاه هيدرومتري مدل سازي
مدل سازي آزمايشگاهی مقطع ايستگاه 

 هيدرومتري 
 حل مسئله و چالش تعيين تيپ بهينه ايستگاه هيدرومتري

9 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

بررسی و مطالعه رويکردهاي قرائت از راه 

دور کنتورهاي هوشمند آب و برق و ارائه 

 هراهکارهاي بهبود دهند

 سرباز نخبه
مصوبات شوراي 

 عالی آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

مقايسه رويکردهاي قرائت از راه دور کنتورهاي هوشمند آب و برق و ارائه 

 راهکارهاي بهبود دهنده براي اين موضوع

ت از راه دور مقايسه رويکردهاي قرائ

کنتورهاي هوشمند آب و برق و ارائه 

 راهکارهاي بهبود دهنده براي اين موضوع

ارائه دستورالعمل نحوه قرائت از راه دور کنتورهاي هوشمند 

 آب و برق
 تهيه دستورالعمل

11 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

بررسی و مطالعه ارائه روش هاي مختلف 

هوشمند به  کاليبراسيون براي کنتورهاي

صورت دستی )مطالعه استان خراسان 

 رضوي(

 سرباز نخبه
مصوبات شوراي 

 عالی آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

مقايسه روش هاي مختلف کاليبراسيون براي کنتورهاي هوشمند به 

 صورت دستی

اي مختلف کاليبراسيون براي مقايسه روش ه

 کنتورهاي هوشمند به صورت دستی

ارائه دستورالعمل نحوه کاليبراسيون براي کنتورهاي 

 هوشمند
 تهيه دستورالعمل

11 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي
 سرباز نخبه طراحی و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سامانه يا شبکه  فقدان

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 بومی سازي فناوري ارائه و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار طراحی و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار طراحی و ساخت دستگاه ثبت بارش و رگبار

12 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

بررسی دقت و صحت ادوات الکترونيکی 

هاي آب و هواشناسی و ادوات  ايستگاه

 الکترونيکی درون چاهی

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

تحليل دقت و صحت ادوات الکترونيکی ايستگاه هاي آب و هواشناسی و 

 ادوات الکترونيکی درون چاهی

دقت و صحت ادوات الکترونيکی  تحليل

ايستگاه هاي آب و هواشناسی و ادوات 

 الکترونيکی درون چاهی

 حل مسئله و چالش ارائه تحليل دقت و صحت ادوات الکترونيکی

 تقاضا محور خودکار سازي دريچه هاي آبياري سازمان آب و برق خوزستان 13

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ستفاده عدم شناسايی و ا

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

مانيتورينگ و کنترل دريچه هاي انتقال آب يا توجه به منسوخ شدن نصب 

دريچه هاي سنتی و غير قابل کنترل بودن آنها به صورت خودکار و برخط 

 و برتري نسبت به دريچه هاي برقی سنتی و آويس و اميل

و زهکشی و اتوماسيون شبکه هاي آبياري 

تاسيسات وابسته به آنها از ضرورت ها و 

اولويت هاي موجود می باشد. در اين طرح 

با خودکار سازي دريچه هاي آبياري ، کمک 

شايانی در زمينه بهر برداري از شبکه ها به 

 عمل خواهد آمد.

راه اندازي  -2ناچيز بودن هزينه هاي نصب و نگهداري -1

ق تنها از طريق باطري بدون نياز به شبکه سراسري بر

برخط بودن و پايش و کنترل از راه دور و از  -3خورشيدي 

عدم نياز به نيروي انسانی مستقر در  -4طريق سرور اينترنت

کنترل و پايش برخط دبی و  -5محل جهت تنظيم سيستم 

 ساعته  24اشل بازشدگی دريچه ها به صورت 

 ارائه راه حل مشکل

 تقاضا محور توسعه ابزارهاي سنجش کمی و کيفی آب  انسازمان آب و برق خوزست 14

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

بخصوص آلودگی هاي شيميايی و  اطالع از پارامترهاي کمی و کيفی آب و

ميکروبی بسيار مهم و مورد نياز است. ساخت و بومی سازي تجهيزات و 

روشهاي سنجش ميکروبی آب بخصوص در حوزه بايومانيتورينگ از 

 نيازهاي اساسی است. 

توسعه ابزار هاي سنجش کمی و کيفی آب 

جهت بکارگيري آنها در شرايط تعريف شده 

 باشد. مد نظر اين تحقيق می

باز مهندسی تجهيزات نوين و پيشرفته خارجی و در صورت 

امکان توسعه فناوري اندازه گيري در حوزه سنجش کمی و 

 کيفی آب

ساخت نمونه 

 محصول

 اي سمنان شرکت آب منطقه 15

ارائه مدل و روشهاي مختلف محاسبه ساعت 

کارکرد و تخليه واقعی ماهانه چاههاي بهره 

تفاده از داده هاي برداري کشاورزي با اس

 موجود

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم وجود راهکاري جهت 

بررسی صحت ارقام تخليه 

ماهانه چاههاي بهره 

 برداري

 نياز به تخليه ماهانه چاهها در انجام آناليزها و پروژه هاي مختلف

بکارگيري داده هاي موجود اعم از مصرف 

منابع انخابی کمی و داده هاي برق، دبی 

گشت و بازرسی برا ي محاسبه تخليه ماهانه 

 چاههاي بهره برداري کشاورزي

 ارائه مدل محاسبه تخليه ماهانه چاهها

16 
اي  شرکت آب منطقه

 کردستان

طراحی سامانه تلفريک خودکار کنترل از 

 ساحل
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

قدان سامانه يا شبکه ف

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

-افزايش دقت اندازه گيري جريان-کاهش خطرات اندازه گيري جريان

 کاهش هزينه هاي بلند مدت

ايجاد يک سازوکار که در آن پل تلفريک و 

ابزار اندازه گيري بدون حضور فرد اندازه گير 

در داخل کابين)روي مقطع رودخانه(در 

عرض رودخانه حرکت و فرآيند اندازه گيري 

بصورت خودکار و با کنترل از ساحل انجام 

 ميشود.

 توليد نرم افزار  اندازه گيري دبی جريان و نمونه برداري با کف رسوبی

 اي گلستان شرکت آب منطقه 17
استفاده از فناوري ها در اندازه گيري غير 

 مستقيم دبی سيالب رودخانه ها
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ساير مشکالت )عنوان 

 مشکل ذکر شود(

روشهاي عمومی اندازه گيري پارامترهاي جريان شامل استفاده از تجهيزات 

سرعت سنج و به صورت اندازه گيري مستقيم جريان ميباشد. اين 

همچنين  تجهيزات عموما به صورت نقطه اي اندازه گيري را انجام داده و

نيازمند صرف هزينه و وقت زيادي هستند. در دو دهه اخير با پيشرفت 

تجهيزات اپتيکی و به کارگيري پردازش تصاوير، روشهايی غيرمستقيم 

روشهاي نوين جهت اندازه گيري پارامترهاي 

 جريان، اندازه گيري ميدان سرعت و دبی 
 حل مسئله و چالش ساخت ابزارهاي اندازه گيري
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق قيقعنوان تح عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

مبتنی بر پردازش تصوير براي اندازه گيري ميدان سرعت و دبی معرفی 

ا، شده است. اين روشها با تصويربرداري از جريان و تحليل و پردازش آنه

 پارامترهاي جريان را به دست ميآورند.

 اي گيالن شرکت آب منطقه 18
بهر ه گيرى از سيستم هاى هوشمند در 

 مديريت و بهر ه بردارى از شبکه توزيع
 اضا محورتق

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

در حال حاضر بدليل فقدان بانک اطالعات هوشمند، بسياري از اطالعات 

زمينی و ماهواره اي باارزش بدون هيچ استفاده مشخصی بصورت پراکنده 

امکان بررسی و تحليل شرايط حدي در  ذخيره و نگهداري شده و عمال

زمان کوتاه و بررسی اثرات به هنگام تغييرات آب و هوايی بر منابع آب و 

هاي کشاورزي وجود ندارد. توسعه بانک ديجيتال اطالعات جامع داده

اي که قابليت ارتباط با ساير نرم افزارهاي سيستماتيک زمينی و ماهواره

زارهاي تحليلی و آماري را داشته و از طريق اطالعات  جغرافيايی و نرم اف

شبکه هاي محلی و اينترنت قابل براي کاربران قابل دسترس باشد بی شک 

کمک بسيار بزرگی اوال در ساماندهی و حفظ و ذخيره اطالعات پايه زمينی 

و ماهواره اي داشته و ثانيا امکان بررسی  و تحليل تغييرات اب و هوايی را 

 کشاورزي بخوبی فراهم می آورد. بر بخشهاي آبی و

. تهيه بانک اطالعات جامع ذخيره سازي و 1

تحليل داده و اطالعات زمينی پايه و ماهواره 

-کاربرد عملی داده  و اطالعات ماهواره-اي 

اي به عنوان بخشی از اطالعات پايه منابع 

 آب 

بهره برداري از  بانک اطالعات جامع ذخيره سازي و تحليل 

کاربرد عملی داده  -العات زمينی پايه و ماهواره اي داده و اط

اي به عنوان بخشی از اطالعات پايه منابع و اطالعات ماهواره

 آب 

 ارائه راه حل مشکل

19 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

برداري غير  گيري و نمونه ابزارهاي اندازه

مستقيم رسوب بار معلق رودخانه مبتنی بر 

 ف نوريتکنولوژي اپتيک و طي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

 بخش مهمی از ابزارهاي اندازه گيري توزيع سرعت و دبی به صورت

پيوسته در آبراهه هاي روباز، مبتنی بر روش زمان متغير يا ترانزيت تايم 

می باشد. اگرچه ابزارهايی براي سنجش توزيع سرعت و دبی بسترهاي 

پوششی و با مقطع ثابت مبتنی بر اين تکنولوژي توسعه يافته است، لکن 

 توسعه ابزار با قابليت شناسايی توزيع عمقی و عرضی سرعت و نيز مقطع

عرضی رودخانه با بستر متغير بر اساس اين تکنولوژي می تواند مورد توجه 

 باشد

در شرايط فعلی برداشت نمونه هاي رسوب 

معلق از روش نمونه برداري دستی انجام می 

شود. اين روش عموما با محدوديت در زمان 

همراه بوده و به دليل محدوديت در برداشت 

طعيت نمونه هاي عمقی و عرضی، با عدم ق

هايی همراه است. روش جايگزين استفاده از 

رويکردهاي غيرمستقيم در تعيين ميزان 

غلظت بار رسوب معلق است. روشهاي 

غيرمستقيم می تواند مبتنی بر رويکرد 

اپتيک، موج صوتی، طيف نوري و... طبقه 

بندي شود. اساس  اين روشها توسعه ابزار بر 

يا مبناي وجود ارتباط بين ميزان کدورت 

غلظت رسوب بار معلق است. در حال حاضر 

نمونه توسعه يافته ابزار سنجش رسوب معلق 

مبتنی بر روش غيرمستقيم در سطح کشور 

 وجود ندارد.

توليد نمونه ابزار و عينا با قابليت هاي مشابه نمونه هاي 

 خارجی

توليد محصول/ 

 خدمت

21 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

سرعت و دبی رودخانه گيري  ابزارهاي اندازه

مبتنی بر تکنولوژي زمان متغير با قابليت 

برداشت توزيع سرعت در عمق و عرض 

ها با بستر  رودخانه قابل کاربرد در رودخانه

 پذير طبيعی و فرسايش

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

ی )سد و شبکه و هيدروليک

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

بخش مهمی از ابزارهاي اندازه گيري توزيع سرعت و دبی به صورت 

پيوسته در آبراهه هاي روباز، مبتنی بر روش زمان متغير يا ترانزيت تايم 

عت و دبی بسترهاي می باشد. اگرچه ابزارهايی براي سنجش توزيع سر

پوششی و با مقطع ثابت مبتنی بر اين تکنولوژي توسعه يافته است، لکن 

توسعه ابزار با قابليت شناسايی توزيع عمقی و عرضی سرعت و نيز مقطع 

عرضی رودخانه با بستر متغير بر اساس اين تکنولوژي می تواند مورد توجه 

 باشد

توسعه ابزار سرعت سنج مبتنی بر تکنولوژي 

ترانزيت تايم يا زمان متغير با امکان برداشت 

توزيع سرعت )و نه برداشت صرف سرعت 

دريک نقطه مشابه ابزارهاي موجود( و حتی 

االمکان با قابليت تشخيص بستر عرضی 

رودخانه می تواند مفيد واقع شود. در صورت 

توسعه، اين ابزارها می تواند به عنوان ابزار 

ده قرار گرفته و دبی سنج پيوسته مورد استفا

عمال نيازي به روش ترسيم منحنی دبی 

 اشل وجود نداشته باشد.

توليد نمونه ابزار و عينا با قابليت هاي مشابه نمونه هاي 

 خارجی

توليد محصول/ 

 خدمت

21 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

گيري غيرتماسی سرعت  ابزارهاي اندازه

سطحی رودخانه مبتنی بر تکنولوژي رادار 

داپلر با قابليت تعميم سرعت سطحی به  يا

سرعت متوسط رودخانه و قابل کاربرد در 

 پذير ها با بستر طبيعی و فرسايش رودخانه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  آب هاي سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

ضرورت توسعه ابزار سنجش پيوسته دبی بر اساس اندازه گيري سرعت 

 سطحی آب به عنوان سرعت مشخصه در بسترهاي فرسايش پدير

نمونه هاي توسعه داده شده با هدف کاربرد 

در رودخانه، سطح مقطع جريان به صورت 

همچنين در  باشد. پيوسته مورد نياز می

خصوص زمان مورد نياز و بهينه جهت 

معرفی سطح مقطع آبراهه به ابزار، معيار 

متقنی پيشنهاد شود. امکان تمايز دبی 

رودخانه در شرايط سيالبی و تحت تاثير 

فروکش يا خيزش سطح آب يا باصطالح 

توليد نمونه ابزار و عينا با قابليت هاي مشابه نمونه هاي 

 خارجی

توليد محصول/ 

 خدمت
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق قيقعنوان تح عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

پديده هيسترسيس داشته باشد.  در صورت 

ابزار  توسعه، اين ابزارها می تواند به عنوان

دبی سنج پيوسته مورد استفاده قرار گرفته و 

عمال نيازي به روش ترسيم منحنی دبی 

 اشل وجود نداشته باشد.

22 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

اي سرعت  گيري نقطه ابزارهاي اندازه

اي درون  سنج نقطه سرعت رودخانه)

اي مبتنی بر تکنولوژي ساند)صوتی(  رودخانه

ها با بستر طبيعی و  قابل کاربرد در رودخانه

 پذير( فرسايش

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب ستمسي

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

اگرچه نمونه سرعت سنج هاي مکانيکی مولينه جهت اندازه گيري سرعت 

نقطه اي رودخانه ها در سطح کشور توليد می شود، لکن نمونه سرعت 

 سنج هاي نقطه اي مبتنی بر تکنولوژي ساند در کشور وجود ندارد

نقطه اي در اندازه گيري سرعت جريان 

هاي با بستر طبيعی و فرسايش پذير  رودخانه

 با استفاده از تکنولوژي صوتی

توليد نمونه ابزار و عينا با قابليت هاي مشابه نمونه هاي 

 خارجی

توليد محصول/ 

 خدمت

23 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

گيري و تعيين بستر)عمق(  ابزارهاي اندازه

 ندرودخانه مبتنی بر تکنولوژي سا
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

ساند عدم ساخت ابزارهاي اندازه گيري بستر رودخانه بر مبناي تکنولوژي 

 در سطح کشور

هدف توسعه ابزارهاي برداشت عمق و نيمرخ 

عرضی رودخانه، ضمن افزايش دقت و صحت 

محاسبه سطح مقطع رودخانه و در نتيجه 

دقت در محاسبات آبدهی، زمان مورد نياز 

نيز کاهش خواهد يافت. با اينحال بايد توجه 

داشت ابزار توسعه داده شده حداقل 

يا کدورت رودخانه  اثرپذيري از گل آلودگی

اي حين ¬بويژه در شرايط جريان واريزه

سيالب را داشته و تحت چنين شرايطی، با 

دقت مناسبی در شناسايی بستر واقعی 

 مقطع عرضی رودخانه همراه باشد.

توليد نمونه ابزار و عينا با قابليت هاي مشابه نمونه هاي 

 خارجی

توليد محصول/ 

 خدمت
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 آب بخش نياز دمور هاي فناوريمحور  -5

 آب تصفيه و بازچرخانی -2 -5

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

ه روش هاي بازچرخانی آب در مطالع

 مصارف مختلف در استان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

کاهش منابع آب بدليل تغييرات اقليمی و کاهش آب هاي 

معيت و لزوم مرزي ورودي به استان همزمان با افزايش ج

تامين آب شرب صنعت و کشاورزي جمعيت رو به رشد آينده 

ي استان ورود به مطالعه روش هاي باز چرخانی آب و پساب 

 براي مصارف کشاورزي و صنعت را ايجاب ميکند.

ورود به مطالعه روش هاي باز چرخانی آب و پساب براي 

 مصارف کشاورزي و صنعت
 ل مسئله و چالشح روش هاي باز چرخانی آب و پساب

2 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

نانومتر(  111و يا 51ساخت نانوفيلتر )

 تصفيه آب
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

ينده هاي اهميت تهيه آب سالم و با کيفيت و حذف آال

 خطرناک

وجود محصوالت جانبی ناشی از گندزدايی در آبهاي 

حاوي مواد آلی و تغذيه گرايی سد استقالل به عنوان 

منبع تامين آبشرب و عدم حذف جلبکها با روشهاي 

متداول تصفيه ضرورت انجام تصفيه تکميلی و 

فيلتراسيون آب تصفيه شده با استفاده از نانوفيلترهايی 

می باشند نياز به بومی سازي فن آوري و که وارداتی 

 توليد مشابه داخلی آن را حايز اهميت نموده است

 بومی سازي فناوري ساخت محصول
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 آب بخش نياز مورد هاي فناوريمحور  -5

 استحصال و توليد آب -3 -5

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 تحقيق قابل حل توسط
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 مازندران

بومی سازي و ساخت ها و بهره گيري از 

تجهيزات فناورانه در حوزه هاي کمی و 

 کيفی آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

می سازي و ساخت بو

حوزه تجهيزات فناورانه در 

 هاي کمی و کيفی آب

گيري از فناوري هاي بومی براي بهينه سازي فرآيندهاي انجام  بهره

 کار و همچنين، تأسيسات

تأمين نياز فناوري هاي صنعت آب از تجهيزات 

 داخلی 
 توليد محصول و نياز فناورانه

توليد محصول/ 

 خدمت
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 آب بخش نياز مورد هاي فناوريمحور  -5

 آب توزيع کنترل -4 -5

 نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

ی زيرساختهاي تامين وتوزيع آب ارزياب

 چالش ها و نيازها_کشاورزي در مازندران

تقاضا 

 محور/دانشجويی

راهبرد هاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نيرو

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري )مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

 مشکالت موجود در تامين و توزيع آب 

، واگذاري حجمی، مديريت آب مديريت مصارف

هاي قابل واگذاري و در حال مصرف در بخش هاي 

 مختلف، مکانيزم هوشمندسازي تأمين و توزيع آب

 حل مسئله و چالش ارائه و تدوين برنامه هاي تکميلی و جامع
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 آب بخش نياز مورد هاي فناوريمحور  -5

 مدلسازي و سازي شبيه -5 -5

 اسناد باال دستي نوع تحقيق قعنوان تحقي عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
شرکت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران

طراحی و راه اندازي سامانه داده هاي 

 اجتماعی آب )ساداب(-اقتصادي
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

در حال حاضر حسابداري آب در سطح حوضه هاي آبريز کشور 

اجتماعی و  -محدود به حسابداري کمی آب است و ابعاد اقتصادي

همچنين به منظور  زيست محيطی آن درنظر گرفته نمی شود.

مديريت جامع پايدار منابع و مصارف آب در سطح حوضه هاي آبريز 

 اجتماعی يکی از ضرورت هاست -لحاظ نمودن ابعاد اقتصادي

 -هدف اين طرح تلفيق داده هاي اقتصادي

اجتماعی مربوط به مديريت منابع آب در سطح 

حوضه هاي آبريز و تحليل و پردازش و استفاده از 

ها در ارتقاي حسابداري آب از سطح  اين داده

حسابداري کمی به حسابداري اقتصادي و زيست 

 محيطی و برنامه ريزي تلفيقی منابع آب می باشد 

-تجميع و ارائه داده ها  و تحليل متغيرهاي اجتماعی

 اقتصادي اثر گذار بر حکمرانی و مديريت منابع آب 
 حل مسئله و چالش

2 
شرکت توسعه منابع آب و 

 روي ايرانني

ساخت و بومی سازي مواد کاهنده 

( و اجراي پايلوت در water Saverتبخير)

 سطح منطقه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

اتالف چشمگير منابع آب 

از طريق تبخير و تعرق 

 بندي(  )محاسبه، پهنه

ابع آب با توجه به مشکل کمبود آب در کشور و تبخير بخشی از من

ذخيره شده در پشت سدها نياز به توليد عامل کنترل کننده تبخير 

 آب درياچه سدها و انجام تست هاي عملياتی ضرورت می يابد.

پروژه پژوهشی توليد مواد کاهنده تبخير در سال  

هاي قبل توسط شرکت آب و نيرو در فاز مطالعاتی 

و پايلوت صورت پذيرفت . در نظر است در فاز دوم 

ن پروژه بررسی تجربی عملکرد عامل کاهنده اي

تبخير و اثرات زيست محيطی آن در مقياس 

 درياچه سد در نظر گرفته شده است.

توليد مواد کاهنده تبخير و استفاده از آن در سطح درياچه 

 سدها
 بومی سازي فناوري

 اي فارس شرکت آب منطقه 3

بررسی انسداد ناشی از بسته هاي هوا در 

ل تحت فشار و ارائه راهکارهاي خطوط انتقا

 اجرايی 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

 صورت کلی قابل وقوع است:وجود هوا در جريان آب به دو 

به دليل خالی بودن تمام يا بخشی از مجرا، در ابتدا اين هوا در  •

مجرا وجود دارد و همزمان با پر شدن لوله يا تونل اين هوا دچار 

هاي  تغييرات فيزيکی )عمدتاً فشار( شده و باعث بروز ناپايداري

شکل از  گردد. اين هيدروليکی و احتمال ايجاد خسارات فيزيکی می

هاي قابل تشخيص و مجزا  توان به صورت بخش هوا در جريان را می

( در نظر Air pocketهاي هوايی ) با حجم زياد به صورت بسته

( را به آن Entrapped airگرفت و اصطالح هواي محبوس )

 اختصاص داد.

گردد که جريان  شکل ديگر وجود هوا در جريان به شرايطی بر می •

پر و احتماالً تحت فشار بوده و بنابر داليلی فاز به صورت مجراي 

باشد، ايجاد و همراه  گازي شکل که معموالً بخار سيال سيستم می

کند. اين شکل از هوا در جريان معموالً به صورت  مايع حرکت می

( و با حجم پايين بوده و Air bubblesهاي کوچک ) حباب

مورد استفاده ( براي آن Dissolved airاصطالح هواي محلول )

 گيرد. قرار می

هاي هوايی در  جلوگيري از تشکيل حباب يا توده

تواند منجر به کاهش  خطوط لوله انتقال آب که می

نظمی  راندمان، از دست دادن گنجايش حمل، بی

جريان، پايين آمدن بازده پمپ يا توربين آبی، تأثير 

 گذاري بر جنس لوله و ساختار خط لوله شود.

 حل مسئله و چالش مان، افزايش گنجايش حمل، باالبردن بازده پمپاژافزايش راند

 اي قزوين شرکت آب منطقه 4

مدلسازي برآورد سطح و ذخيره برفی استان 

با استفاده از پردازش تصاوير ماهواره اي و 

 بررسی روند تغييرات آن در درازمدت

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

دان سامانه يا شبکه فق

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

يکی از پيامدهاي تغيير اقليم در سطح استان قزوين تغيير رژيم 

بارندگی بوده است که اين موضوع در کاهش بارشهاي برف استان 

نمود عينی داشته است. کاهش ذحيره برف استان تاثير زيادي در 

در فصول بها و تابستان داشته است. کاهش آورد رودخانه ها بويژه 

تاکنون مطالعه جامعی در خصوص تغييرات  رژيم برفی استان 

قزوين انجام نداشته است که در راستاي اين پژوهش تغييرات سطح 

پوشش و ذخيره برف استان در مقياس محدوده هاي مطالعاتی با 

استفاده از پردازش عکسهاي ماهوارهی و آمار مورد بررسی قرار 

 خواهد گرفت

در قالب اين پژوهش سطح پوشش ، ارتفاع و 

چگالی برف با استفاده از تصاوير ماهواره اي در 

دوره آماري در دسترس محاسبه و با استفاده از 

آمار ايستگاههاي برف سنجی واسنجی می شود. با 

استفاده از اين کميتها ذخيره برفی در مقياس 

د. محدوده هاي مطالعاتی محاسبه خواهد ش

متعاقبا بر اساس نتايج بدست آمده، تجزيه و تحليل 

آماري انجام و روند تغييرات ذخيره برفی استان در 

مقياس محدوده مطالعاتی مورد بررسی و تاثير 

عوامل مختلف از جمله تغيير اقليم در تغيير ذخيره 

برف و نيز تأثير ذخيره برف بر آورد رودخانه ها 

 فتمورد ارزيابی قرار خواهد گر

امکان مقايسه و بررسی روند تغييرات ذخيره برفی استان، 

پيش بينی جريان رودخانه ها با توجه به روند تغييرات 

ذخيره برف با عنايت به اينکه سدهاي نهب و باالخانلو در 

 آينده نزديک به بهره برداري خواهند رسيد

توليد محصول/ 

 خدمت

 اي قزوين شرکت آب منطقه 5

واناب در حوضه هاي ر -مدلسازي بارش

آبريز استان )به تفکيک زير حوضه ( و 

تدقيق پارامترهاي ورودي به مدل و روش 

 هاي واسنجی مدل )مطالعه موردي(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

رد بارش و رواناب حوضه هاي ۀخيز الزم است که به منظور برآو

پارامترهاي هيدرولوژيکی و ضرايب فيزويولوزيک حوزه آبريز 

رودخانه ها با توجه مدل انتخاب شده کاليبره شوند تا در شرايط 

سيالب  پيش بينی مناسب از زمان، مکان و مقدار سيالب ارائه داد 

با استفاده از مدلهاي معتبر هيدرلوژيکی بارش 

نسبت به شبيه  Hec- HMSروان آب از جمله 

سازي ، واسنجی و برآورد ضرايب مدل در حوزه 

رودخانه هاي استان منتهی به ايستگاههاي 

 توليد نرم افزار  مدلهاي کاايبره بارش و روان حوزه رودخانه ها
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق قعنوان تحقي عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

هيدرومتري اقدام خواهد شد.و تاثير عوامل مختلف  ده است .که تاکنون در سطح استان اين مورد انجام نش

مدت رگبارو مشخصات  -از جمله شدت 

حوزه بر شدت و تداوم سيالب هر حوزه  فيزيوگرافی

 مورد ارزيابی قرار خواهد گرفت

 آب منطقه اي کرمان 6

عيب يابی هوشمند تاسيسات آبی بتنی در 

حال بهره برداري شرکت آب منطقه اي 

 کرمان  )مطالعه موردي سد جيرفت(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با  عيب يابی تاسيسات آبی ميتوان از به وجود آمدن خسارتهاي 

 جلوگيري و عالج بخشی به موقع انجام داد احتمالی در آينده  

هاي کنترل سالمت سازه ها  يابی يکی از شاخه عيب

باشدکه با توجه به لزوم تشخيص به موقع  می

ها، يکی از  ها و جلوگيري از پيشرفت آن خرابی

 هاي تحقيقاتی است. ترين زمينه فعال

عيب يابی هوشمند  سد جيرفت با هدف افزايش کارايی و 

 و نگهداري مقرون به صرفهتعمير 
 اجراي پايلوت

 آب منطقه اي کرمان 7
بررسی هيدروليکی سازه بند انحرافی و 

 حوضچه هاي تغذيه مصنوعی آدوري بم
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

سته، تاسيسات واب

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

لزوم بررسی هيدروليکی سازه بند انحرافی و حوضچه هاي تغذيه 

 مصنوعی آدوري بم

جانمايی اشتباه و عملکرد نامشخص سازه تغذيه  

 مصنوعی آدوري
 اجراي پايلوت پيشنهاد گزينه هاي مناسب جهت عالج بخشی سازه موجود

8 
کت مديريت منابع آب شر

 ايران

ساخت و بومی سازي فناوريهاي مبينی بر 

 اينترنت اشيا 
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 کها و ...(رشد جلب

اينترنت اشيا به عنوان يکی از مفاهيم جديد حوزه فناوري و کسب 

وکار پا به عرصه وجود نهاده است. استفاده از اينترنت اشياء و کالن 

داده در صنعت آب کشور و بکارگيري اين پلتفرم براي گسترش امر 

نظارت، مديريت، کنترل و همگامی با فناوريهاي روز صنعت آب 

د الگوي کاربردي از صنعت آب هوشمند می باشد.که باعث براي ايجا

توسعه همه جانبه اقتصاد دانش بنيان در وزارت نيرو و دستيابی به 

ساخت فناوريهاي مورد نياز صنعت آب و حمايت از ساخت داخل 

 می باشد.

ساخت و بومی سازي فناوريها شامل: طراحی و 

پياده سازي سيستم مانيتورينگ فشار آب در 

ط انتقال مبتنی بر اينترنت اشياء براي شبکه خطو

طراحی سيستم هاي مانيتورينگ  و  -تامين آب

 -مديريت منابع آب مبتنی بر اينترنت اشياء 

استفاده از سيستم يکپارچه اينترنت اشيا براي 

 -نظارت و مديريت کيفيت آب در خطوط انتقال 

 -سيستم کنترل پمپاژ آب مبتنی بر اينترنت اشياء

ی و پياده سازي سيستم کنترل) باز و بسته طراح

شدن خودکار( از راه دور مبتنی بر اينترنت اشياء 

ساخت کنترلر پمپ هاي  -براي دريچه هاي آبی

پايش و مديريت سطح -آبی مبتنی بر اينترنت اشياء

سيستم  -آب سدها با استفاده از اينترنت اشياء

نت شناسايی و مديريت نشت آب با استفاده از اينتر

ساخت دستگاه هاي فشار سنج آبی مبتنی  -اشياء

کنترل و مديريت فشار آب در  -بر اينترنت اشياء

کنتور  -خطوط انتقال مبتنی بر اينترنت اشياء

سامانه پيش -LoRaهوشمند آب مبتنی بر فناوري 

بينی وقع سيل مبتنی بر اينترنت اشياء در نقاط 

مبتنی مديريت دارايی ها در صنعت آب    -بحرانی 

پايش آبهاي زيرزمينی با  -بر فناوري اينترنت اشياء

استفاده از حسگرهاي تجزيه و تحليل آالينده هاي 

 آب مبتنی بر اينترنت اشياء در آب هاي زيرزمينی

 بومی سازي و بهره برداري از ابزارهاي ساخت داخل
توليد محصول/ 

 خدمت
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 يپلماسی آبد -1 -6

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 سازمان آب و برق خوزستان 1

ادي، ارزيابی جامع و سيستماتيک ابعاد اقتص

هاي  محيطی اثرات طرح اجتماعی و زيست

 اي بر استان خوزستان حوضه انتقال آب بين

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی امکان انتقال آب 

اي و پيامدهاي  بين حوضه

 آن

بررسی وضعيت سرمايه اجتماعی و تبعات ناشی از نارضايتی 

ه مبدا، ارائه راهکارهاي افزايش اجتماعی بر اثر انتقال آب در حوض

عنوان مثال: بررسی تخصيص  سرمايه اجتماعی در حوضه مبدا به

بخشی از درآمدهاي ناشی از انتقال آب در حوضه مقصد به حوضه 

هاي انتقال آب در  مبدا، تحليل ذينفعان منابع آب استان و طرح

ي، استان، ارائه نتايج ارزيابی جامع و سيستماتيک ابعاد اقتصاد

اي  حوضه هاي انتقال آب بين محيطی اثرات طرح اجتماعی و زيست

 بر استان خوزستان

برداري، در دست  هاي در دست بهره شناسايی طرح

اجرا و در دست مطالعه انتقال آب در استان 

خوزستان شامل منبع آب در حوضه مبدا و مورد 

مصرف در حوضه مقصد، حجم انتقالی و شيوه 

هاي اساسی اقتصادي،  صانتقال ، سنجش شاخ

محيطی بين دو حالت مصرف آب  اجتماعی و زيست

در حوضه مبدا و مقصد)در اين بند حتما مزاياي 

توليد ارزش افزوده در کنار مسائل امنيتی و ملی 

عنوان مثال حساسيت تامين آب  بايد لحاظ شود، به

شرب در حوضه مقصد و يا توانايی استان خوزستان 

برق از منابع آب به عنوان مزيت در توليد چندباره 

و ...(، بررسی احتمال افزايش تقاضا در حوضه 

مقصد و ارائه راهکار جهت آن، بررسی تبعات 

اجتماعی نظير جابجايی جمعيت و اشتغال ناشی از 

انتقال آب در حوضه مبدا و مقصد، بررسی 

محيطی ناشی از انتقال آب در  پيامدهاي زيست

ی راهکارهاي افزايش حوضه مبدا و مقصد، بررس

وري مصرف آب،  منابع آب نظير: افزايش بهره

اصالح الگوي مصرف، استفاده از منابع آب 

غيرمتعارف و ... .، بررسی تغيير شرايط ناشی از 

 آبی بر شرايط انتقال آب  کم

هاي موجود، در درست اجرا و مطالعه با  فهرست طرح

صرف در جزئيات شامل منبع آب در حوضه مبدا و مورد م

حوضه مقصد، حجم انتقالی و شيوه انتقال ، سنجش 

محيطی بين  هاي اساسی اقتصادي، اجتماعی و زيست شاخص

دو حالت مصرف آب در حوضه مبدا و مقصد، ماتريس وظايف 

هاي  سازي طرح هاي هر نهاد در تدوين و پياده و مسئوليت

اد انتقال آب در استان، نتايج ارزيابی جامع و سيستماتيک ابع

هاي انتقال  محيطی اثرات طرح اقتصادي، اجتماعی و زيست

 اي بر استان خوزستان حوضه آب بين

 ارائه راه حل مشکل
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 عمومی مشارکت و اجتماعی مسايل -2 -6

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 حل توسط تحقيققابل 
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي البرز شرکت آب منطقه 1

بررسی و شناسايی روش هاي توانمندسازي 

تشکل هاي مردم نهاد در ارتباط با حفاظت 

 کمّی و کيفی منابع آب استان البرز

 تقاضا محور

ت هاي اولوي

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

هاي استفاده بهينه از منابع آب، مشارکت کشاورزان در  يکی از راه

داري از شبکه آبياري و زهکشی و بويژه احداث، نگهداري و بهره بر

هاي منسجم  حفاظت کمی و کيفی منابع آب در قالب تشکل

بران به عنوان  هاي فعال در حوزه محيط زيست و آب باشد. تشکل می

هاي فراوان  هاي مردم نهاد، داراي قابليت يکی از اشکال سازمان

جهت ايفاي نقش، در راستاي صيانت و حفاظت از منابع آب 

 شوند.  حسوب میم

بران در مديريت منابع آب و  هاي آب نقش تشکل

صيانت از آن بسيار مهم و کليدي است. زيرا آنها 

توانند در حفاظت کمی و کيفی آب  و ارتقاء  می

ترين سطح  کارايی و بهره وري آن در پايين

مديريتی ايفاي نقش نمايند مشروط براين که 

ها  تشکل ها و نيازهاي آموزشی اين توانمندي

هاي الزم براي  شناسايی و متناسب با آن برنامه

توانمندسازي آنها تدوين و به اجرا گذاشته شوند تا 

ها آمادگی الزم براي قبول اين مسوليت  اين تشکل

را کسب نمايند. از اين رو انجام اين مهم مستلزم 

بررسی دقيق نيازهاي آموزشی و شناخت 

ها و  عيين قابليتهاي موجود از يک سو و ت توانايی

هاي فنی، اجتماعی و اقتصادي الزم براي  توانمندي

قبول مسوليت حفاظت کمی و کيفی از منابع آب 

از سوي ديگر از طريق انجام يک پژوهش علمی در 

 اين زمينه است.     

 حل مسئله و چالش ارائه راهکار 

 اي البرز شرکت آب منطقه 2

خشی ب بررسی اثربخشی طرح احياء و تعادل

منابع آب زيرزمينی کشور و ارائه برنامه 

بهبود  آن در يک پايلوت )محدوده 

 مطالعاتی هشتگرد(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

اثربخشی آن در  در مطالعه حاضر، اين طرح بررسی و برنامه بهبود

قالب برنامه پايداري منابع آب زيرزمينی با رويکرد نوين مديريت 

محور بيان خواهد شد که بر عملياتی و اجرايی شدن آن با  نتيجه

توان با استفاده  تکيه بر مديريت محلی تأکيد دارد. بر اين اساس می

ها ، معضالت،موانع و نقاط  المللی موجود، چالشاز تجربيات بين

هاي زيرزمينی بخشی منابع آب عف و قوت طرح احياء و تعادلض

کشور را بر روي يک دشت پايلوت در کشور )محدوده مطالعاتی 

ريزي  اي پايه هشتگرد( مورد بررسی قرار داد. روند مطالعات به گونه

شده است که نتايج و دستاوردهاي حاصل در اين محدوده مطالعاتی 

، تا بيشترين حد، قابليت کاربرد و پايلوت به عنوان يک طرح محلی

هاي ديگر کشور را  تعميم تجربه ها و آموزه هاي حاصله در محدوده

هم داشته باشد. در نهايت پيشنهادهاي الزم جهت تحقق احياء و 

بخشی منابع آب زيرزمينی کشور هم در راستاي بهبود، تدقيق  تعادل

 و يا اصالح اين طرح توسط مشاور ارائه خواهد شد.

بخشی  به جهت پيشبرد روند طرح احياء و تعادل

هاي زيرزمينی و تحقق اهداف آن، بررسی منابع آب

سازي طرح مذکور و بررسی و تحقيق در  روند پياده

رابطه با ميزان کارآمدي و اثربخشی طرح در طول 

دوره ي انجام و همچنين ارائه برنامه بهبود 

 اثربخشی آن در کشور با تحقيق موردي در يک

دشت پايلوت )محدوده مطالعاتی هشتگرد( ضروري 

 است

 اجراي پايلوت ارائه راهکار

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 3

بررسی ظرفيتها و شاخصه هاي گردشگري 

پايدار پيرامون تاسيسات آبی شرکت آب 

منطقه اي اصفهان با نگرش سيستمی به 

مولفه هاي متاثر و تاثيرگذار از توسعه 

 هدف گردشگري در منطقه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت تأمين  چالش

 هاي بخش آب مالی طرح

بررسی شاخصه هاي گردشگري پايدار در مناطق هدف )سدهاي 

ذخيره آب( و بررسی دقيق آثار مثبت و منفی توسعه گردشگري آب 

ي جوامع در اين مناطق نيازمند شناخت ظرفيتها و محدوديتها

محلی بوده و بايد مشخص شود که اين توسعه چگونه به رشد 

اقتصادي و فرهنگی اين جوامع کمک نموده و در عين حال منجر 

 به توسعه اقتصادي استان خواهد شد

بدون آگاهی کافی از تبعات منفی رشد گردشگري 

در جوامع روستايی که تاکنون بکر مانده اند اين 

سعه گردشگري نه تنها احتمال وجود دارد که تو

موجب کمک به /انها نشده بلکه به بهاي خسارات 

فراوان براي منطقه تمام شود و يا موجب خسارات 

 زيست محيطی گردد

در اين مطالعات می توان انتظار داشت که مدل مفهومی 

مولفه هاي دخيل در سيستم هاي اجتماعی اقتصادي و 

لی بين اين زيست محيطی تهيه شده و روابط علی و معلو

مولفه ها کمی شود تا از طريق آن بتوان اثرات سناريوهاي 

مختلف قابل بر مولفه ها مشخص گردد. در عين حال اين 

مطالعات بايستی قادر باشد که بسته اي مناسب براي توسعه 

 گردشگري بوم گرا و سازگار با منطقه اراپه دهد 

توليد محصول/ 

 خدمت

4 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 جنوبی

ارزيابی وآسيب شناسی علل مشارکت پائين 

کشاورزان در اجراي طرح هاي مديريتی 

 منابع آب 

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 برداري  ارتقاء مشارکت ذينفعان در فرآيند برنامه ريزي  ،اجرا ،بهره
گسترش مشارکت وارتقاء سطح همکاري  با 

 ذينفعان در برنامه ريزي
 حل مسئله و چالش ايجاد وتوسعه نهادها وتشکل هاي  مردمی 

5 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

تدوين دستورالعمل جامع نحوه کسب جوايز 

 ملی و بين المللی صنعت آب
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

 چشم انداز وزارت

 نيرو

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 پشتيبانی صنعت آب

تمامی جوايز ملی و بين المللی در زمينه صنعت آب بررسی و 

شرايط کسب اين جوايز به صورت دقيق و با جزئيات تحت يک 

 دستورالعمل تدوين گردد.

نبود دستورالعمل براي اقدام به منظور کسب جوايز 

 بين المللی

ين دستورالعمل جامع به منظور کسب جوايز ملی و بين تدو

 المللی صنعت آب
 تهيه دستورالعمل

6 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 رضوي

انجام مطالعات ارزيابی اثرات اجتماعی، 

حقوقی و هيدرولوژيکی احداث بندهاي 
 سرباز نخبه

اولويت هاي 

وري پژوهشی و فنا

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

انجام مطالعات ارزيابی اثرات اجتماعی، حقوقی و هيدرولوژيکی 

 و باخرزاحداث بندهاي خاکی در دشت هاي تربت جام، تايباد 

انجام مطالعات ارزيابی اثرات اجتماعی، حقوقی و 

هيدرولوژيکی احداث بندهاي خاکی در دشت هاي 

ارائه مطالعات ارزيابی اثرات اجتماعی، حقوقی و 

 هيدرولوژيکی احداث بندهاي خاکی
 حل مسئله و چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 حل توسط تحقيققابل 
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

خاکی در دشت هاي تربت جام، تايباد و 

 باخرز

طرحهاي توسعه منابع آب  کشور در زمينه آب

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

 تربت جام، تايباد و باخرز

7 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 شمالی

ی آب، نمودي از مشارکت بازار هاي محل

 مردم جهت سازگاري با کم آبی در استان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 عملياتی نمودن تجارت مجازي آب در بازارهاي محلی آب در استان
عملياتی نمودن مباحث اقتصاد آب  تجارت مجازي 

 در بازارهاي محلی آب در استان
 بومی سازي فناوري تالش در جهت بومی سازي

 سازمان آب و برق خوزستان 8

ارزيابی و تحليل عوامل انگيزشی مشارکت 

مردم در شرايط مناطق مختلف و ارائه 

برنامه جامع بهبود وضع موجود )ارائه 

آمد تغيير اجتماعی در مديريت ابزارهاي کار

 بخش آب( 

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

ت مردمی در بررسی و تحليل ذينفعان موثر در تقويت مشارک

مديريت منابع و مصارف آب در استان خوزستان، ارائه برنامه جامع 

 و ابزارهاي کارآمد تغيير اجتماعی در مديريت منابع و مصارف آب

برداران شامل تعداد  تبيين وضعيت موجود بهره

ها، نوع  برداران ، سهم آب مصرفی آن بهره

هاي آب  برداري اعم از فردي، تعاونی، تشکل بهره

هاي مردمی جهت  بران و... ، بررسی پتانسيل

مشارکت در مديريت منابع و مصارف آب، بررسی و 

هاي قانونی جهت جلب مشارکت  ارائه ظرفيت

هاي  ها و ناسازگاري مردمی، بررسی مقاومت

اجتماعی در برخی از تصميات مديريتی منابع و 

مصارف و ارائه راهکار جهت رفع آن و جلب نظر و 

 میمشارکت مرد

ها و  برداران ، ارائه زمينه تبيين وضعيت موجود بهره

برداران صورت  تواند با مشارکت بهره هايی که می فعاليت

هاي قانونی موجود و پيشنهاد  گيرد، ارائه ظرفيت

هاي تشويقی و تنبيهی جهت جلب مشارکت مردمی،  سياست

برنامه جامع و ابزارهاي کارآمد تغيير اجتماعی در مديريت 

 ع و مصارف آبمناب

 ارائه راه حل مشکل

 اي سمنان شرکت آب منطقه 9

ارزيابی و تحليل عوامل انگيزشی مشارکت 

مردم در شرايط مناطق مختلف و ارائه 

برنامه جامع بهبود وضع موجود )ارائه 

ابزارهاي کارآمد تغيير اجتماعی در مديريت 

 بخش آب(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 زمينه آب کشور در

تاثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

تعيين الگوي مناسب جهت مديريت منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

بررسی تعارضات آب در کشور و انتخاب جند نمونه 

خصوصياتی که مسائل آب کشور را در برگيرند،  با

تهيه بانک اطالعاتی از منابع و مصارف آب، 

ذينفعان و ذيمدخالن، در ارتباط با نمونه هاي 

انتخابی، تحليل عوامل انگيزشی مشارکت مردم در 

شرايط مختلف، ارائه برنامه جامع بهبود وضع 

 موجود

گيزشی بررسی تعارضات آب در کشور  تحليل عوامل ان

مشارکت مردم در شرايط مختلف، ارائه برنامه جامع بهبود 

 وضع موجود

 حل مسئله و چالش

11 
اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

بررسی علل عدم استقبال سرمايه گذاري در 

اجراء و بهره برداري طرح هاي آبی استان 

وارائه راهکار بهينه در خصوص بهترين روش 

 مشارکت

 رتقاضا محو

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت تأمين  چالش

 هاي بخش آب مالی طرح

استفاده از ظرفيت بخش خصوصی و سرمايه گزاران داخلی وخارجی 

 براي مشارکت در احداث و بهره برداري طرحهاي توسعه منابع آب 

بررسی علل عدم استقبال سرمايه گذاري در اجراء 

ري طرح هاي آبی استان وارائه راهکار وبهره بردا

 بهينه در خصوص بهترين روش مشارکت

عليرغم توجيه اقتصادي و شرايط مطلوب طرحهاي آب 

دراستان کهگيلويه وبويراحمد از طرفی به لحاظ اينکه 

اعتبارات دولتی محدود می باشد و تکافوي هزينه هاي 

براين اجرايی طرحها وپروژه هاي عمرانی را نمی دهد . بنا

براساس دستورالعمل شرايط واگذاري طرحهاي تملک 

داراوي هاي سرمايه اي جديد ، نيمه تمام ، تکميل شده 

 27وآماده بهره برداري به بخش غير دولتی موضوع ماده 

قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی از مقررات 

مجلس شوراي اسالمی و مصوبه  1393مالی دولت مصوب 

با اعمال  1395/4/5مور 586216تصاد به شماره شوراي اق

مورخ  1344591اصالحات مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 

تصميم گرفته شد که تعدادي از پروژه هاي  1396/5/25

داراي شرايط الزم به بخش غيردولتی واگذار گردد . اما 

استقبال هيچ استقبالی  صورت نگرفته است و اين تحقيق 

 باشد . درهمين راستا می 

 حل مسئله و چالش

 جايگاه  مردم در کاهش خسارت هاي سيل اي گلستان شرکت آب منطقه 11
پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

مشارکت جامعه در مقابله با بالياي طبيعی يکی از ارکان مهم 

مديريت بحران به شمار می آيد. استان گلستان يکی از مهم ترين 

استان هاي سيل خيز کشور به شمار می آيد.بافت سنتی و حاکميت 

فرهنگ قومی در استان گلستان می تواند به عنوان بستر مناسبی 

راي گسترش فرهنگ مشارکت جامعه در پيشگيري، کاهش اثرات ب

زيانبار باليا، کسب آمادگی و برنامه ريزي در مرحله قبل از وقوع، 

مشارکت در عمليات پاسخگويی به ويژه عمليات جستجو، امداد، 

لذا ضرورت  ارائه يک مدل مديريت کارا و مفيد  

که بتواند همچنان که به توازن توزيع در عرضه و 

ضا بپردازد، از بين شيوه هاي مديريت منابع آب تقا

ميتوان مديريت تلفيقی منابع آب با تاکيد بر 

مشارکت بهره بردارن منابع را از مناسب ترين شيوه 

هاي مديريتی منابع آب، افزايش بعد مشارکت بهره 

برداران، با کاهش بارمالی دولتدر راستاي بهبود 

 حل مسئله و چالش ئه يک مدل مديريت کارا و مفيد ارا
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 حل توسط تحقيققابل 
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

نجات، پشتيبانی در مرحله وقوع و بازيابی يعنی ساماندهی، بازتوانی، 

يت اوليه در مرحله پس از وقوع باليا بازسازي و بازگشت به وضع

مورد استفاده قرار گيرد؛ اما الزمه اين امر تغيير نوع نگاه مديران به 

 مقوله نقش و نوع مشارکت مردم در مقابله با بالياي طبيعی است.

 
  

 بهره برداري مورد نظر می باشد.

12 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

بررسی راهکارهاي افزايشی مشارکت 

ذينفعان در مديريت و برنامه ريزي ، بهره 

وري،حفاظت از منابع آب و ....با استفاده از 

 تجارب منطقه اي و جهانی

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 ونير

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

مشکالت موجود در طرحها از حيث عدم مشارکت ذينفعان ممانعت 

 و معارضات محل در اجراي طرحها

و  وجود معضالت گوناگون در بخش بهره برداري

لزوم استفاده از مشارکت ذينفعان و مشترکين در 

مطالعات، اجرا و بهره برداري از طرح هاي آبی 

 )بکارگيري مدل مديريتی از پايين به باال(

ارتقاء ميزان مشارکت کشاورزان در مديريت مشارکتی منابع 

کاهش هزينه بخش دولتی و کاهش منازعات و _آب 

 مشکالت اجتماعی

 حل مسئله و چالش

13 
اي  شرکت آب منطقه

 مازندران

بررسی و ارزيابی علل  بروز تخلفات  مربوط 

به  حفاظت کمی و کيفی منابع آب از سوي 

ذينفعان )بهره برداري غيرمجاز ، تجاوز به 

حريم و بستر، آلوده سازي منابع آب و...( و 

ارائه راهکارهاي مناسب براي افزايش 

 آب مشارکت در برنامه هاي تامين و توزيع

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ارائه راهکارهاي مناسب 

براي افزايش مشارکت در 

برنامه هاي تامين و توزيع 

 آب

پيامدهاي پرشمار ناشی از عدم حفاظت کمی و کيفی منابع آب در 

 استان توسط مردم 

برداشت هاي غيرمجاز و همچنين آلوده سازي 

ستان و همچنين ارائه راهکار گسترده منابع آب در ا

براي جلوگيري از آن نيازمند بررسی هاي جامعه 

 اقتصاديست.  -شناختی

 حل مسئله و چالش ارائه وضعيت وراه حل هاي مربوطه

14 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

شناسايی چالشها، کمبودها )قوت و ضعف(، 

امکانات، فرصت ها و تهديدها در خصوص 

نابع آب کشاورزي در کل يا برداري از م بهره

آبريز خليج فارس و درياي    بخشی از حوضه

 SWOTعمان و تدوين راهبردها متناسب با 

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

شناسايی چالشها، کمبودها 

)قوت و ضعف(، امکانات، 

و ارائه  فرصت ها و تهديدها

 راه حل

ها )قوت و ضعف(، امکانات، فرصت ها و شناسايی چالشها، کمبود

برداري از منابع آب کشاورزي در کل يا  تهديدها در خصوص بهره

بخشی از حوضه آبريز خليج فارس و درياي عمان و تدوين راهبردها 

براي ايجاد تعادل و پايداري  منابع آب اين   SWOTمتناسب با 

 تواند راهگشا باشد. حوضه آبريز می

م پيشينه درخشان  چند صد ساله رغ متأسفانه علی

برداري از منابع آبی،  کشاورزان کشور ايران در بهره

هاي آبياري و ساير تاسيسات آبی  شبکه

هاي بسيار  جديداالحداث کشورمان که با هزينه

برداري و  اند، در مرحله بهره سنگين احداث شده

هاي  ها با مشکالت و چالش خصوصا نگهداري از آن

باشند و در نتيجه در ساليان  میبسياري مواجه 

اخير وضعيت منابع آب حوضه آبريز خليج فارس و 

هاي آبريز کشور  درياي عمان هم مانند ساير حوضه

 رو به وخامت بوده است. 

شناسايی چالشها، کمبودها )قوت و ضعف(، در خصوص  §

برداري از منابع آب کشاورزي در کل يا بخشی از حوضه  بهره

 س و درياي عمانآبريز خليج فار

بررسی امکانات، فرصت ها و تهديدها در خصوص  §

برداري از منابع آب کشاورزي در کل يا بخشی از حوضه  بهره

 آبريز خليج فارس و درياي عمان

در خصوص  SWOTتدوين راهبردها متناسب با  §

برداري از منابع آب کشاورزي در کل يا بخشی از حوضه  بهره

 اي عمانآبريز خليج فارس و دري

 اجراي پايلوت

15 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

گري و  ، تسهيل تبيين اصول مذاکره

گري براي مديريت و تعديل  ميانجی

 تعارضات آبی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

ي مناسب و تعيين الگو

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

هاي سياسی و اجتماعی ناشی از رقابت  ها و تنش وجود مناقشه -

 ها  دست حوضه مصرف در باالدست و پايين
 بروز و تشديد تعارضات و مناقشات آبی

هاي مذاکره و  ها، ترفندها و تکنيک شناخت انواع استراتژي

ريزي و پيشبرد مذاکرات در شرايط  امههمچنين شيوه برن

 متفاوت ارزشی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي

 تدوين استاندارد
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 انسانی منابع و مديريت -3 -6

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله ضرورت و اهميت انجام تحقيقتبيين 

 سازمان آب و برق خوزستان 1

بررسی تاثير انجام معاينات دوره اي در حفظ و 

ارتقا سالمت کارکنان سازمان آب و برق 

 خوزستان

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

کنان سازمان سالمت کار

 آب و برق خوزستان

براساس دستورالعمل ها و مصوبات هر سازمان مجبور است نسبت 

به انجام معاينات ادواري پرسنل خود اقدام کند.با توجه به صرف 

هزينه و وقت زياد جهت انجام اين موضوع،بررسی نتايج، کارايی و 

آيند در اثربخشی اين فعاليت ساالنه می تواند اقدامی جهت ارتقا فر

 سازمان باشد

تاثير انجام معاينات دوره اي در حفظ و ارتقا 

 سالمت کارکنان سازمان آب و برق خوزستان

مقايسه روند انجام فرآيند با استانداردهاي بهداشتی و 

بررسی تطبيقی نوع نگرش پرسنل در خصوص  -سالمتی 

 -حفظ سالمتی خود قبل و بعد از انجام معاينات ادواري

خوردهاي پرسنل نسبت به نوع انجام فرآيند از بررسی باز

امکان سنجی توسعه پرونده  -اطالع رسانی تا اعالم نتايج

 سالمت الکترونيک پرسنل

 تهيه دستورالعمل

 سازمان آب و برق خوزستان 2

بررسی مديريت ارگونوميک عوامل فيزيکی 

زيان آور در محيط کار سازمان آب و برق 

 خوزستان

تقاضا 

 محور

دهاي سند راهبر

چشم انداز وزارت 

 نيرو

سالمت کارکنان سازمان 

 آب و برق خوزستان

براساس مشاهدات  مشخص شده که خريد تجهيزات اداري و مورد 

نياز پرسنل غالبا بدون توجه به مولفه هاي طراحی فاکتورهاي 

انسانی و تفاوت هاي افراد از نظر وضعيت جسمانی صورت ميگيرد 

يجاد مشکالت جسمانی تدريجی در بين که اين امر عالوه بر ا

همکاران باعث افزايش نارضايتی و صرف هزينه هاي تعويض 

 تجهيزات می گردد.

بررسی مديريت ارگونوميک عوامل فيزيکی زيان 

 آور در محيط کار سازمان آب و برق خوزستان

ارتقا سالمت جسمانی همکاران از  طريق افزايش آگاهی 

سانی در هنگام خريد فاکتورهاي طراحی مهندسی ان

جلوگيري از صرف هزينه هاي تعويض تجهيزات  -تجهيزات

جلوگيري از شکايات  -بدليل شکايات متعدد پرسنل 

احتمالی پرسنل از سازمان بعد از بازنشستگی بدليل استفاده 

 از تجهيزات نا ايمن ونامناسب

 تهيه دستورالعمل

 سازمان آب و برق خوزستان 3

ترس شغلی و سالمت بررسی رابطه بين اس

روانی در بين کارکنان سازمان آب وبرق 

 خوزستان

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

سالمت کارکنان سازمان 

 آب و برق خوزستان

با توجه به اينکه سازمان آب و برق خوزستان از نظر تامين آب و 

طح برق و مهار آب هاي سطحی وظايف بسيار سنگين وحياتی در س

کشور برعهده دارد بالطبع اهميت موضوعات و شرح وظايف محوله 

به پرسنل زيرمجوعه منتقل و به مرور زمان و حسب درجات اهميت 

موضوعات باعث وارد شدن استرس هاس شغلی جلی و خفی بر روي 

ايشان ميگردد.لذا بررسی تاثيرات اين تنش و استرس ها می تواند 

 پرسنل باشد. گام مهمی در حفظ سالمت روانی

بررسی رابطه بين استرس شغلی و سالمت روانی 

 در بين کارکنان سازمان آب وبرق خوزستان

تعيين عوامل ايجاد استرس در بين گروه هاي مختلف شغلی 

 -تقسيم بندي عوامل استرس زا در بين پرسنل  -پرسنل

 -تدوين دستورالعمل و تعريف شاخص هاي کاهش استرس 

رسنل قبل و بعد ازانجام پژوهش با توجه مقايسه روند کاري پ

  -به نتايج 

 تهيه دستورالعمل

 اي يزد شرکت آب منطقه 4

آسيب شناسی فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه 

اي و راهکارهاي عملی ارتقاء آن در سطح 

 شرکت آب منطقه اي يزد

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت منابع  چالش

انی، علم و فناوري، انس

 پشتيبانی صنعت آب

آسيب شناسی فرهنگ سازمانی و اخالق حرفه اي و راهکارهاي 

 عملی ارتقاء آن در سطح شرکت آب منطقه اي يزد
 حل مسئله و چالش ارتقاء عملکرد کارکنان شرکت ضرورت ارتقاء فرهنگ سازمانی شرکت
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 آب بخش ضوابط و مقررات انين،قو -4 -6

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

نامه، دستورالعمل و تيپ  بررسی شيوه

قرارداد مربوط به انجام فعاليتهاي 

گردشگري در پيرامون تاسيسات و منابع 

آبی و ارائه راهکارها و پيشنهادات اصالحی 

 از منظر سرمايه گذاري

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 کمی و کيفی(آب)

طی سنوات اخير بحث واگذاري تاسيسات آبی علی الخصوص سدها 

به منظور مقاصد گردشگري مورد توجه دولت و وزرات نيرو بوده و 

هاي بزرگی براي  سدها نيز با توجه به مناظر خاص خود، ظرفيت

رشد و توسعه صنعت گردشگري محسوب گرديده و در اين خصوص 

ز اين ظرفيت و پتانسيل جهت جذب بسياري از کشورهاي دنيا ا

گردشگر بهره برده اند. در اين تحقيق با بررسی دستورالعمل ها، 

شيوه نامه ها و تيپ قراردهاي موجود سعی می گردد ابهامات و 

شبهات موجود رفع و راهکارها و پيشنهادات اصالحی از ديد 

 گذاري )در چاچوب قوانين و ضوابط موجود( ارائه گردد.  سرمايه

توسعه گردشگري در حاشيه سدها يکی از اهداف 

مهم دولت و وزارت نيرو بوده و جذب سرمايه گذار 

در اين خصوص از اهميت خاصی برخوردار بوده و 

نياز است که شيوه نامه ها، دستورالعمل ها و  تيپ 

قراردادهاي مشخص و روشنی جهت قرارداد با 

ي متقاضيان در چارچوب قوانين و ضوابط در راستا

گذار تبين و  تسهيل فرايند واگذاري به سرمايه

شبهات موجود در  شيوه نامه ها، دستورالعمل ها و  

تيپ قراردادهاي موجود رفع گردد. هر چه اين 

دستورالعمل ها روشن و شفاف و فرايند مربوط به 

گذار در  عقد قرارداد تسهيل گردد، تمايل سرمايه

 اين خصوص باالتر خواهد رفت.

سی شيوه نامه، دستورالعمل و تيپ قرارداد مربوط ضمن برر

به انجام فعاليتهاي گردشگري در پيرامون تاسيسات و منابع 

آبی، راهکارها و پيشنهادات الزم جهت تنظيم و عقد قرارداد 

با متقاضيان در راستاي مباحث سرمايه گذاري و درچارچوب 

التی قوانين و ضوابط مربوطه ارائه گرديده و بسياري از مشک

 که در اين خصوص وجود دارد را می توان رفع نمود.

 تهيه دستورالعمل

2 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی حقوقی حفاظت کيفی از منابع آب و 

 ارائه راهکارهاي عملی

تقاضامحور/

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 حقوقی و قضايی

ت اجتماعی، تأثير مشکال

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

رغم وجود قوانين و مقررات گسترده در زمينه حفاظت از منابع  علی

آب، آمار و اطالعات موجود بيانگر وجودمشکالت عديده در مديريت 

برداري پايدار از منابع آب کشور است. افت  هرهجامع و مناسب و ب

هاي ممنوعه به علت عدم  سطح منابع آب و افزايش تعداد دشت

هاي قانونی  وجود ساختار مناسب در مديريت مصرف و نبود پشتوانه

و اجرايی در چارچوب مصرف درست منابع آب، همچنين کاهش 

روميه(، از ها )درياچه ا نزوالت جوي و خشکيدن بسياري از تاالب

اي به منابع آب  اي و غيرنقطه هاي مختلف نقطه طرفی ورود آالينده

محدود موجود که افت شديد کيفيت منابع آب را در بردارد بيانگر 

آن است که قوانين موجود کارايی و اثربخشی الزم در حفاظت منابع 

آب را دارا نيستند. لذا بازبينی قوانين و تعيين استراتژي جامع و 

دمدت از الزامات مديريت منابع آب در وضع کنونی در چارچوب بلن

هاي کلی نظام است. برخی کارهاي انجام  قانون اساسی و سياست

تواند به عنوان يک برنامه  گرفته در اين زمينه نيز بخشی بوده و نمی

هاي  کشوري به کار گرفته شود و کنکاش عميق و بررسی-ملی

بايستی در قالب ضوابط اجرايی حقوقی و فنی دارد که در نهايت 

تعريف گردند. از طرفی متأسفانه با وجود کثرت مقررات در بخش 

آميز  ي ارعاب هاي مندرج در قوانين، واجد خصيصه آب، مجازات

بودن وداراي قدرت بازدارندگی نيستند که اين امر سبب جسورتر 

 شدن متجاوزين به حريم منابع آبی است.

ل در حفاظت کيفی بنا به مشکالت اساسی ذي

منابع آب انجام چنين تحقيقی در سطح کالن 

عدم وجود استراتژي جامع در  -1ضروري است: 

 بخش آب

روزآمد نبودن مجازاتها )عدم وجود مسئوليت  -2

کثرت قوانين موجود  -3کيفري اشخاص حقوقی(، 

الخصوص در بخش محيط زيست و کيفيت  علی

 منابع آب

و اصطالحات در  شفاف نبودن برخی تعاريف -4

لزوم ارزيابی عملکرد قوانين،  -5قوانين و مقررات، 

 مقررات و ضوابط موجود

کمرنگ بودن ضمانت اجرايی در اجراي برخی  -6

لزوم  -7ها و راهبردهاي بلند مدت،  از سياست

گذاري کمی و کيفی )تعيين شاخص مناسب  هدف

 ارزيابی(

وجود برخی مشکالت ساختاري در نهادهاي  -8

ولی حفاظت از منابع آب کشور )تعدد متوليان مت

لزوم توجه به نقش  -9مرتبط با موضوع(، 

هاي غيردولتی در حفاظت از منابع آب،  سازمان

 -11لزوم ارزشگذاري اقتصادي منابع آب،  -11

ضرورت ايجاد صندوق ذخيره خسارات وارده به 

 منابع آب

دسازي اجراي کارآمد قوانين و مقررات موجود در بحث آزا 

احاريم، حفاظت کيفی و محيط زيست، جلوگيري از حفر 

 چاههاي غيرمجاز

  

اي از قوانين و افزايش  تعيين و استخراج لزوم بازبينی پاره 

هاي اجرايی براي کارآمد بودن قوانين  ها و ضمانت پشتوانه

 موجود از طريق مراجع باالدستی در سطح استان و کشور

 تهيه دستورالعمل

 اي اصفهان منطقه شرکت آب 3

بررسی و مطالعه مشکالت و موانع قانون 

تثبيت آب بهاء زراعی و دستورالعمل 

محاسبه آب بهاي زراعی وتدوين مدل 

 مناسب جهت محاسبه آب بهاي کشاورزي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

عه منابع آب طرحهاي توس

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

در حال حاضر آب بهاء بخش کشاورزي بر اساس ماده واحده قانون 

مجلس شوراي اسالمی 69,16,14تصويب آب بهاء کشاورزي مصوب

و آئين نامه مربوطه و دستورالعمل محاسبه آب بهاء کشاورزي، 

اخذ می گردد. در صورتی که قانون و آئين نامه و محاسبه و 

دستورالعمل مذکور در محاسبه آب بهاء کشاورزي داراي نواقص و 

مشکالتی است که عالوه بر نقض آئين نامه مصرف بهينه آب 

 کشاورزي موجب بی عدالتی و نارضايتی کشاورزان شده است.

با توجه به کمبود منابع آب و لزوم صرفه جويی و 

بهينه منابع آب و همچنين بر اساس مصرف 

سياستهاي اقتصاد مقاومتی ضرورت دارد قيمت آب 

به ارزش واقعی و اقتصادي آن نزديک شده و انگيزه 

الزم جهت صرفه جويی و مصرف بهينه آب در 

 کشاورزان ايجاد گردد.

ايجاد انگيزه و تشويق کشاورزان به استفاده بهينه از منابع -1

زش واقعی منابع آب و سوق منابع به حفظ ار-2آب موجود. 

ارتقاء وضعيت -3سمت مصارف با ارزش اقتصادي باال 

اقتصادي کشاورزان و افزايش توليد ملی و همچنين تامين 

 منابع مالی جهت توسعه پايدار منابع آب

 حل مسئله و چالش

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 4

بررسی خالء هاي قانونی موجود در قانون 

ک اراضی و ارائه راهکار در حل اليحه تمل

 مناقشات ناشی از آن 

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

ود در قانون اليحه خريد اراضی بحث مطالبه از جمله اختالفات موج

خسارات افراد از ارگان هاي دولتی است که عالوه بر اتالف وقت و 

هزينه سبب استهالک نيروهاي سازمانی و غيره ... گرديده است 

ساالنه هزينه ي بسياري توسط سازمان ها و ارگان هاي مشمول 

است که  ضرورت تحقيق حاضر به درجه اي

اشخاص بسياري به دليل تعارض مالکيت آن ها با 

مالکيت دولت مدعی مالکيت در اراضی هستند که 

پيش از ملی شدن در مالکيت آن ها قرار داشته و 

رچوب قانون جهت کاهش دستيابی به يک راه حل در چها

 منازعات مردمی و افزايش راندمان اداري و حقوقی
 حل مسئله و چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

والً به داليل قانون براي تهيه نظريات کارشناسی می شود که معم

مالی سبب کاهش راندمان کار و نهايتا منجر به افزايش دعاوي مالی 

در محاکم دادگستري می گردد. در اين تحقيق به دنبال يافتن راه 

حل قانونی و مفيد جهت افزايش راندمان حقوقی و موفقيت در حل 

 مشکالت مردم از طريق صلح و سازش هستيم 

اين امر سبب طرح دعاوي بيشمار در محاکم 

دادگستري گرديده که به دليل عدم وجود يک 

 رويه ثابت هنوز

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 5
بررسی حقوقی ايمن سازي رودخانه ها و 

 سدها و کانال ها و پيامدهاي ناشی از آن
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

، تأثير مشکالت اجتماعی

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

يکی از مشکالت رودخانه ها و سد ها و کانال ها بحث ايمن سازي 

رودخانه ها و مسيل ها و کانال هاي آبرسانی است که ساالنه وزارت 

و مخاطرات جانی هزينه هاي هنگفتی نيرو بابت غرق شدگی افراد 

را پرداخت می نمايد که در اين تحقيق به دنبال دستيابی به راه 

هاي کاهش هزينه هاي ناشی از عدم ايمن سازي رودخانه ها و 

 شبکه هاي آبياري و زهکشی هستيم  آبی هستيم

يکی از ضرورت هاي مهم در اين زمينه جلوگيري 

 از مخاطرات جانی است 

به راه حل هاي جايگزين جهت جلوگيري از  دستيابی

مخاطرات جانی و عدم تحميل هزينه هاي هنگفت بابت ديه 

 و خسارات جانی توسط مجموعه هاي وزارت نيرو

 حل مسئله و چالش

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 6
روش ها و راهکارهاي حقوقی کنترل 

 سيالب 

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 در زمينه آبکشور 

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

يکی از راه هاي جلوگيري و کنترل سيالب بحث جلوگيري از 

تصرفات و تجاوزات موجود در حاشيه رودخانه ها و سازه هاي آبی 

ت که منجر به ورود خسارات جانی و مالی بسيار زيادي می شود اس

 98و همانگونه که مستحضريد وقوع سيالب هاي ويرانگر در سالهاي 

در کشور خسارات جبران ناپذيري به افراد در کشور وارد نمود  99و 

که يافتن راه حل مناسب حقوقی در اين زمينه می تواند راهگشاي 

 جود در اين زمينه باشد  مخاطرات جانی و مالی مو

آيا به نظر شما مهم تر از جان و مال مردم در 

جلوگيري از مخاطرات ناشی از وقوع سيالب وجود 

 دارد؟

دستيابی به يک راه حل قاطع و اثر بخش حقوقی در زمينه 

راه هاي جلوگيري از ايجاد مخاطرات ناشی از وقوع سيالب 

 در کشور 

 حل مسئله و چالش

 اي فارس نطقهشرکت آب م 7

ايرادات وارده به اليحه قانونی نحوه تملک 

اراضی و امالک براي اجراي برنامه ها ي 

عمومی،عمرانی و نظامی دولت و راهکارهاي 

 اصالح آن

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 حقوقی و قضايی

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

اي توسعه منابع آب طرحه

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

نظر به اهميت باالي قوانين و مقررات موجود جهت اجراي طرح 

هاي تملک سرمايه اي و جلوگيري از تضييع بيت المال و حقوق 

 عامه مردم،الزم است کليه نواقص موجود در قوانين و مقررات پيش

رو به عنوان مالک اصلی و تعيين کننده نحوه عملکرد شرکتهاي آب 

 منطقه اي مد نظر قرارگرفته و  برطرف گردد.

بازبينی  اليحه تملک طرح هاي عمرانی به منظور 

رفع مشکالتی هم چون خريد و تملک چند باره 

 اراضی و اجراي سريع طرح هاي عمرانی 

ي سريع طرح و سهولت در تحصيل اراضی و در نتيجه اجرا

پرداخت به موقع بهاء اراضی به اشخاص و جلوگيري از طرح 

دعاوي عليه دولت و اختصاص اعتبار مختص تملک اراضی با 

حق بلوکه کردن آن و جلوگيري از هزينه کرد آن در بخش 

 هاي اجرائی

 تدوين استاندارد

8 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

 تعريف وتدوين مبانی تعيين حريم دريا

وضوابط ساخت وساز،ارزيابی وضع موجود و 

 ارائه پيشنهاد

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 ساخت و سازهاي غير قانونی و غير فنی

با توجه به نابسامانی ايجاد شده در بحث حريم و 

اخالت متعدد حادث شده، بررسی و سواحل و تد

نيز ارائه راه حل هاي نوين براي برون رفت از 

معضالت کنونی می بايست در دستور کار جاي 

 گيرد.  

 تهيه دستورالعمل تدوين دستورالعمل به اصالح وضعيت نامناسب فعلی

9 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

مطالعه تطبيقی صيانت از منابع آبی و ارائه 

 دادرسی مطلوب آب در ايرانمدل 
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 پشتيبانی صنعت آب

روش هاي دادرسی فعلی آب کارآمد نيست. لذا می توان با اجراي 

آب را اين پروژه و بهره گيري از تجارت کشورهاي موفق دادرسی 

 نيز به ذينفعان سپرد.

صيانت و حفاظت از منابع آبی امري خطير و 

دغدغه اي اساسی براي کشورها بويژه کشورهاي 

خشک و کم آبی مانند ايران به شمار می رود. با 

توجه به قلت منابع آبی تجاوز به آن نيز افزايش 

يافته است. خسارات ناشی از برداشت هاي غير 

ه آسانی قابل جبران نيست. لذا مجاز از منابع آبی ب

ضمن آنکه تاکيد و مبنا می بايست بر مبناي 

پيشگيري از وقوع جرايم آبی باشد، اما متجاوزين 

به منابع آبی با دادرسی اختصاري، اورژانسی، اداري 

 و ساده محاکمه شوند.

نتايج حاصل از پژوهش نشان می دهد نظام قضايی سنتی در 

وي آب نيز سرايت نموده است. رسيدگی به دعاوي، به دعا

دادرسی فرسايشی متناسب با صيانت از منابع آبی نيست. لذا 

به نظر می رسد ساز و کارهايی نظير دادرسی اختصاصی آب 

با مشارکت ذينفعان هر منطقه در قالب داوري و دوري 

گزيدن از ارجاع دعاوي آب به نظام قضايی می تواند متناسب 

 ع آب باشد.با حفاظت مطلوب از مناب

 حل مسئله و چالش
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 عمومی هاي آگاهی ارتقاء و آموزش -5 -6

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي نتايج کاربردي تحقيقدستاوردها و  تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 1

ارزيابی اثرات تصميمات مديريتی در عبور از 

و ارائه الگوي   96تا86تنش آبی سالهاي 

 مديريتی بهينه

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 کپارچه منابع آبیمديريت ي

دراين  سالهايی که با پديده خشکسالی و ايجاد تنشهاي آبی شديد 

مواجه گرديدم ، بخشی از سياستگذاري ها جهت تامين حداقلی آب 

شرب، صنعت و کشاورزي  در سطح مديريت استان و وزارت نيرو 

اتخاذ گرديد . تحليل  و مستند سازي کارشناسی اين تصميمات می 

 ا باشدتواند راهگش

انجام اين مطالعات ساز و کاري براي مديريت دانش 

 در شرايط بحرانهاي آبی است

انجام اين مطالعات زمينه سازي براي ايجاد ساختارها ي 

نوين جهت انجام دقيقتر تصميمگيريها در مديريت کالن آب 

 می باشد

 حل مسئله و چالش
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 مديريتی و سازمانی زشآمو -6 -6

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 1
بی شهروندان با تدوين الگوي ارتقاي سواد آ

 استفاده از شاخص هاي روزنامه نگاري آب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 پشتيبانی صنعت آب

براي اينکه مردم بتوانند در مصرف آب فعال باشند، نياز به اقدامات 

اضاي آب وجود دارد که يکی از عمده ترين آنها، نرم در مديريت تق

آموزش است. تجربه موفق کشورهاي پيشگام در مسائل محيط 

زيستی و آموزش نيز اين امر مهم را تأييد می کند که رويکردهاي 

مختلف در مورد مشکالت محيط زيستی و مشارکت در حل مسائل 

د قابل آن، همگی قابليت هايی هستند که تنها با آموزش کارآم

( . سواد آبی، ايجاد و Seif Naraghi et al., 2121دستيابی است)

گسترش آن در جامعه يک آموزش مداوم است که در تمام سطوح 

(. در کشوري مثل ايران با Rcuk, 2119سنی می تواند انجام شود)

سابقه ي شهرنشينی اندک و با تجربه ي مديريت اقتدارگراي 

در اداره ي امور شهر بدون توجه  شهري، توقع مشارکت شهروندان

 & Kiyaniبه آموزش آنان، غيرمعقول و غيرواقع بينانه است )

salari, 2117 در نظريه يادگيري اجتماعی آلبرت باندورا  نشان .)

می دهد که چگونه ما از تجربه مستقيم و مشاهده ياد می گيريم و 

ز جنبه آن چه الگو برداري می کنيم. اما از آن جا که بسياري از ما ا

که می توانيم به طور روزانه در زندگی خود مشاهده کنيم، محدود 

هستيم، بسياري از آنچه را که می آموزيم از طريق رسانه هاي 

جمعی است. همايش هاي بين المللی ممکن است باعث مطرح 

شدن مسائل زيست محيطی در ميان نخبگان سياسی دنيا شوند، اما 

هستند که عموم مردم را از يافته هاي  اين وسايل ارتباط جمعی

علمی مرتبط با مسائلی حياتی که ممکن است بر زندگی آنها تأثير 

(. از طرفی نه تنها اين Castells, 2117بگذارد، آگاه می سازند )

که مردم تا چه حد از مسائل زيست محيطی و پيامدهاي آن آگاهی 

سانه ها بستگی داشته باشند و به آن اهميت دهند، به اطالعات ر

دارد، بلکه نحوه واکنش مردم به اين مسائل نيز تا حد زيادي به 

اطالعات دريافتی از رسانه ها وابسته است. به عبارتی به باور 

کيتينگ رسانه ها منابع اوليه اطالعات زيست محيطی عده زيادي از 

 (.Mosavi,2119مردم است )

پايه با توجه به لزوم نهادينه کردن سواد آبی بر 

مبانی علمی و نظري و نبود بررسی منسجمی در 

خصوص چگونگی ايجاد و ارتقاي سواد آبی در ميان 

شهروندان، همچنين افزايش مشکالت فزاينده اي 

که شرايط اقليمی و چالش هاي آبی بر اساس 

استراتژيک بودن بحران آب در ايران، يه وجود 

ر آورده اند؛ اين پژوهش در نظر دارد با تمرکز ب

پيوند درهم تنيده ي رسانه ها و آموزش مدلی 

براي ارتقاي سواد آبی شهروندان مبتنی بر رسانه 

 ارائه دهد.

طراحی و تدوين مدلی به منظور  ارتقاي سواد آبی شهروندان 

 مبتنی بر رسانه 

حل مسئله و 

 چالش
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 ها فعاليت سپاري برون -7 -6

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت فردي
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي زنجان شرکت آب منطقه 1

بررسی مدل برون سپاري فعاليتهاي تصدي 

طقه اي زنجان در زمينه گري شرکت آب من

 مديريت منابع آب

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

علوم انسانی و 

 معارف اسالمی

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

دستيابی به مناسبت ترين راهبردهاي پياده سازي مدل برون 

 يتهاسپاري فعال

در جهت تحقق اهداف برونسپاري از جمله کاهش 

هزينه ها، بهبود و تسريع فرآيندها و پرداختن به 

اهداف اصلی در شرکتهاي دولتی بنظر می رسد با 

تجربياتی که در سنوات قبل در اين زمينه  کسب 

شده است نسبت به تعميم تجربيات و راهبردهاي 

 جديد در خصوص برونسپاري فعاليتهايی که

تاکنون در مورد آنها اقدام نشده است در راستاي 

 اهداف سازمانی اقدامات الزم صورت پذيرد.

پياده سازي مدل برون سپاري براي فعاليتهاي تصدي گري 

 اولويت دار
 ارائه راه حل مشکل

2 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

بررسی وارائه برنامه عملياتی برون سپاري 

توجه به منابع و فعاليت وامکانات شرکت با 

 ظرفيتهاي قانونی

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

 کاهش تصدي گري دولت و کاهش هزينه جاري شرکت

رت بازنگري بر خدمات شرکت و برررسی ضرو

امکان برون سپاري بخشی از خدمات به منظور 

 چابک و توانمندسازي شرکت در مديريت منابع آب 

 تدوين استاندارد ارائه راهکار مناسب براي واگذاري خدمات ممکن
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 زيست محور محيط -7

 زيست محيط و خاک آب، حفاظت و کيفی مديريت -1 -7

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

تهيه، توليد و راست آزمايی کيتهاي 

راي آناليز ازت و فسفر آزمايشگاهی داخلی ب

و مقايسه کارکرد با نمونه هاي  TOCکل و 

 بين المللی استاندارد

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 محدوديت تامين ابزار دقيق و ادوات کنترل کيفيت

ه به شرايط تحريم از يک سو و افزايش هزينه با توج

هاي تامين ملزومات و ادوات از سوي ديگر انجام 

 بسياري از آناليز ها محدود شده است

 بومی سازي فناوري افزايش دامنه شبکه پايش

2 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

بررسی تاثير ساختارهاي زمين شناسی 

ی و برروي کيفيت منابع آب زير زمين

سطحی بخصوص پارامترهاي آلودگی 

 باالخص از حيث فلزات سنگين 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

اثرات آالينده هاس طبيعی )کانسارهاي فلزي( در تخوالت کيفی و 

 آلودگی منابع آب

بسياري از حوضه هاي آبريز آلودگی به فکزات سنگين 

 محرز شده و ليکن منشا آلودگی آن طبيعی است

شناسائی سهم آالينده هاي طبيعی بر تخوالت کيفی 

 منابع آب
 حل مسئله و چالش

3 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

بررسی اثر کاربري اراضی برروي کيفيت 

زمينی بر اساس شاخص هاي  منابع آب زير

 کيفيت آب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

 عدم تعيين آمايش سرزمين استقرار کاربريهاي جديد
استقرار  بسياري از تحوالت کيفی منابع آب متاثر از

 کاربري  نامناسب در منطقه دارد ) کاوه سودا(
 اجراي پايلوت ايجاد زون بندي مناسب بر استقرار کاربرهاي جديد

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 4
بررسی تاثيرگذاري هوادهی در افزايش 

 کيفيت آب خام سد يامچی )اجراي پايلوت(
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 مينه آبکشور در ز

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

آب سد يامچی تامين کننده آب شرب مرکز استان بوده و کيفيت 

 آن اهميت دارد

 عدم شناسايی احتمال تاثير گذاري هوادهی در  

افزايش کيفيت آب خام سد يامچی و استفاده بهينه از 

 منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبی

پايلوت تحقيقاتی جهت افزايش کيفيت منبع آب شرب 

 مرکز استان
 اجراي پايلوت

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 5
بررسی ميزان آاليندهاي ميکروپالستيک در 

 منابع آب سطحی شهرستان اردبيل
 ورتقاضا مح

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

بررسی کيفيت منابع آب و ارائه راهکار کاهش آاليندگی از اهميت 

 خاص خود برخوردار است

با افزايش مصرف روزمره پالستيک و افزايش آلودگی 

از آن اهيمت اطالع از ميزان اين نوع هاي ناشی 

 آلودگی بسيار محسوس است.

افزايش آگاهی جهت کمک به حل مشکالت کيفی منابع 

 آب
 ارائه مدل 

 اي البرز شرکت آب منطقه 6

تلفيق ارزش گذاري اقتصادي و بررسی  

منابع  آالينده هاي زيست محيطی رودخانه 

 کرج

 تقاضا محور

اولويت هاي 

ي پژوهشی و فناور

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

با توجه به اهميت رودخانه کرج از حيث تامين حقابه کشاورزي، 

تغذيه سفره هاي آب زيرزمينی، تامين آب شرب منطقه و 

 گردشگري، در صورت عدم مديريت و برنامه ريزي صحيح بخش

گردشگري، اقتصادي و زيست محيطی با مشکالت بسياري مواجه 

خواهد شد. لذا اين پژوهش در نظر دارد ضمن بررسی منابع آالينده 

رودخانه و حتی االمکان شناسايی منابع نقطه اي و غيرنقطه اي 

آالينده ها، با استفاده از مدل هاي رياضی و آماري کيفيت آب و 

ص نمايد و همچنين بهبود کيفيت درصد سهم آالينده ها را مشخ

 آب رودخانه را از طريق ارزشگذاري اقتصادي مطالعه نمايد.

بر اين اساس، موضوع تحقيق حاضر با توجه به 

استفاده از مدل هاي رياضی و آماري در تعيين اهميت 

پارامترهاي آالينده، بديع بوده و از منظر تمرکز بر 

اي و  هتعيين منابع آلودگی نقطه اي و غيرنقط

ارزشگداري افتصادي رودخانه که می تواند مبناي 

برنامه ريزي ها و مطالعات آتی در زمينه  کاهش 

 باشد. آلودگی و کنترل بهينه  باشد، داراي نوآوري می

 حل مسئله و چالش ارائه راهکار 

 اي البرز شرکت آب منطقه 7

بررسی آلودگی هيدروکربن هاي آروماتيک 

و ذرات ( PAHsچند حلقه اي )

ميکروپالستيک و زيست دسترس پذيري 

فلزات سنگين در رسوبات و آب )فلزات 

 ( سد امير کبير )کرج (PAHsسنگين و 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

وهش توزيع و بررسی  زمين شيمی هيدروکربنهاي هدف از اين پژ

آروماتيک چندحلقه اي در رسوبات محدوده باالدست و مخزن سد 

اميرکبير و شناخت پارامترهايی است که سالمت بوم سامانه مرتبط 

با اين رودخانه را به خطر می اندازند. از طرفی ضرورت دارد 

نوع ذرات  دسترس پذيري زيستی فلزات همچنين تعداد، شکل، و

ميکروپالستيک در اين محدوده با روشهاي نوين بررسی شود تا در 

صورت نياز، راهکارهاي مديريتی جهت محدود کردن ورود اين 

آالينده ها به رژيم غذايی مردم با قابليت بيشتري انتخاب و به 

 -کاربرده شوند. همچنين بدليل حجم باالي تردد در جاده کرج

ود آالينده ها در آب سد ، نياز می باشد چالوس و ريسک باالي وج

ها و ارزيابی ريسک سالمت آنها  PAHکه آلودگی فلزات سنگين و 

 درآب شرب مورد بررسی قرار گيرد.

عالوه بر منابع مختلف آالينده در باالدست مخزن و با 

در مسير طوالنی رودخانه ، آب و رسوبات آن در 

به طور  معرض آالينده هاي مختلف قرار می گيرند.

کلی با توجه به اهميت منابع آب، استفاده از آب سد 

براي مصارف شرب و کشاورزي و نيز مصرف ماهی 

هاي منطقه، مطالعه آلودگی رسوب به 

و آلودگی آب به  PAHميکروپالستيکها و ترکيبات 

ها ضروري است. همچنين با  PAHفلزات سنگين و 

سنگين توجه به اينکه اندازه گيري غلظت کل فلزات 

در رسوب نمی تواند به طور دقيق نشاندهنده ميزان 

خطر احتمالی براي ساکنين و آبزيان باشد، بررسی 

تحرک و زيست پذيري آنها با روشهاي استخراج 

ترتيبی اهميت ويژه اي دارد. با انجام اين پژوهش 

 حل مسئله و چالش ارائه راهکار 
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

انتظار می روند ريسک ورود آالينده هاي فوق از 

ايی انسان بررسی رسوب به آب و درنهايت رژيم غذ

 شود.

8 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

بررسی تأثير فعاليت هاي معدنی در آلودگی 

منابع آب، خاک و رسوبات محدوده هاي 

ابيازن و کاشان( و ارائه  –مطالعاتی )طرق 

راه کارهاي عملياتی جهت پايش و کاهش 

 آلودگی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

ژوهشی و فناوري پ

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

بررسی تاثير پساب و باطله هاي معادن استخراج سنگ  از جمله 

گرانيت و تراوتن در منطقه حفاظت شده کرکس بر منابع آب 

و ارائه سطحی و زيرزمينی محدوده هاي مطالعاتی منطقه 

 راهکارهاي کاهش و حذف آلودگی در منابع آب

در حال حاضر فعاليت هاي معدنی در منطقه باعث 

تخريب محيط زيست و بروز چالش هاي اجتماعی 

گرديده و باطله هاي معدن وارد قنوات و رودخانه 

 منطقه شده است.

شناسايی  -تعيين تاثير فعاليت هاي معدنی بر منابع آب  

اص ناشی از فعاليت هاي معدنی در منابع آالينده هاي خ

ارائه راهکارهاي کاربردي و قابل اجرا جهت کاهش و  -آب

 حذف آلودگی در منابع آب

 حل مسئله و چالش

 اي بوشهر شرکت آب منطقه 9
پژوهش و بررسی منابع آالينده احتمالی در 

 باالدست سدهاي استان 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

وري پژوهشی و فنا

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

با توجه به آسيب پذيري کيفی سدهاي استان و ورودي اين سدها 

که از استان فارس می باشد و عدم پايش مناسب کيفی  در حوضه 

آاليندگی اين منابع  آبريز اين سدها، نياز شديد به بررسی پتانسيل

آبی که براي شرب و کشاورزي مردم استفاده می شود، وجود دارد. 

با شناسايی و شناخت مناسب از کانون هاي آلودگی احتمالی می 

 توان تدابير مناسب مديريتی براي حفاظت کيفی را اتخاذ نمود.

بررسی پتانسيل آاليندگی اين منابع آبی که براي 

يی و شناخت مناسب از شرب و کشاورزي، شناسا

کانون هاي آلودگی احتمالی، ارائه تدابير مناسب 

 مديريتی براي حفاظت کيفی 

تعيين ريسک و مخاطرات منابع آلودگی احتمالی 

 باالدست سد
 تهيه دستورالعمل

 اي بوشهر شرکت آب منطقه 11
ارائه راهکارهاي عملی براي حل مشکل 

 شورابه آب شيرين کن هاي کوچک مقياس

يان نامه پا

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

درصد منابع آبی استان  91با توجه به شور و لب شور بودن بيش از 

بوشهر، استفاده از آبشيرين کن هاي صنعتی و کشاورزي بشدت در 

ت و شورابه هاي خروجی از اين تاسيسات، يکی از حال گسترش اس

خطرات عمده براي منابع آب و خاک استان خواهد بود که دستيابی 

به راه حل هاي مناسب براي مديريت اين شورابه ها در عين حفظ 

 اشتغال پايدار در استان بسيار ضروري می باشد.

ارائه راهکارها عملی جهت حل مشکل شورابه آب 

 ي کوچک مقياسشيرين کن ها

حل معضل آلودگی کيفی منابع آب حاصل ازپسماند 

 آبشيرين کن ها
 حل مسئله و چالش

 اي تهران شرکت آب منطقه 11

بررسی  تاثير  پساب در آبياري اراضی 

مطالعه  -کشاورزي و  آبخوان منطقه 

 موردي تصفيه خانه جنوب تهران

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 (1414)افق نيرو 

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

با توجه به ابعاد گسترده آلودگی منابع آب و عدم امکان تصفيه 

کامل آالينده ها در تصفيه خانه فاضالب، ضرورت بررسی همه جانبه 

پساب خروجی از تصفيه خانه ها به جهت مصارف کشاورزي را 

 جتناب ناپذير می سازد. ا

شناسايی انواع آالينده هاي آب )از جمله فاضالبهاي 

مراکز درمانی، بيمارستان ها و غيره( و روشهاي حذف 

و يا کاهش اثرات منفی ناشی از مصارف پساب 

خروجی از تصفيه خانه فاضالب جنوب تهران در 

 کشاورزي بر حفظ و سالمت انسان و اکوسيستم

 حل مسئله و چالش ر پساب بر آبخوان و اراضی کشاورزيارائه نتايج تاثي

 اي تهران شرکت آب منطقه 12

استفاده از زئوليت هاي طبيعی 

)کلينوپتيلوليت( جهت حذف فلزات سنگين 

در آبخوان آبرفتی با استفاده از روش هاي 

 آزمايشگاهی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

م شناسايی و استفاده عد

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

آبخوان ورامين، منطقه اي با فعاليت شديد کشاورزي و صنعتی 

است. در اين بخش، آب مورد نياز آبياري اراضی کشاورزي به طور 

عمده از آب زيرزمينی و فاضالب تصفيه شده جنوب تهران  تأمين 

ير آلودگی هاي ناشی از رشد جمعيت، می شود. در دهه هاي اخ

گسترش مناطق صنعتی و همچنين گسترش فعاليت هاي کشاورزي 

در اين دشت باعث شده تا آبخوان آبرفتی ورامين که تامين کننـده 

نياز آبی منطقه می باشد، دربخش هاي غربی منطقه نسبت به 

 فلزات سنگين آلوده گردد. بنابراين با توجه به اهميت منابع آب

زيرزمينی و گستردگی آبخوان، جلوگيري از آلودگی منابع آب 

زيرزمينی براي کاهش مخاطرات ناشی از آلودگی و اعمال هزينه 

 هاي آتی جهت حذف فلزات سنگين بسيار ضروري است.

روش هاي مختلفی براي از بين بردن فلزات سنگين از 

آب هاي آلوده استفاده شده که بسياري از اين روش 

ي هزينه باالي سرمايه اي و هزينه هاي اجرايی ها دارا

بااليی هستند.در اين تحقيق، بررسی کارايی حذف 

فلزات سنگين سرب، کادميوم وکبالت موجود در آب 

هاي زيرزمينی منطقه با استفاده از کلينوپتيلوليت 

طبيعی به دليل کارآيی باال در جذب فلزات سنگين و 

هولت انجام کار همچنين به علت کم هزينه بودن و س

در مقياس آزمايشگاهی )روش پيوسته و ناپيوسته( 

 مورد نظر می باشد.

بررسی وارزيابی عملکرد  زئوليت هاي طبيعی در حذف 

آالينده فلزات سنگين درآبخوان آبرفتی )نفوذ ازطريق آب 

 هاي آلوده سطحی(

 حل مسئله و چالش

13 
شرکت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران

سازي سامانه پايش  عه و پيادهطراحی، توس

  ها برخط کيفيت آب رودخانه
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

ها در حفظ و مديريت اين منابع بسيار  آگاهی از کيفيت آب رودخانه

ها در  توجه به نزول کيفيت آب رودخانهحائز اهميت است. با 

هاي نادرست انسانی(،  هاي اخير )به دليل افزايش فعاليت سال

شناخت کيفيت اين منابع به منظور اطمينان از تضمين و تامين 

چنين رعايت الزامات کيفی و استانداردها در  کيفيت موردنظر، هم

مصارف مختلف مانند شرب، صنعت و کشاورزي ضرورت دارد 

ها از اهميت  بنابراين، سنجش، پايش و مديريت کيفی آب رودخانه

 اي برخوردار است.  ويژه

ها  هاي پايش برخط کيفيت آب رودخانه توسعه سامانه

اي بر  تواند کمک موثري در راستاي نظارت لحظه می

کيفيت آب و مقايسه مقادير پارامترهاي کيفی آن با 

هاي نظارتی  شده توسط سازمان استانداردهاي تعيين

به منظور تعيين مورد استفاده مانند آشاميدن يا 

ها  گذاري ها و سياست گيري آبياري و ساير تصميم

باشد. هدف از اين طرح، ارائه يک سامانه نوين به 

ها در کشور  منظور پايش برخط کيفيت آب رودخانه

اي که، با سنجش برخط پارامترهاي مهم  است. به گونه

يص سريع ميزان آاليندگی آب کيفی آب امکان تشخ

 هاي بعدي وجود داشته باشد گيري و تصميم

ارائه يک سامانه نوين به منظور پايش برخط کيفيت آب 

 ها در کشور  رودخانه
 توليد نرم افزار 
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

14 
اي چهار  شرکت آب منطقه

 محال و بختياري

بررسی ميزان تاثير ورود پساب پتروشيمی 

 آبريز کارونواقع در منطقه فالرد به حوضه 
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و جلوگيري از آلودگی 

و آب ها و تداوم اشتغال و توليد در مزارع پرورش ماهی و کشاورزي 

در نهايت سالمت افراد جامعه نياز به بررسی ميزان تاثير ورود پساب 

 پتروشيمی واقع در منطقه فالرد به حوضه آبريز کارون می باشد.

به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و 

جلوگيري از آلودگی آب ها نياز به بررسی ميزان تاثير 

ه ورود پساب پتروشيمی واقع در منطقه فالرد به حوض

 آبريز کارون می باشد.

به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست و جلوگيري 

از آلودگی آب ها و تداوم اشتغال و توليد در مزارع پرورش 

 ماهی و کشاورزي 

 حل مسئله و چالش

15 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

بررسی اثرات پساب تصفيه خانه فاضالب 

ي کشت برمنابع آب زيرزمينی و تعيين الگو

براي کشاورزي ،  فضاي سبز شهري 

 وگلخانه اي وکاربرد آن در صنايع 

 تقاضا محور

طرح کالن ملی 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالی علوم 

 تحقيقات و فناوري

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

در  مطالعات پايلوت و بومی سازي استفاده از پساب هاي بازيافتی

 مصارف مختلف کشاورزي 

تعيين الگوي کشت مناسب براي استفاده از پساب 

 فاضالب
 اجراي پايلوت امکان استفاده از پساب هاي بازيافتی

16 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

بررسی و شناسايی آالينده هاي سمی 

 )فلزات سنگين( در آبخوان داورزن
 تقاضا محور

اولويت هاي 

 پژوهشی و فناوري

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

با استفاده از داده هاي موجود و انجام نمونه گيري و آناليز هاي 

جديد و طراحی شبکه زمانی و مکانی پايش ميزان فلزات سنگين و 

 تحليل ريسک در آبخوان داورزن انجام شود.

آگاهی از ميزان دقيق فلزات سنگين و بررسی ريسک 

 هاي موجود و ارائه راهکارهاي براي بهبود شرايط
 حل مسئله و چالش بررسی فلزات سنگين در آبخوان داورزن

17 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

بررسی اثرات ورود پساب هاي شهري و 

صنعتی به کشف رود و تاثير آن بر آلودگی 

 رزمينیمنابع آب زي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

با استفاده از داده هاي موجود و انجام نمونه گيري و آناليز هاي 

شت جديد ميزان منابع آالينده رودخانه کشف رود در محدوده د

 مشهد مشخص و راهکارهاي کاربردي براي رفع معضل ارائه گردد.

معضالت کيفی رودخانه کشف رود و فاضالب 

 واحدهاي صنعتی به همراه جمعيت حاشيه نشين

مطالعه و بررسی آلودگی هاي ورودي به رودخانه کشف 

 رود 
 حل مسئله و چالش

18 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

ينده صنعتی در استان پهنه بندي مناطق آال

 خراسان رضوي
 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

پهنه بندي مناطق آالينده صنعتی در استان خراسان رضوي بر 

 اساس داده ها و اطالعات موجود 

بندي مناطق آالينده صنعتی در استان خراسان  پهنه

 رضوي بر اساس داده ها و اطالعات موجود 

ارائه تجزيه و تحليل و پهنه بندي مناطق آالينده صنعتی 

 در استان خراسان رضوي
 حل مسئله و چالش

 اي سمنان شرکت آب منطقه 19

تاثير پذيري کمی و کيفی سفره هاي آب 

احداث شبکه زيرزمينی در مناطق خشک از 

هاي جمع آوري فاضالب شهري و پساب 

 صنعتی 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

 شناسايی و استفاده بهينه از منابع آب و مديريت يکپارچه منابع آبی

اطق خشک با بارش کم و عمق بررسی اينکه آيا در من

زياد سطح آب زيرزمينی، اساسا پروژه هاي جمع 

 -آوري و تصفيه فاضالب و پساب در اولويت هستند

چه راهکارهايی براي بيالن منابع آب پس از حذف 

 اين وروديها وجود دارد

ارائه نتايج نياز يا عدم نياز احداث شبکه هاي جمع آوري 

سطح سفره هاي آب  فاضالب و تاثيرات آن بر روي

 زيرزمينی

 ارائه راهکار

21 
اي  شرکت آب منطقه

 و بلوچستان  سيستان

بررسی آلودگی و منشاء عناصر سنگين و 

آرسنيک در منابع آب زيرزمينی کمربند 

 بزمان و ارائه شبکه پايش -آتشفشانی تفتان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

آالينده آب و بررسی منابع 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

هدف اين پروژه تعيين غلظت عناصر بالقوه سمناک در آبخوان هاي 

بزمان و ارزيابی کيفی با روش  -مجاور کمربند آتشفشانی تفتان

CCME  تعيين شبکه پايش  -1می باشد. نتايج مورد انتظار شامل

 -2بزمان  -ور کمربند آتشفشانی تفتانکيفی براي آبخوانهاي مجا

 -3تعيين مناطق پرخطر به منظور تصميم گيري هاي مديريتی 

اولويت بندي مناطق به منظور استفاده آب زيرزمينی در مصرف 

ارائه راهکارهاي کاربردي جهت کنترل و  -4شرب، کشاورزي و دام

 کاهش آلودگی

تعيين مکان هاي مستعدتر جهت استخراج آب  -

مينی و جلوگيري از حفاري هاي بی نتيجه و زيرز

ممانعت از هدر رفتن منابع مالی و همچنين ايجاد 

اطالعات الزم درخصوص مديريت کمی و کيفی 

شناسايی مناطق داراي پتانسيل ضعيف به  -آبخوان 

منظور جلوگيري از بروز افت بيشتر سطح آب 

زيرزمينی و ممانعت از نشست زمين در دشت و يا 

کان مناسب جهت احداث آالينده يا محل تعيين م

 دفن زباله

تعيين غلظت عناصر بالقوه سمناک در آبخوان هاي  

بزمان و ارزيابی کيفی با  -مجاور کمربند آتشفشانی تفتان

 -1می باشد. نتايج مورد انتظار شامل: CCMEروش 

تعيين شبکه پايش کيفی براي آبخوانهاي مجاور کمربند 

تعيين مناطق پرخطر به  -2ن بزما -آتشفشانی تفتان

 منظور تصميم گيري هاي مديريتی

اولويت بندي مناطق به منظور استفاده آب زيرزمينی  -3

 در مصرف شرب، کشاورزي و دام

ارائه راهکارهاي کاربردي جهت کنترل و کاهش  -4

 آلودگی

 حل مسئله و چالش

 اي قزوين شرکت آب منطقه 21

به بررسی کيفيت آب هاي سطحی ورودي 

مخزن سد نهب )پايش وضع موجود و ارائه 

 راهکارهايی به منظور کاهش آلودگی(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

ورت با عنايت به سرمايه گذاري بااليی که در زمينه ساخت سد ص

گرفته، هر گونه عامل مخرب کيفيت آب مخزن می تواند سبب  زير 

سوال بردن اهداف نهايی ساخت سد شود و در کارايی آن خلل 

 ايجاد کند 

با عنايت به اينکه آب هاي ورودي به مخزن از نقاط 

مختلفی منشا گرفته و داراي کيفيت متفاوتی می 

خزن باشند و همچنين مسير عبور آبهاي ورودي به م

متفاوت می باشد لذا با توجه به نوع مصرف آب مخزن 

در آينده، شناخت کيفيت آبهاي ورودي به مخزن از 

 اهميت بااليی برخوردار است.

اطمينان از مناسب بودن وضعيت کيفی آبهاي سطحی 

ورودي به مخزن و کاهش نگرانی از تخريب کيفيت اب 

 مخزن در آينده

توليد محصول/ 

 خدمت

22 
اي  منطقه شرکت آب

 کردستان

بررسی و شناسايی سهم آالينده هاي 

ورودي به درياچه سد قشالق و ارائه 

راهکارهاي کنترلی و روش هاي عالج 

 بخشی مخزن سد 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

ش و حذف کنترل، کاه

 ها آلودگی

لزوم جلوگيري از ورود آالينده ها و حفاظت از منابع تأمين کننده 

 آب شرب

تعيين ظرفيت پذيرش -شناسايی منابع آالينده

تعيين سهم -آلودگی منابع آب و توان خودپااليی

آالينده هاي شناسايی شده در ايجاد آلودگی منابع 

ورود ارائه راهکارهاي کنترلی جهت جلوگيري از -آب

بررسی روش هاي عالج بخشی کيفی و احياي -آالينده

 منابع آبی ناشی از ورود آالينده ها

 حل مسئله و چالش حفاظت از کيفيت منابع آب تأمين کننده شرب
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

23 
اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

بررسی تهديدات و روند تغييرات کيفيت آب 

رودخانه اترک در گلستان  با رويکرد بررسی 

ذيري کيفی از حوضه آبريز ميزان اثرپ

 باالدست

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

عواملی که موجب تغيير و افت کيفيت رودخانه اترک می شوند 

 شامل چه مواردي بوده و مشخصاً بررسی شود کيفيت آب رودخانه

اترک چه ميزان و به چه صورت از حوضه باالدست در استانهاي 

خراسان رضوي و شمالی تاثير می پذيرد و راهکار بهبود کيفيت آب 

 چيست

شناسايی عواملی که موجب تغيير و افت کيفيت 

رودخانه اترک می شوند شامل چه مواردي است و 

مشخصاً بررسی شود کيفيت آب رودخانه اترک چه 

چه صورت از حوضه باالدست در استانهاي ميزان و به 

خراسان رضوي و شمالی تاثير می پذيرد و راهکار 

 بهبود کيفيت آب چيست

 حل مسئله و چالش بهره برداري از گزارش و راهکارهاي  بهبود کيفيت آب 

 اي گيالن شرکت آب منطقه 24

بررسی کيفيت منابع آب سطحی و 

 زيرزمينی در استان گيالن و راهکارهاي

 شناسايی و کنترل آلودگی هاي منابع آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

رودخانه دايمی است که پايش هر يک از  52استان گيالن داراي 

مال به صورت کامل انجام نمی شود. در بخش آنها هزينه بر بوده و ع

آب زيرزمينی نيز شرايط تقريبا مشابه است. لذا شناسايی دقيق هر 

حوضه )شامل منابع سطحی و زيرزمينی( به لحاظ آلودگی و 

راهکارهاي الزم براي کنترل آالينده ها می تواند در مديريت منابع 

 آب استان تاثير گذار باشد.

سطحی و زيرزمينی، شناسايی  پايش کيفی منابع آب

 منابع آالينده، ارايه راهکارهاي بهبود کيفيت آب

ارائه گزارش پايش کيفی منابع آب سطحی و زيرزمينی، 

 شناسايی منابع آالينده، ارايه راهکارهاي بهبود کيفيت آب
 ارائه راه حل مشکل

 اي لرستان شرکت آب منطقه 25

 شناسايی و پهنه بندي بازه هاي رودخانه

هاي استان از لحاظ شاخص هاي کيفی و 

 شاخص هاي آلودگی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

پهنه بندي بازه هاي 

و حل رودخانه هاي استان 

مشکالت کيفی در رودخانه 

 هاي

در سالهاي اخير مشکالت کيفی در رودخانه هاي کمتر مورد توجه 

و اين مسئله باعث شده تا در مناطقی از استان قرار گرفته است 

کيفيت آّ ب رودخانه ها مورد تهديد قرار گيرد اين موضوع به 

 صل خشکسالی قابل توجه استفخصوص در 

در سالهاي اخير مشکالت کيفی در رودخانه هاي 

کمتر مورد توجه قرار گرفته است و اين مسئله باعث 

ب رودخانه ها  شده تا در مناطقی از استان کيفيت آّ

مورد تهديد قرار گيرد اين موضوع به خصوص در 

 فصل خشکسالی قابل توجه است

تعيين مناطق داراي آلودگی بيش از حد مجاز و ارايه 

 راهکار جهت کنترل اين آلودگی ها
 ارائه مدل

 اي مرکزي شرکت آب منطقه 26

بررسی اثرات کمی و کيفی توسعه بهره 

ي منطقه غرب و برداري از معادن سرب و رو

 جنوب غرب استان بر منابع آبی منطقه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب )زيرزمينی و 

 سطحی(

 جلوگيري از اثرات مخرب بر منابع آب زير زمينی و سطحی

بررسی تاثيرات وجود و توسعه  معادن و کارخانه ها ي 

يد روي و سرب بر کميت و کيفيت منابع آبی تول

سطحی و زير زمينی در منطقه غرب و جنوب غرب 

 استان

هدف از تحقيق پيشنهادي بررسی تاثيرات وجود و توسعه 

اين معادن و کارخانه ها بر کميت و کيفيت منابع آبی 

منطقه است تا عالوه بر داشتن ديدگاهی در خصوص 

اد مشکل براي منابع آبی منابع آبی منطقه، در صورت ايج

 منطقه راهکارهاي الزم ارائه گردد.

 حل مسئله و چالش

 اي يزد شرکت آب منطقه 27
ارزيابی ريسک پذيري و تعيين حريم کيفی 

 آبخوان هاي استان
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

حذف  کنترل، کاهش و

 ها آلودگی

 حل مسئله و چالش جلوگيري از آلودگی منابع آب جلوگيري از آلودگی منابع آب ارزيابی ريسک پذيري و تعيين حريم کيفی آبخوان هاي استان

 اي يزد شرکت آب منطقه 28
بررسی راهکارهاي عملی مديريت پساب آب 

 شيرين کن ها در استان
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

وزارت چشم انداز 

 نيرو

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

بررسی راهکارهاي عملی مديريت پساب آب شيرين کن ها در 

 استان
 حل مسئله و چالش جلوگيري از آلودگی منابع آب،خاک و هوا جلوگيري از آلودگی منابع آب،خاک و هوا
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 زيست محور محيط -7

 (HSSE) زيست محيط و امنيت ايمنی، محيط، بهداشت -2 -7

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي تهران شرکت آب منطقه 1

بررسی عوامل ايجاد جلبک قهوه اي 

هاي  ها( در درياچه سدهاو روش )دياتومه

 مقابله با آن

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

که  يکی از اثرات مهم آلودگی درياچه سدها رشد جلبک ها ميباشند

عوامل متعددي در آن موثر ميباشد بديهی است رشد گونه هاي 

خاص نيازمند شرايط و آلودگی هاي خاص ميباشد نظر به اينکه 

اخيرا رشد دياتومه در درياچه سدهاي اين شرکت افزايش يافته و 

بدليل رنگ قهوه اي آن مشکالتی از نظر منظر نيز ايجاد ميکند 

 وري ميباشدبررسی عوامل اين رشد بسيار ضر

مساله اصلی در اين تحقيق رشد گونه خاص جلبک 

قهوه اي رنگ از نوع دياتومه ميباشد که عوامل 

رشد آن با ساير جلبک ها بخصوص جلبک سبز و  

سبزآبی متفاوت است در اين تحقيق الزم است با 

مطالعات کتابخانه اي ابتدا عوامل رشد بطور کامل 

نی و موردي در بررسی شده و سپس با مطالعه ميدا

سد اميرکبير بررسی الزم جهت وجود و عدم وجود 

 منابع اين آلودگی ها بررسی گردد

 حل مسئله و چالش ارائه روش نوين و عملياتی در زمينه موضوع مورد درخواست

2 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

تدوين مدل بهينه مديريت پساب تصفيه 

 خانه آب بيرجند 

پايان نامه 

 ويیدانشج

طرح کالن ملی 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالی علوم 

 تحقيقات و فناوري

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

مديريت استفاده اصولی وپايدار از پساب ها به عنوان يکی از منابع 

 آب غير متعارف
 حل مسئله و چالش ه برداري اصولی از پساب هادستيابی استفاده پايدار وبهر استفاده بهينه ومديريت پساب

 سازمان آب و برق خوزستان 3

بررسی و استخراج مولفه هاي موثر ارتقاي 

در سازمان آب  HSEبهره وري در مديريت 

 و برق خوزستان

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 صنعت آبپشتيبانی 

در سازمان و اهميت اشاعه  HSEباتوجه به نوپا بودن دفتر مديريت 

دستورالعمل ها و مقررات پيشگيرانه ايمنی و بهداشت در افزايش 

بهره وري فعاليت پرسنل در سطح سازمان و جلوگيري از  صدمات 

جسمانی و روانی به پرسنل و بالطبع خسارات مالی به سازمان ناشی 

در سطح سازمان حائز  HSEرتقاي عملکرد مديريت از اين موارد ا

 اهميت می باشد.

مولفه هاي موثر ارتقاي بهره وري در مديريت 

HSEدر سازمان آب و برق خوزستان 

سنجش ميزان اطالع مديران و کارشناسان ارشد سازمان از 

ارائه  -در سطح سازمان  HSEشرح وظايف و اقدامات الزامی 

 -در سطح سازمان HSEندهاي آموزش هاي مبتنی بر فرآي

در سطح   HSEبررسی شاخص هاي ارتقاي عملکرد مديريت 

توانمندسازي نقاط ضعف يا ناديده گرقته شده  -سازمان 

 در سطح سازمان HSEبهبود فرآيندهاي 

 تهيه دستورالعمل

4 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه در 

 مازندران
 رتقاضا محو

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

 رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه در مازندران

بررسی چگونگی پيوند مستقيم يا نامستقيم بيماري 

اساس نوع هاي خاص با کيفيت آب )پهنه بندي بر 

 و مکان بيماري،  منشأ و ارائه راه حل(

 تدوين استاندارد رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه در مازندران
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 زيست محور محيط -7

 آبی هاي طرح محيطی زيست ارزيابی -3 -7

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي قابل 

 حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله يين ضرورت و اهميت انجام تحقيقتب

1 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

بررسی آثار زيست محيطی اجراي طرح 

هاي عمرانی بر اکوسيستم مناطق بکر و 

 دست نخورده

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 آب کشور در زمينه

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

از جمله مشکالت موجود در اجراي طرح هاي عمرانی ايجاد 

آلودگی هاي زيست محيطی در حين اجراي طرح است گاهی 

اوقات اجراي يک طرح آثار مخربی ممکن است بر زيست بوم 

ت اثرات جبران ناپذيري در منطقه وارد نمايد. که ممکن اس

مناطق بکر بوجود آورد. لذا بررسی آثار همه جانبه طرح هاي 

عمرانی و طراحی يک برنامه ريزي مدون و بررسی و تبين حقوقی 

آثار مخرب آن می تواند در حفظ زيست بوم هاي محلی موثر و 

 راهگشا باشد  

زيست بوم يک پديده طبيعی است که سال ها 

شکل گيرد حال آنکه يک طرح  زمان می برد تا

عمرانی ممکن است اين چرخه طبيعی را از حرکت 

بيندازد لذا اهميت حفظ زيست بوم هاي محلی از 

 لحاظ زيست محيطی بسيار مهم و بنيادين است 

دستيابی به يک راه حل در چهارچوب قانون جهت کاهش 

 اٍرات مخرب بر زيست بوم هاي بکر محلی 
 حل مسئله و چالش

2 
اي  رکت آب منطقهش

 خراسان رضوي

توسعه مدل رياضی کيفيت آب آبخوان 

 سرخس
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

مدل رياضی براي کيفيت آبخوان سرخس توسعه داده شود و 

 ات و نفوذ شوري در آن شبيه سازي گردد.تغيير
 اجراي پايلوت توسعه مدل کيفيت و نفوذ شوري در آبخوان سرخس بررسی نفوذ جبهه هاي آب شور

 اي گيالن شرکت آب منطقه 3

بررسی روند آلودگی با استفاده از 

( ايستگاه هاي کيفی تحت IRWQIشاخص)

مطالعه حوضه هاي آبريز استان )مطالعه 

 موردي(.

 قاضا محورت

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

تعيين کيفيت آب بر اساس نمودارها و محاسبات رياضی متداول 

بانک  411-445نتايج دقيقی را نشان نمی دهدضمن اينکه فرم 

ا ايز بدليل عدم وجود داده تکميل نمی شودو  دفتر اطالعاتی ديت

مطالعات از کسب امتيازات مربوطه همواره محروم است. سازمان 

با کسب امتياز و با افزايش بهره وري به دست آمده بهتر می تواند 

 در محيط رقابتی به کسب درآمد بپردازد

تدوين شاخص هاي کيفيت منابع آب، تهيه 

رايط طبيعی و مسايل و شاخص ها با توجه به ش

مشکالت منابع آب به گونه اي که شاخص هاي 

تدوين شده بتواند چشم انداز و فهم و درک 

مناسبی از وضعيت کيفی منابع آب استان گيالن 

 ارايه نمايد.

ارائه و تدوين شاخص هاي کيفيت منابع با توجه به شرايط 

 منطقه
 اجراي پايلوت

4 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

ليل و ارزيابی وضعيت کمی وکيفی آب تح

 شرب مازندران و ارائه راهکارهاي برون رفت
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

فقدان اطالعات کافی و وجود گزارشهايی از آلودگی در برخی 

 مناطق

توجه به نامناسب بودن کيفيت آب شرب در  با

برخی موارد، همچنين، نرخ باالي بيماري هاي 

خاص  وسرطان در استان، ارزيابی وضعيت آب 

شرب و ارائه راه حل هاي بهبود کيفيت و ارتقائ 

 سالمت الزامی می نمايد.

 حل مسئله و چالش ارائه راهکار و دستورالعمل کافی

5 
اي  شرکت آب منطقه

 گانهرمز

ارزيابی نقش توسعه مزارع پرورش ميگو در 

مناطق ساحلی بر هجوم آب شور به آبخوان 

 دشت ميناب 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

نظير پرورش ميگو بر  ضرورت بررسی طرح هاي توسعه اي

 کيفيت آبخوان هاي همجوار بوِيژه در بخش ساحلی

طرح هاي توسعه پرورش ميگو و پيشروي اين طرح 

ها در مناطق ساحلی و استفاده از آب دريا احتمال 

نفوذآبهاي شور  به آبخوانهاي مجاور را افزايش داده 

بنابراين بررسی تاثيرات کيفی اين طرح ها بر منابع 

موضوع و ايجاد حساسيت نسبت به  آب، طرح

اجراي  طرح هاي توسعه اي بدون توجه به اثرات 

 آن ضرورت بررسی مساله را ايجاد نموده است

ارائه راهکار کاهش آسيب پذيري آبخوان ميناب در برابر 

 هجوم آب شور 
 حل مسئله و چالش
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 زيست محور محيط -7

 آب منابع کولوژيکیا مديريت هاي ظرفيت و ها زيرساخت توسعه -4 -7

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

تصفيه  به کار گيري مکانيسم هاي جديد

آب با رويکرد کاربرد موارد شيميائی با 

عملکرد چند منظوره به منظور کاهش اثرات 

جانبی مواد شيميائی موجود و صرفه جوئی 

 اقتصادي

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها لودگیآ

بررسی امکان جايگزينی مواد شيميايی جديد در فرايند تصفيه آب 

که ضمن دارا بودن حداقل مشکالت بهداشتی و زيست محيطی 

حداکثر بازدهی را نسبت به مواد شيميايی مورد استفاده فعلی 

 داشته باشند

با کاربرد مواد جديد و ترجيحا چند منظوره ضمن 

با کيفيت توليد  کاهش هزينه هاي اقتصادي آبی

خواهد شد و هزينه هاي ناشی از اثرات مخرب 

بهداشتی، زيست محيطی و فنی به حداقل خواهد 

 رسيد

خود اتکايی در توليد مواد جديد با قابليت رقابت با مواد 

توليد آب با کيفيت  -جديد توليدي در سطح بين المللی

 باالتر و هزينه کمتر

 حل مسئله و چالش

 برق خوزستانسازمان آب و  2
پتانسيل يابی فعاليت هاي آبزي پروري در 

 مخازن سدهاي مارون و جره
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 فعاليتهايبهينه نمودن  -1

 - توليد و پرورش آبزيان

 اشتغال زايی

استفاده از پتانسيل هاي آبی -2باالبردن توليد و پرورش آبزيان -1

 زايیاشتغال  -3استان

با توجه به افزايش تقاضاي مصرف آبزيان و بررسی 

توان آبی و فنی و اجرايی پرورش ماهی در استان 

طرح پرورش ماهيان در قفس در مخازن سدها 

 مورد نظر قرار گرفت. 

تعيين توان توليد ماهيان اقتصادي با توجه به ارزيابی  -1

هيان تعيين ميزان ما -2توان اکولوژيک منطقه و محدوديتها 

بررسی امکان پرورش ماهی يا بچه -3برداري ساالنه  قابل بهره

هاي محصور در درياچه و بررسی ظرفيت  و  ماهی در محيط

 گونه هاي مناسب پرورش ماهی در قفس

 اجراي پايلوت

3 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بررسی و تعيين سقف ظرفيت پرورش آبزي 

 پروري ماهيان سردابی در رودخانه قزل

 اوزن

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

با توجه به نبود چارچوب مشخصی جهت تعيين ظرفيت مجاز و 

پتانسيل آبزي پپروي مهايان سردابی در رودخانه ها، بدون توجه به 

ی رودخانه مجوزهاي متععدي در حاشيه رودخانه ظرفيت خود پاالئ

قزل اوزن در باالدست حوضه صادر شده است که به منظور استفاده 

از ظرفيت نظام نامه بازنگري شده تعيين ظرفيت برداشت در بازه 

هاي رودخانه اي براي کنترل مجوزهاي صادره و ظرفيت باقيمانده 

 براي واگذاري مهم می باشد

زنگري شده آبزي پروري با استفاده در نظام نامه با

از رودخانه ها نظام نامه مذکور بر اين مبنا تهيه 

شده است که در چارچوب ظرفيت مجاز طرحهاي 

پيشنهادي آبزي پروري در استان ها قابل بررسی 

می باشند اما چگوننگی تععين اين ظرفيت مجاز 

 در رودخانه ها مشخص نشده است 

تانسيل ظرفيت در بازه هاي شناخت استعداد ها تعيين پ

 رودخانه اي رودخانه قزل اوزن
 حل مسئله و چالش

4 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

تعيين جمعيت بهينه ماهيان موجود در سد 

استقالل ميناب با توجه به کاربري شرب 

 اين سد 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

نابع آالينده آب و بررسی م

ارائه راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگی

 اهميت آگاهی از وضعيت کيفی منابع آبشرب

با توجه به حضور ماهيان در سد استقالل ميناب به 

عنوان منبع تامين کننده آبشرب و تغيرات کمی و 

کيفی آب در طول سال اين سوال را مطرح می 

ماهيان در حد ظرفيت  نمايد که آيا جمعيت اين

برد سد می باشد و يا با تغيير شرايط و افت کمی و 

کيفی سطح آب بويژه در دوره هاي خشکسالی 

امکان مرگ و مير آنها وجود دارد يا نه؟ اهميت 

آگاهی از وضعيت کيفی منابع ابشرب و مديريت 

شرايط تعيين جمعيت بهينه ماهيان در سد را 

 ضروري می نمايد

ماهی موجود در سد و ارزيابی تناسب تعداد  تخمين جمعيت

 آنها با ظرفيت برد سد بدون تاثير بر کيفيت آب 
 حل مسئله و چالش
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 سواحل و محور رودخانه -8

 سواحل و رودخانه مهندسی و حفاظت -1 -8

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله يين ضرورت و اهميت انجام تحقيقتب

1 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

بررسی تاثير ساماندهی رودخانه زاينده رود  

در بازه هاي مختلف بر ميزان نفوذ آب و 

 تسهيل جريان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 ينه آبکشور در زم

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

بررسی تغييرات ميزان نفوذ آب و تسهيل جريان در رودخانه زاينده  

 رود بر اثر ساماندهی در بازه هاي مختلف

برنامه ريزي و مديريت بهينه منابع آب در بخش 

هاي رواناب هاي سطحی و  احياي منابع آب 

هاي مختلف مصرف آب در زيرزمينی با رعايت الگو

 بخش هاي مختلف.  

تسهيل جريان در رودخانه زاينده رود بر اثر ساماندهی در 

بازه هاي مختلف و امکان برنامه ريزي صحيح تر در توزيع 

 منابع بر مبناي مصارف مختلف

 حل مسئله و چالش

 اي ايالم شرکت آب منطقه 2

آسيب شناسی معادن فعلی برداشت مصالح 

ي در استان و پتانسيل يابی رودخانه ا

مناطق مستعد برداشت مصالح رودخانه اي 

 و ارايه راهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

مصالح رودخانه اي يکی از منابع ارزشمند بوده و به علت صرفه 

صال، همواره از اهميت بسياري در کارهاي اقتصادي و سهولت استح

عمرانی برخوردار می باشند. اين موضوع سبب شده که رودخانه ها 

جدا از تغييرات طبيعی خود، امروزه تحت تأثير فعاليت هاي موثر 

انسان در برداشت بدون ضابطه و بی رويه شن و ماسه، در معرض 

عادن فعلی دگرگونی هاي ژرفی قرار گيرند. لذا آسيب شناسی م

برداشت مصالح رودخانه اي در استان و پتانسيل يابی مناطق 

مستعد برداشت مصالح رودخانه اي و ارايه راهکار اهميت زيادي 

 دارد.

بررسی معادن فعلی برداشت مصالح رودخانه اي در 

استان و پتانسيل يابی مناطق مستعد برداشت 

 مصالح رودخانه اي و ارايه راهکار

 هينه از رودخانه هابهره برداري ب
توليد محصول/ 

 خدمت

 اي بوشهر شرکت آب منطقه 3

بررسی چالش ها و مشکالت موجود در 

مسائل حقوق بخش مهندسی رودخانه و 

 سواحل استان بوشهر

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

اي سطحی چالش هاي بسياري وجود دارد که در زمينه حقوقی آبه

تا کنون راه حل مناسبی يافت نشده است و پزوهشی کارآمد و 

 مناسب در اين حوضه نياز اساس صنعت آب می باشد. 

رفع يا به حدالقل رسانی ابهام ها و کمبود ها 

 مسائل حقوقی رودخانه و سواحل

حقوقی رفع يا به حداقل رسانی ابهام ها و کمبود ها مسائل 

 رودخانه و سواحل
 تهيه دستورالعمل

4 
اي چهار  شرکت آب منطقه

 محال و بختياري

بندي خطر سيالب در رودخانه هاي  پهنه

اصلی استان با استفاده از داده هاي 

 اي )مطالعه موردي( بازتحليل ماهواره

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

هاي مستعد سيل و راهکارهايی براي جلوگيري  مشخص شدن پهنه

از خسارات مادي و معنوي سيالب هايی که در آينده رخ خواهند 

 داد.

هاي مستعد سيل و ارائه  مشخص شدن پهنه

راهکارهايی براي جلوگيري از خسارات مادي و 

 معنوي سيالب 

سيل و راهکارهايی براي  هاي مستعد مشخص شدن پهنه

جلوگيري از خسارات مادي و معنوي سيالب هايی که در 

 آينده رخ خواهند داد.

 تهيه دستورالعمل

 اي لرستان شرکت آب منطقه 5
برآورد ميزان رسوب و فرسايش کناري 

 رودخانه هاي اصلی لرستان در سيالبها

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 ر زمينه آبکشور د

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

با توجه به اينکه قدرت تخريب سيالب با افزايش حجم رسوبات 

افزايش چشمگيري می يابد برآورد جحم رسوبات در سيالبها همواره 

 مورد توجه بوده ولی به طور کاربردي در استان انجام نشده است

ب سيالب با افزايش با توجه به اينکه قدرت تخري

حجم رسوبات افزايش چشمگيري می يابد برآورد 

جحم رسوبات در سيالبها همواره مورد توجه بوده 

 ولی به طور کاربردي در استان انجام نشده است

يکی از عوامل افزايش قدرت تخريب در سيالبهاي گذشته 

ميزان زياد رسوبات بوده است .برآورد ميزان رسوبات سيالبها 

 ز نيازهاي ضروري استان استيکی ا

 ارائه مدل

6 
شرکت آب منطقه اي 

 مازندران

بررسی و ارزيابی وضعيت رودخانه هاي 

مازندران ) آسيب ها،خطرات ،اقدامات 

 ونيازها از ديد کمی  وکيفی(

تقاضا محور/ 

 دانشجويی

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 هی آنهاو سواحل و ساماند

مشکالت فعلی در مديريت رودخانه و خسارات وارده به تاسيسات 

 وخطوط موجود در رودخانه

مشکالت فنی ايجاد شده، تغييرات عرضی و طولی، 

اختالف تراز، ايجاد آبشار، کف کنی ها، برداشت 

شن و ماسه، تغييرات ايجاد شده در سردهنه ها و 

 ازد.... بررسی و ارائه راه حل را ضروري می س

 حل مسئله و چالش ساماندهی وضعيت فعلی با ارائه راه کار وراه حل

7 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بررسی دانش بومی آبخيزداري، آبخوانداري 

ها در  و پخش سيالب و مديريت رودخانه

 استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 ه آبکشور در زمين

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

با توجه به قرارگيري شماري از تاالب هاي مهم و بين المللی در 

سواحل استان هاي هرمزگان و سيستان و بلوچستان و ضرورت 

تأمين حقآبه زيست محيطی و جريان آب شيرين و رسوبات از 

اي سيالبی و تأثير دانش بومی مهار و سرزمين اصلی طی بارش ه

پخش سيالب در کنترل ريزگردهاي منطقه، انجام مطالعه جامع 

براي ثبت و مستندسازي و کاربردي نمودن دانش بومی اليروبی و 

پخش سيالب  رودخانه هاي تغذيه کننده مصب ها و تاالب هاي 

يابد. در اين راستا شناخت و ¬دريايی اهميت بيشتري می-ساحلی

ثبت چگونگی تشخيص و دانش بومی مهندسی گذشتگان از نظر 

دقت محاسبه، طراحی، اجرا و باالخص مکانيابی صحيح سازه ها و به 

روزآوري اين دانش می تواند کمک شايانی به جبران بيالن منفی 

مهار   حفظ توان اکولوژيک، آب هاي زيرزمينی و فرونشست زمين،

برداري مناسب -داع الگوهاي بهرهحفاظت از منابع آبی و اب  سيالب،

 داشته باشد.

بررسی دانش بومی آبخيزداري، آبخوانداري و پخش 

ها در استانهاي سيستان  سيالب و مديريت رودخانه

 و بلوچستان و هرمزگان

بهاي الها و تا کاربست در مديريت زيست بومی رودخانه

دريايی و مستند سازي دانش بومی آبخيزداري، -ساحلی 

ها، ارائه  ري و پخش سيالب و مديريت رودخانهآبخواندا

 راهکارها

 حل مسئله و چالش

 اي يزد شرکت آب منطقه 8

ارزيابی اثرات احداث سازه هاي آبی و 

برداشت مصالح رودخانه اي بر مورفولوژي و 

 تصرفات بستر و حريم رودخانه هاي استان

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

هاي توسعه بر  حاثرات طر

منابع آب )زيرزمينی و 

 سطحی(

ارزيابی اثرات احداث سازه هاي آبی و برداشت مصالح رودخانه اي بر 

 مورفولوژي و تصرفات بستر و حريم رودخانه هاي استان
 حل مسئله و چالش پيشگيري از خطرات سيل پيشگيري از خطرات سيل
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 سواحل و رودخانهمحور  -8

 رسوب و فرسايش رفولوژي،مو رفتارسنجی، -2 -8

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي البرز شرکت آب منطقه 1

فولوژيک رودخانه ارزيابی و تحليل هيدرومور

کرج با رويکرد ساماندهی از بيلقان تا پل راه 

 آهن

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

ارزيابی و تحليل کيفيت هيدروژئومورفولوژي رودخانه کرج با رويکرد 

 ساماندهی رودخانه

يابی و تحليل کيفيت هيدروژئومورفولوژي ارز

 رودخانه کرج با رويکرد ساماندهی رودخانه
 حل مسئله و چالش ارائه راه حل مشکل

2 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

مطالعه رسوبگذاري و تعيين اهميت نياز به 

اليروبی در رودخانه هاي کالت، ايده ليک و 

معلق، اليين با توجه به ميزان آورد رسوبات 

 بارکف و مورفولوژي رودخانه

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

مطالعه رسوبگذاري و تعيين اهميت نياز به اليروبی در رودخانه هاي 

معلق،  کالت، ايده ليک و اليين با توجه به ميزان آورد رسوبات

 بارکف و مورفولوژي رودخانه

مطالعه رسوبگذاري و تعيين اهميت نياز به اليروبی 

در رودخانه هاي کالت، ايده ليک و اليين با توجه 

به ميزان آورد رسوبات معلق، بارکف و مورفولوژي 

 رودخانه

ارائه تجزيه و تحليل رسوبگذاري و تعيين اهميت نياز به 

 ت، ايده ليک و الييناليروبی در رودخانه هاي کال
 حل مسئله و چالش

 سازمان آب و برق خوزستان 3

مطالعات رياضی و فيزيکی اثر ميانبرکردن 

مئاندر جنگيه واقع در پايين دست شهر 

اهواز بر هيدروليک جريان به منظور کاهش 

 اثرات سيالب در رودخانه کارون

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 روني

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

بررسی حذف مئاندر و تاثير آن بر روي افزايش  شيب خط انرژي و 

 کاهش سطح آب رودخانه در زمان سيالبی 

تغيير الگوي جريان رودخانه می تواند با اصالح 

مقاطع، اصالح مسير، اليروبی و پاکسازي مسير از 

ه اين راه حل ها براي پوشش گياهی باشد. از جمل

رودخانه کارون، حذف پيچان رود جنگيه در پايين 

دست شهر اهواز است که از نظر کاربردي می تواند 

موجبات تغيير در رژيم جريان، ته نشينی، حمل و 

جابجايی رسوبات در منطقه مورد مطالعه و پايين 

دست پيچان را بهمراه داشته باشد، پرسش اساسی 

ی تاثيرات حذف مئاندر جنگيه اين است که بررس

رودخانه کارون در باالدست و پايين دست آن و 

اينکه حذف اين مئاندر تا چه ميزان می تواند تغيير 

الگوي هيدروليکی در کنترل سيالب بدنبال داشته 

باشد؟ بدين منظور در دو بخش مدل رياضی و 

 مدل فيزيکی اهداف فوق دنبال خواهد شد.

ي بر روي رودخانه کارون مورد مطالعه اين تحقيق بطور مورد

قرار خواهد گرفت و ضمن پاسخ به پرسش هاي: تاثيرات 

حذف مئاندر در باالدست ؟  حذف مئاندرها تا چه ميزان می 

تواند تغيير الگوي هيدروليکی را بدنبال داشته باشد؟  آيا 

حذف مئاندرهاي مورد مطالعه می تواند الگوي رسوب گذاري 

اهواز را بهبود بخشد؟ آيا حذف مئاندرهاي  در محدوده شهر

مورد نظر تاثيري بر الگوي فرسايش در محدوده مورد بررسی 

 خواهد داشت؟

 ارائه مدل 

 اي سمنان شرکت آب منطقه 4
بررسی اثر سازه هاي تقاطعی بر تغييرات 

 مورفولوژيکی رودخانه ها
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

حفاظت رودخانه ها و 

 سواحل و ساماندهی آنها
 ضرورت حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهی آنها

بررسی اثر بلند مدت سازه هاي تقاطعی بر 

 مورفولوژي رودخانه ها
 اثر بلند مدت سازه هاي تقاطعی بر مورفولوژي رودخانه ها

ارائه راهکار و 

 پيشنهاد

 اي سمنان شرکت آب منطقه 5
رفتار رودخانه هاي مخروط افکنه اي بررسی 

 و ارائه روش هاي ساماندهی آنها
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

حفاظت رودخانه ها و 

 سواحل و ساماندهی آنها
 ضرورت حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهی آنها

در اين پژوهش ضروري است روشی جهت تعيين 

حريم بستر و حريم در مخروط افکنه حدود بستر و 

ها و همچنين راهکارهاي ساماندهی آنها ارائه شود. 

همچنين الزم است تاثيرات واگذاري ها در اين 

 اراضی بر سازه هاي پايين دست بررسی گردد

ارائه روشی جهت تعيين حدود بستر و حريم بستر و حريم 

آنها ، در مخروط افکنه ها و همچنين راهکارهاي ساماندهی 

 تاثيرات واگذاري ها در اين اراضی بر سازه هاي پايين دست 

 حل مسئله و چالش

6 
اي  شرکت آب منطقه

 کردستان

مقايسه داغاب موجود بر اساس عکس هاي 

ساله محاسباتی در  25هوايی با دبی 

 رودخانه هاي عريض

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  رورت حفاظت رودخانهض

 و سواحل و ساماندهی آنها

در اين مطالعات مقايسه داغاب موجود بر روي عکس هاي هوايی 

ساله به منظور تعميم آن  25رودخانه هاي کمتر تصرف شده با دبی 

به ديگر بازه ها و کمک از عکس هاي هوايی براي تعيين حد حريم 

 و بستر مد نظر ميباشد.

هاي موردمطالعه به تفکيک مشخص نمودن بازه 

محدوده هاي مطالعاتی در رودخانه هاي کوهستانی 

-ساله و مدلسازي جريان 25تعيين دبی -و آبرفتی

ارائه -ساله با داغاب موجود 25مقايسه حد دبی 

 پيشنهادات در استفاده از عکس هاي هوايی

 حل مسئله و چالش ارائه راهکار خروج از تنگناها

7 
 اي شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

بررسی و ارائه رويکردهاي نوين در مديريت 

 فرسايش ورسوب در حوضه هاي آبريز
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

سايش خاک در حوزه آبريز ، افزايش ضريب نفوذ جلوگيري از فر

 حوزه و جلوگيري از کاهش حجم مفيد مخزن سد کوثر 

بررسی و ارائه رويکردهاي نوين در مديريت 

 فرسايش ورسوب در حوضه هاي آبريز

برآورد حجم دقيق رسوب وارد شده به مخزن سد و محاسبه 

ت به بار رسوبی فعلی وآتی و به حداقل رساندن ورود رسوبا

مخزن سد کوثر ، همچنين بخشی از رسوبات حاوي فلزات 

سنگين و ديگر آالينده ها می باشند که الزم است بطورويژه 

 مورد بررسی قرار بگيرند . 

 حل مسئله و چالش

8 
اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

هاي  بررسی ظرفيت خودپااليی رودخانه

 استان و عوامل موثر بر آن
 تقاضا محور

 اولويت هاي

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

در رودخانه هاي استان بخصوص رودخانه هاي باالدست سدها، 

ميزان خودپااليی محاسبه و در هر يک از رودخانه ها با توجه به نوع 

فزايش استقرار کاربريها و نوع آالينده ها، راهکارهاي بهبود کيفی و ا

 ظرفيت خودپااليی بررسی و ارائه گردد.

در رودخانه هاي  رودخانه هاي باالدست سدهاي 

استان، ميزان خودپااليی محاسبه و در هر يک از 

رودخانه ها با توجه به نوع استقرار کاربريها و نوع 

آالينده ها، راهکارهاي بهبود کيفی و افزايش 

 ظرفيت خودپااليی ارائه گردد.

 حل مسئله و چالش کارهاي بهبود کيفی و افزايش ظرفيت خودپااليیارائه راه

 ارائه راه حل مشکل هاي آبی  دل سازي و تعيين ميزان رسوب در يکی از حوضهجمع آوري اطالعات ضروري جهت مديريت رسوب  ها عدم وجود اطالعات کافی در زمينه بار رسوبی رودخانهها  ضرورت حفاظت رودخانهاولويت پژوهشی و  تقاضا محوربرآورد توليد رسوب حوضه آبريز ناورود  اي گيالن شرکت آب منطقه 9
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

استان گيالن با استفاده از مدل 

Watem/SEDEM 

فناوري کميسيون 

حمل و نقل و 

 عمران

زايی و رسوب زدايی رودخانه، مدل سازي و تعيين  ساماندهی آنهاو سواحل و 

 هاي آبی  ميزان رسوب در يکی از حوضه

11 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

طراحی سامانه پايش تاالبهاي کشور با 

 استفاده از فناوري هاي نوين
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

اي تاالبها از جمله مهمترين اکوسيستمهاي جهان با کارکرده

ارزشمند متنوع از جمله حفظ و ذخيره آب و کنترل و مهار سيالب 

ها نيازمند آگاهی و پايش حجم و سطح  اين  هستند که مديريت آن

 پهنه هاي مهم می باشد.

از جمله مشکالتی که در کشور وجود دارد فقدان سامانه پايش  

 تاالب ها و درياچه هاي کشور است که با طراحی و پياده سازي اين

سامانه می توانيم  نقشه هاي ديناميک از سطح تاالب ها و حوضه 

هاي آبريز آن ها و تغييرات ايجاد شده در پارامترهاي تاثير گذار بر 

 اين پهنه هاي مهم را  داشته باشيم . 

از جمله مشکالتی که در کشور وجود دارد فقدان  

سامانه پايش تاالب ها و درياچه هاي کشور است 

ی و پياده سازي اين سامانه می توانيم  که با طراح

نقشه هاي ديناميک از سطح تاالب ها و حوضه 

هاي آبريز آن ها و تغييرات ايجاد شده در 

پارامترهاي تاثير گذار بر اين پهنه هاي مهم را  

 داشته باشيم .

طراحی سامانه پايش جامع تاالبهاي کشور منظور مديريت 

 يکپارچه منابع آب
 لشحل مسئله و چا
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 سواحل و رودخانهمحور  -8

 سواحل و ها رودخانه مديريت -3 -8

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
يت منابع آب شرکت مدير

 ايران

پايش تغييرات کاربري اراضی و تصرفات 

ها با استفاده از  بستر و حريم رودخانه

 هاي سنجش از دور تکنيک

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

دخانه ها به عنوان شريان ضرورت حفاظت از اراضی بستر و حريم رو

هاي حياتی کشور در انتقال آب و همچنين به عنوان انفال و سرمايه 

هاي ملی موجب گرديده تا قانونگذار اين مهم را به عنوان يکی از 

وظايف اصلی وزارت نيرو برشمارد. در حال حاضر وزارت نيرو با 

و هاي گشت  گيري از توان بخش خصوصی و به کارگيري اکيپ بهره

بخشی اين  بازرسی در قالب دستورالعمل چهارم طرح احيا و تعادل

ها کشور و پراکندگی  کند. با توجه به طول رودخانه مهم را دنبال می

آنها در پهنه سرزمينی، و ماهيت متغير تخلفات و تصرفات در 

ها، به منظور پايش مداوم اراضی مجاور  ها و مسيل حاشيه رودخانه

ها و ثبت تصرفات  ندسازي تغييرات در کاربريرودخانه از حيث مست

ها به صدها اکيپ مجهز گشت و  ها و مسيل در بستر و حريم رودخانه

بازرسی در سطح کشور نياز است تا بتوانند وزارت نيرو را در انجام 

اين امر خطير ياري نمايند. قطعا استفاده از ابزارهاي نوينی مانند 

تواند با غلبه  م اين پايش میهاي سنجش از دور جهت انجا سيستم

هايی نظير عدم وجود راه دسترسی و ...، ضمن افزايش  بر محدوديت

هاي مربوط به  جويی در هزينه سرعت و دقت انجام کار، بر صرفه

هاي اجتماعی  هاي قانونی رودخانه و کاهش تنش حفاظت از محدوده

 حاصل از شناسايی متخلفين موثر باشد.

ها کشور و پراکندگی آنها  انهبا توجه به طول رودخ

در پهنه سرزمينی، و ماهيت متغير تخلفات و 

ها، به منظور  ها و مسيل تصرفات در حاشيه رودخانه

پايش مداوم اراضی مجاور رودخانه از حيث 

ها و ثبت تصرفات  مستندسازي تغييرات در کاربري

ها نياز به  ها و مسيل در بستر و حريم رودخانه

هاي  رهاي نوينی مانند سيستماستفاده از ابزا

تواند با  سنجش از دور جهت انجام اين پايش می

هايی نظير عدم وجود راه  غلبه بر محدوديت

 دسترسی می باشد.

ها و گشت و  هاي مربوط به پايش رودخانه ـ کاهش هزينه

 بازرسی

 ها صرفه جويی در مديريت زمان و افزايش دقت پايش -

 حل مسئله و چالش

 اي همدان منطقه شرکت آب 2

تهيه نقشه ضريب زبري در پهنه سيالبی 

رودخانه هاي اصلی استان از طريق 

 کاليبراسيون مدل هيدروليکی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

ري در پهنه سيالبی رودخانه هاي اصلی استان تهيه نقشه ضريب زب

 از طريق کاليبراسيون مدل هيدروليکی
 افزايش دقت نتايج مدلهاي هيدروليک

تعيين ضريب زبري رودخانه هاي استان به منظور افزايش 

 دقت نتايج مدلهاي هيدروليک
 حل مسئله و چالش
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 رودخانه و سواحلمحور  -8

 ها رودخانه ساماندهی و احيا -4 -8

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 شمالی

بررسی روند اجرايی پروژه هاي احيا و 

ماندهی رودخانه هاي استان و ارزيابی سا

عملکرد آنها با شاخص هاي حفاظت و بهره 

 برداري

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

ارائه شاخص هاي ارزيابی عملکرد در خصوص حفاظت از رودخانه 

 هاي استان 

د اجرايی پروژه هاي  ساماندهی رودخانه بررسی رون

ها و ارائه شاخص هاي ارزيابی عملکرد در خصوص 

 حفاظت از رودخانه هاي استان  

 حل مسئله و چالش ارائه شاخص هاي ارزيابی عملکرد 
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 رودخانه و سواحلمحور -8

 مطالعاتی و اجرايی نوين ابزار و روشها -5 -8

 اسناد باال دستي تحقيقنوع  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

اندازه گيري تاثيرات آب و هوائی سامانه 

 هاي ليزري پرتوان 
 تقاضا محور

ويت هاي اول

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

نظر به اهميت کنترل بارش ها براي کنترل و مهار سيالب ها و 

جلوگيري خسارات سيل ضرورت دارد سيستم هاي قابل اتکا و 

 کاربردي براي شناسائی و اندازه گيري طراحی و اجراء گردد

و هدايت بارش ها در مناطق مختلف حوضه کنترل 

 ي آبريز بسته به شرايط مختلف
 توليد نرم افزار  تهيه روشی براي کنترل بارش ها

2 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

بررسی پتانسيل سيل خيزي رودخانه ها از 

 روي ذوب پوشش برفی

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 بکشور در زمينه آ

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

دستيابی به آب معادل از ذوب برف ناشی از افزايش ناگهانی دما در 

حوضه باال دست که گاها توام با باران نيز شده و باعث تشديد 

 ظعيان رودخانه ها می شود

با برآورد آب معادل ذوب برف که وارد رودخانه ها 

بروز خسارات جانی و مالی می شود ، ميتوان از 

 جلوگيري و هشدارهاي الزم به موقع اعالم نمود

تهيه الگوي مناسب براي حفاظت و بهره برداري از رودخانه 

 ها
 تدوين استاندارد

3 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

پيش بينی و برآورد دبی رودخانه ارس با 

استفاده از برآورد آب معادل ناشی از ذوب 

 ضه آبريزارسبرف حو

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

جهت مديريت فرمان سد ارس الزم است آب ورودي به سد بصورت 

دقيق پيش بينی تا ذخيره سازي و رهاسازي آب بطور مديريت شده 

 انجام گيرد

ودي به ارس می توان در با پيش بينی آب ور

تصميم گيري هاي مديريتی تصميم درست و بجا 

را اتخاذ نموده و تامين آب در پايين دست به نحو 

 احسن انجام گيرد

تهيه الگوي مناسب براي حفاظت و بهره برداري از رودخانه 

 ها
 اجراي پايلوت

4 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

بااستفاده از  برآورد دبی سيالبی رودخانه ها

روشهاي نوين هوش مصنوعی و برنامه ريزي 

 ژنتيک

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

با توجه به اهميت پارامتر دبی در مديريت و برنامه ريزي رودخانه 

که در سالهاي اخير توسعه ي زيادي ها، استفاده از روشهاي نوين 

 يافته است باعث می گردد در اين امر به نتايج بهتري برسيم

بهره گيري از روشهاي نوين براي برآورد دبی جهت 

 تعيين دقيق تر دبی جريان رودخانه
 توليد نرم افزار  تهيه مدل و يا نرم افزار کاربردي

 اي فارس شرکت آب منطقه 5

ه هاي مورد نياز طرح امکانسنجی تهيه نقش

هاي مهندسی آب بويژه رودخانه ها و تاالب 

ها با استفاده از تصاوير ماهواره اي و يا 

 تصاوير هوايی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

ش تعرفه هاي نقشه کاهش اعتبارات عمرانی در سنوات اخير و افزاي

برداري از يک سو و نيز افزايش زمان انجام کار و نظارت بر آن 

توسط مهندسين مشاور و سازمان نقشه برداري کشور، عمال 

دستيابی به اهداف وابسته به نقشه برداري در برنامه هاي توسعه 

کشور از جمله تعيين حد بستر و حريم، چهنه بندي سيل و 

 با چالشی بسيار جدي مواجه نموده است.ساماندهی رودخانه ها 

در گذشته تصاوير هوايی با مقياس هاي مختلف 

بصورت پوششی از سطح کشور تهيه گرديده است. 

همچنين بصورت مستمر تصاوير مختلفی توسط 

ماهواره ها از سطح زمين تهيه می گردد. آيا امکان 

تهيه نقشه هاي توپوگرافی و يا مدل هاي سه بعدي 

و ... با  1:2111، 1:1111دقت هاي  رقومی با

استفاده از اين تصاوير جهت استفاده در پروژه هاي 

مهندسی آب بويژه مديريت رودخانه ها و سواحل 

 وجود دارد؟

نقشه هاي با دقت مناسب براي مديريت رودخانه ها و 

سواحل و ساير پروژه ها و طرح هاي مهندسی آب از طريق 

با صرف زمان کمتر در صورت راهکارهاي ارزان قيمت تر و 

 امکان

 حل مسئله و چالش

6 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بينی سيالب با استفاده از  سنجی پيش امکان

 اي هاي عددي و تصاوير ماهواره تلفيق مدل
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

بدون ترديد سيالب يکی از فاجعه بارترين حوادث طبيعی است. 

هشدار و پيش بينی سيالب يکی از موثرترين روشهاي غيرسازه اي 

مديريت سيالب در کاهش خطرات و خسارات ناشی از سيالب 

مطرح شود. از ابزارهاي متداول در پيش بينی سيل بهره گيري از 

ر روشهاي نوين نظير بهره گيري از مدل هاي عددي است. ظهو

تصاوير ماهواره اي می تواند کمک شايانی در جبران کمبود منابع 

  اطالعاتی مورد نياز مدل هاي عددي نظير داده هاي بارش،

مشخصات هندسی رودخانه ها و حوضه هاي آبريز و ...، واسنجی 

 .مدل ها  و تدقيق و تسريع مطالعات پيش بينی و هشدار سيل باشد

بينی سيالب با استفاده از تلفيق  سنجی پيش امکان

 اي هاي عددي و تصاوير ماهواره مدل

 ـارائه مدلهاي کاربردي و نوين جهت پيش بينی سيالب

 صرفه جويی در مديريت زمان و کاهش هزينه ها  -
 بومی سازي فناوري

7 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران
 ا محورتقاض ها هاي نوين اليروبی رودخانه روش

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

اليروبی از جمله مهمترين اقدامات در حفاظت و ساماندهی رودخانه 

ها و مهار سيالب است که هر ساله هزينه هاي بسيار زيادي به 

از تجارب کشورهاي توسعه يافته و روشهاي همراه دارد. بهره گيري 

نوين مورد استفاده در دنيا ضمن کاهش هزينه هاي اجرائی، می 

تواند در زمينه حفظ اکوسيستم و کاهش اثرات مخرب اليروبی بر 

روي گونه هاي موجود در بستر و مجاورت رودخانه ها نيز مؤثر 

 باشد.

 ها هاي نوين اليروبی رودخانه روش

هاي  ها با استفاده از تکنيک ت اليروبی در رودخانهانجام عمليا

 يافته   نوين و مورد استفاده در کشورهاي توسعه

حفظ اکوسيستم رودخانه و کاهش اثرات مخرب  -

 محيطی اليروبی  زيست

 بومی سازي فناوري

8 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

به کارگيري فن آوري هاي نوين از جمله 

غرافيايی و سنجش سيستم هاي اطالعات ج

از دور در تعيين حد بستر و حريم درياچه 

 ها و تاالب ها

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

حفظ و حراست از درياچه ها و تاالب هاي کشور و نظارت دقيق بر 

استفاده بهينه از اين عرصه ها و استقرار و چگونگی بهره برداري و 

بارگذاري فعاليت هاي انسانی در اين پهنه ها ، با توجه به موقعيت 

خاص جغرافيايی از جمله مولفه هاي امنيتی ، نظامی، گردشگري، 

زيست محيطی، اقتصادي و اجتماعی بسيار حائز اهميت است. 

هاي تاالبی و آشکار سازي تغييرات و تهيه نقشه تغييرات پهنه 

تغييرات کاربري در بسياري از مطالعات و طرحها از نيازهاي اساسی 

تفاده از فناوريهاي نوين از جمله سيستمهاي اس 

اطالعات جغرافيائی و سنجش از دور در آشکار 

سازي تغييرات و تهيه نقشه تغييرات پهنه هاي 

تاالبی و تغييرات کاربريا ضمن کاهش هزينه هاي 

مطالعاتی و نقشه برداري، موجب تسريع در اجراي 

 فرايند و صرفه جوئی در زمان خواهد شد.

مکانسنجی استفاده از فناوري هاي نوين در تعيين بررسی ا

 حد بستر و حريم تاالب ها

ارزيابی روش هاي مورد بررسی و انتخاب روش بهيينه با  -

 توجه به شرايط تاالب هاي کشور و امکانات موجود 

هاي مربوط به نقشه برداري زمينی و صرفه  کاهش هزينه -

 جويی در مديريت زمان              

 سازي فناوري بومی
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 اسناد باال دستي تحقيقنوع  عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

براي برنامه ريزان محيطی و منطقه اي است. از آنجاييکه اين نقشه 

ها در برنامه ريزي و تصميم گيريهاي مختلف مورد استفاده قرار 

ميگيرند، اطالع از موقعيت گذشته، حال و آينده خط ساحلی و 

ونگی تغييرات آن در دوره هاي مختلف فصلی و ساليانه بررسی چگ

امري ضروري است. استفاده از فناوريهاي نوين از جمله سيستمهاي 

اطالعات جغرافيائی و سنجش از دور در اين راستا ضمن کاهش 

هزينه هاي مطالعاتی و نقشه برداري، موجب تسريع در اجراي 

 فرايند و صرفه جوئی در زمان خواهد شد.

9 
شرکت مديريت منابع آب 

 ايران

بينی سيالب با استفاده از  سنجی پيش امکان

 اي هاي عددي و تصاوير ماهواره تلفيق مدل
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهی آنها

اجعه بارترين حوادث طبيعی است. بدون ترديد سيالب يکی از ف

هشدار و پيش بينی سيالب يکی از موثرترين روشهاي غيرسازه اي 

مديريت سيالب در کاهش خطرات و خسارات ناشی از سيالب 

مطرح شود. از ابزارهاي متداول در پيش بينی سيل بهره گيري از 

مدل هاي عددي است. ظهور روشهاي نوين نظير بهره گيري از 

اهواره اي می تواند کمک شايانی در جبران کمبود منابع تصاوير م

  اطالعاتی مورد نياز مدل هاي عددي نظير داده هاي بارش،

مشخصات هندسی رودخانه ها و حوضه هاي آبريز و ...، واسنجی 

 مدل ها  و تدقيق و تسريع مطالعات پيش بينی و هشدار سيل باشد.

ري از با استفاده از روشهاي نوين نظير بهره گي

تصاوير ماهواره اي و مدل هاي عددي نظير داده 

مشخصات هندسی رودخانه ها و حوضه   هاي بارش،

هاي آبريز و ...، واسنجی مدل ها  و تدقيق و تسريع 

مطالعات پيش بينی و هشدار سيل ،می توان به 

پيش بينی سيل در راستاي کاهش خطرات و 

 خسارات ناشی از سيالب پرداخت.

 اي کاربردي و نوين جهت پيش بينی سيالبـارائه مدله

 صرفه جويی در مديريت زمان و کاهش هزينه ها  -
 بومی سازي فناوري
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 شبکه و محور سد -9

 آبی هاي سازه از نگهداري و برداري بهره مديريت، -1 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قيققابل حل توسط تح
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

تدوين وبروزرسانی منحنی هاي فرمان بهره 

برداري سدهاي علويان، قلعه چاي )سدهاي 

حوضه درياچه اروميه( به عنوان تامين 

آبی مختلف بااستفاده  کننده نيازهاي 

 ازمدلهاي رياضی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

محدوديتهاي منابع آب وکوچک بودن ظرفيت مخازن آب سدهاي 

اب سدها ، بهره علويان و قلعه چاي در مقياسه با نيازهاي آبی پاي

برداري بهينه از منابع آب و استفاده از فرصتهاي سيالب را می 

 طلبد 

بهره برداري بهينه از مخازن ذخيره اي و برآورد 

حجم سيالب در سالهاي سيالبی نقش مهمی در 

کنترل آن داشته و از صرف هزينه هاي اضافی 

جلوگيري ميکند. عدم انعطاف پذيري سيستم هاي 

غير قطعی بودن پيش بينی هاي  هشدار سيل و

بلند مدت و کوتاه مدت پديده هاي هيدرولوژيکی 

از مشکالت عمده در مديريتِ مخازن سدها می 

باشد. تدوين منحنی فرمان و تخصيص فضاي 

استهالک سيالب و استفاده از حجم آب سيالب 

 براي تامين نيازهاي مصارف پاياب مدنظر می باشد.

نحنی هاي فرمان سدهاي علويان و با اصالح وبروز نمودن م

قلعه چاي در فصول سيالبی، مقداري از حجمِ سيل موقتاً در 

مخزن سد ذخيره  می گردد تا بتوان جهت  بهره برداري 

 مطلوب و تامين نيازهاي پاياب برنامه ريزي نمود.

 حل مسئله و چالش

2 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

يستم هاي بهينه سازي بهره برداري ازس

چندمخزنی منابع آب بااستفاده ازمدلهاي 

رياضی درراستاي هوشمندسازي 

سدها)مطالعه موردي سدهاي ارس 

 وخداآفرين(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

هاي آبی ميل و مغان وشبکه خداآفرين از تامين نيازهاي آبی شبکه 

دو سد ارس و خداآفرين متاثر می گردد، لذا ضروري است در 

مديريت هر دو سد سيستم پشتيبان تصميم بااستفاده از روشهاي 

 بهينه سازي بکارگرفته شود

باتوجه به چندمتغيره بودن سيستم سدهاي سري 

و چندمخزنی، حل مشکالت بهره برداري از ابعاد 

ديريتی با اعمال سناريوهاي مختلف بهره برداري م

از منابع آب در راستاي تخصيص بهينه منابع 

 مصارف مدنظر می باشد.

نتايج حاصل از اين تحقيق منجر به ارائه يک سيستم 

از مخزن سدهاي ارس و خداآفرين  DSSپشتيبانی تصميم 

خواهد شد تا بهره بردار بتواند با توجه به شرايط  بهره 

اري در ابتداي هرماه و  بر اساس ميزان جريانات ورودي ، برد

جريان خروجی بهينه از مخزن سد را براساس نيازهاي پاياب 

 سدها تعيين نمايد.

 حل مسئله و چالش

 اي تهران شرکت آب منطقه 3

ارزيابی و بررسی اثرات برون سپاري بهره 

برداري از تاسيسات آبی تامين کننده منابع 

 آب شرب

 محور تقاضا

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

واگذاري بهره برداري از تاسيسات آبی  به بخش خصوصی طی 

پذيرفته است/ از آنجائيکه تامين آب شرب  سالهاي گذشته صورت

يک امر حاکيمتی می باشد و ضرورت دقت و اهميت باالي در 

تاسيسات مرتبط به آن می باشد تغيير دو ساله بهر ه برداري موجب 

عدم تحقق انتقال تجربه و مدريت دانش می گردد و از طرف ديگر 

سوليت و منجر به کاهش کيفيت کار و نيروي انسانی و افزايش م

 نظارت نيروي انسانی و کارمندان دولت می گردد 

با توجه به چالشهاي واگذاري بهره برداري از 

تاسيسات آبی به بخش خصوصی الزم است عملکرد 

آنها در نگهداري و بهره برداري  از تاسيسات  

ارزيابی شود.  تا ضمن ارائه راهکار هاي مديريت 

اين نوع بهره  دانش براي انتقال تجربيات از اثرات

 برداري در عمر و ايمنی تاسيسات مطلع شد. 

بررسی مشکالت خصوصی سازي در بخش آب  در قالب 

 طرح پژوهشی
 حل مسئله و چالش

 اي تهران شرکت آب منطقه 4

اي سد در  سازي پاسخ لرزه بررسی و شبيه

شرايط وجود رسوبات داخل مخزن )مطالعه 

 موردي سد لتيان(

 تقاضا محور

هاي سند راهبرد

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

باتوجه به شناختی که از رسوبات ته نشين شده در مخزن سد لتيان 

خ لرزه اي سد در شرايط صورت گرفته است ميتوان بررسی پاس

 وجود رسوبات در مخزن سد را انجام داد.

بررسی پاسخ لرزه اي سد در شرايط وجود رسوبات 

 در مخزن سد
 حل مسئله و چالش ارائه روش نوين و عملياتی در زمينه موضوع مورد درخواست

5 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبی

بررسی مکانيزم فرار آب از مخزن سد 

الج بخشی وبهره برداري از آن وامکان ع

 )مطالعه موردي(

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

اند باعث باال رفتن فشار منفذي ، ميزان فرار آب دردراز مدت می تو

زيرشوئی درونی سد وچه بسا سبب  بروز پديده مخرب پايبينگ 

شود .لذا اصالح ،بازسازي ،نوسازي وعالج بخشی تاسيسات آبی از 

 اهميت بااليی برخوردار است.

شناسايی هرچه دقيق تر شرايط زمين شناسی پی 

وتکيه گاهها به منظور افزايش اطمينان از عالج 

ارزيابی پايداري دامنه ها  -بخش و آب بندي سد 

درمحدوده سد ومخزن با استفاده از ويژگی هاي 

ارائه راهکارهاي مناسب عالج  -زمين شناسی 

بخشی درخصوص فرار آب سد و ارائه راه حل 

جهت ارتقاء مديريت دانش در فرآيند مديريت سازه 

 اي منابع آب 

 حل مسئله و چالش آبی حفظ ،احياءوبهره برداري از سازه هاي

6 
اي  شرکت آب منطقه

 خراسان رضوي

بررسی و مطالعه تراوش در سدها )مطالعه 

 موردي دو سد در استان خراسان رضوي(
 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

ته، تاسيسات وابس

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

 حل مسئله و چالش مدل سازي احتمال تراوش در سدها مطالعه تراوش و پايداري در سدها مطالعه تراوش در سدها
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قيققابل حل توسط تح
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 سازمان آب و برق خوزستان 7
سامانه پايش آنالين شبکه انتقال جهت 

 نشت يابی و کاليبراسيون زمان واقعی 
 قاضا محورت

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

مشخصا يکی از علل هدر رفت آب وجود نشت در مسيرهاي انتقال 

آب باالخص در خطوط لوله آبرسانی است. در همين راستا تعيين 

به صورت آنالين سيستم هاي پايش آنالين سبب تعيين نشتی ها 

شده و می توان به ميزان بسياري زيادي از هدر رفت آب جلوگيري 

 نمود. 

تهيه سامانه پايش آنالين شبکه انتقال آب جهت 

 مديريت بهينه شبکه هاي موجود

تعيين سيستم آنالين موقعيت نشتی در خطوط لوله انتقال 

 آب 
 ارائه راه حل مشکل

 سازمان آب و برق خوزستان 8
راهکارهاي نوين جهت انسداد و تعمير  ارائه

 خطوط لوله انتقال آب
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

تعمير خطوط لوله انتقال آب انسداد لوله از  متداولترين روش جهت

ابتدا و انتهاي خطوط و انجام تعميرات می باشد. اين موضوع باعث 

قطعی طوالنی مدت و قطع کامل مسير انتقال آب می باشد. در 

صورت اجراي روشهاي نوين در انسداد لوله و همچنين روشهاي 

رميم را افزايش فناوري سريع ترميم لوله ها می توان سرعت انجام ت

 داد. 

توسعه روشهاي فناورانه انسداد و تعمير مشکالت 

 ايجاد شده )باالخص نشتی( در لوله هاي انتقال آب

ارائه راهکارهاي نوين جهت انسداد و تعمير خطوط لوله 

 انتقال آب
 ارائه راه حل مشکل

 آب منطقه اي کرمان 9

بررسی نحوه استفاده از اينترنت اشياء 

(IOTدر ب ) هره برداري از مخازن سدها و

سيستم هاي هشدار سيالب)مطالعه موردي 

 سد جيرفت(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

افراد و توان با حذف  با استفاده از تکنيک هاي ابنترنت اشياء می

اتوماتيک کردن ارتباطات سنسورهاي حاوي اطالعات، مديريت 

 مخازن در سدها را به نحو احسن بهينه کرد

نبود هماهنگی و عدم وجود اطالعات آنالين و نياز 

به نيروي فيزيکی متخصص براي تحليل، مديريت و 

 تصميم گيري در زمان سيالب را مشکل کرده است 

، معرفی سنسورهاي IOTهاي  شارائه راهکارهاي اعمال رو

مورد نياز، برآورد ريالی براي پياده کردن اين روش در مخازن 

سدها و ايستگاه هاي هيدرومتري و نحوه استفاده آن در 

 مديريت مخازن

 اجراي پايلوت

11 
اي  شرکت آب منطقه

 گلستان

بررسی راهکارهاي کاهش رسوب ورودي به 

 مخزن سد نرماب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

لذا رسوبگذاري درمخازن يکی از مشکالت اساسی است که بايد به  

شود اغلب سدهايی که تاکنون به مشکل رسوب آن بيشتر پرداخته 

و کاهش عمر مفيد مواجه بوده اند مخصوصا سدهاي کشورمان به 

علت عدم برنامه ريزي صحيح در مورد حوضه آبخيز و يا بهتر 

بگوييم درنتيجه احداث سد قبل از مطالعه و اصالح حوضه مربوطه 

 دچارچنين مشکلی شده اند لذا بررسی روشهاي کنترل رسوب

درمخازن سدها علی الخصوص سد نرماب پيش از وقوع راهکار 

 مفيدي خواهد بود.

بررسی روشهاي نوين کنترل رسوب درمخازن  

سدها علی الخصوص سد نرماب پيش از وقوع و 

 ارائه راهکار

 حل مسئله و چالش بهره برداري از راهکار ارائه شده

 اي گيالن شرکت آب منطقه 11

تگاه هاي پمپاژ به بررسی امکان تجميع ايس

منظور کاهش مصرف انرژي و کاهش هزينه 

 هاي تعمير و نگهداري

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 ا و ...(رشد جلبکه

هاي آبياري گيالن وجود تعداد زياد  ايستگاه پمپاژ در سطح شبکه

سال بوده و به پايان عمر  31ها داراي عمر باالي نکه بيشتر آ

اند و همچنين افزايش نياز به انرژي و دقدقه طراحی خود رسيده

-جويی در انرژي و منابع آبی از مهمترين ضرورتملی جهت صرفه

-پروژه است.  در شرايط خشکسالی همواره ايستگاههاي اجراي اين 

هاي پمپاژ نقش کليدي در تأمين آب مورد نياز اراضی کشاورزي 

-داشته و امکان استفاده از اغلب منابع آبی موجود را فراهم می

ها پمپاژ با نگاهی تازه به همه نمايند. لذا در صورت طراحی ايستگاه

داري)به ويژه در شرايط بحرانی( برهاي آن از جمله در بعد بهرهجنبه

بستر مناسب توسعه بخش آب استان و کاهش ريسک بزرگترين 

 محور اقتصادي استان يعنی کشاورزي را به فراهم خواهد کرد.

با اجراي اين طرح در سطح يکی از ادارات آبياري 

استان امکان اجراي آن در کل سطح استان  

ب از مشخص خواهد شد و با ارائه ارزيابی مناس

هاي پمپاژ منطقه اتخاذ  وضعيت فعلی ايستگاه

پذير خواهد تصميمات مناسب براي آينده امکان

جويی در منابع با توجه به نيازهاي بود. صرفه

روزافزون و کاهش صدمات زيست محيطی ناشی از 

رويه از منابع آبی از ديگر مزاياي برداري بیبهره

 اجراي اين طرح است.

 ارائه راه حل مشکل هاي پمپاژ  وضعيت فعلی ايستگاهارزيابی مناسب از 

 اي گيالن شرکت آب منطقه 12

هاي شبکه آبياري و  بررسی وضعيت کانال

هاي هرز و  زهکشی سپيدرود از لحاظ علف

 هاي مقابله با آن روش

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل 

 درون و برون شهري

ميرات و نگهداري از تع

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

هاي هرز يک عامل مهم  دهد که علف هاي ميدانی نشان می بررسی

در کاهش کارايی شبکه آبياري استان گيالن هستند. آنها عالوه بر 

ها و کاهش کارايی انتقال آب در شبکه سبب تحميل  کانال تخريب

هاي  گيري روش گردند. اجراي اين تحقيق و به کار اليروبی می  هزينه

هاي آبياري داراي  تلفيقی در مديريت گياهان هرز حاشيه کانال

ها در انتقال آب و  مزاياي زير است: از قبيل افزايش کارايی کانال

هاي  هاي بتونی و به ويژه کانال يد کانالافزايش عمر مف -کشی  زه

مهمترين ويژگی اين تحقيق آن است که با  پيشنهاد يک  -خاکی 

روش مديريت  تلفيقی )مکانيکی+شيميايی( به تدريج در يک برنامه 

ها کاهش پيدا کرده و هزينه  پنج ساله نياز به اليروبی مداوم کانال

رود با اجراي برخی  ر میانتظا-نگهداري آنها کاهش پيدا خواهد کرد 

ها از سال پنجم حدود  هاي مديريتی هزينه نگهداري کانال روش

هاي خاکی با به  توان از ريزش کانال % کاهش يابد. بعالوه می51

هاي  کاهش هزينه نگهداري و اليروبی ساليانه کانال

هاي انتقال  نالافزايش کارايی کا -آبياري و زهکشی 

افزايش  -ها  کاهش فرسايش کانال -و زهکشی 

 -ها )کاهش شدت فرسايش( عمر مفيد کانال

هاي هرزي که  کاهش آلودگی شاليزارها به بذر علف

در حاشيه کانال تکثير و به وسيله جريان آب به 

هاي اجتماعی  کاهش تنش -شوند  مزارع منتقل می

 در جامعه شاليکاران

هاي مديريتی  در برنامه ريزي هاي مديريت ارائه راهکار 

 هاي اجتماعی در جامعه شاليکاران منابع آب و کاهش تنش
 ارائه راه حل مشکل
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قيققابل حل توسط تح
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 هاي تلفيقی جلوگيري نمود. گيري روش کار

 اي گيالن شرکت آب منطقه 13
سازي توأمان مصرف آب کشاورزي در  بهينه

 شبکه گيالن و توليد انرژي برق آبی
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

ب و کشاورزي آ

 منابع طبيعی

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

رهاسازي آب از مخزن سد سفيدرود به دليل خشکسالی هاي دهه 

اخير استان گيالن بر اساس برنامه تدوين شده در فصل آبياري 

توسط ارکان اصلی دست اندرکار استان انجام می پذيرد. محدوديت 

آبی در سال هاي اخير درآمد ناشی از توليد برق را کاهش  منابع

داده و اکنون معاونت حفاظت و بهره برداري در تالش براي تدوين 

برنامه اي در فصل آبياري است تا هم زمان با رهاسازي آب جهت 

برداشت کشاورزي با برنامه اي بهينه توليد برق را نيز متوقف ننمايد 

امه در سال آبی گذشته انجام پذيرفت اما که نسخه آزمايشی اين برن

علمی نمودن نمودن اين تجربيات نيازمند انجام پژوهشی همه 

 جانبه می باشد.

کاهش تلفات و افزايش راندمان انتقال آب در طول  

هاي مشرف به شبکه و خود شبکه، کاهش  رودخانه

هاي مشرف به شبکه،  هاي نگهداري رودخانه هزينه

قطع و وصل سرتاسري آنی، به دليل عدم/کاهش 

اندازي پيوسته نيروگاه و کمک به توليد برق  راه

سبز کشور، بهبود منحنی فرمان مخزن سد 

سفيدرود، با توجه به دبی پيوسته خروجی و کاهش 

سابقه رقوم مخزن در مدت زمان کم  افت بی

(rapid drawdown و کاهش تنش ديناميکی )

 يش درآمداعمالی به تأسيسات سد و شبکه، افزا

بهبود منحنی فرمان مخزن سد سفيدرود، با توجه به دبی 

سابقه رقوم مخزن در مدت  پيوسته خروجی و کاهش افت بی

( و کاهش تنش ديناميکی rapid drawdownزمان کم )

 اعمالی به تأسيسات سد و شبکه، افزايش درآمد

 ارائه راه حل مشکل
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 شبکه و محور سد -9

 آبی هاي هساز ساخت و طراحی -2 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
شرکت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران

مانه هواده طراحی، ساخت و بومی سازي سا

 زير اليه در مخازن سدها
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

مشکل تغذيه گرايی مخزن رو به رو  بسياري از سدهاي کشور با

هستند براي مديريت اين مشکل بايد مديريت مناسب در سطح 

حوضه و مخزن بعمل آيد. اجراي هوادهی زير اليه در مخازن سدها، 

 در راستاي بهبود شرايط کيفی مخزن سد از ضروريات است.

. اجراي هوادهی زير اليه در مخازن سدها، در راستاي 

يفی مخزن سد از ضروريات است. در بهبود شرايط ک

شرايط بی هوازي شدن زيراليه درمخزن سد، گازهايی 

همچون سولفيد و متان توليد می گردد که عالوه 

براثرات زيان بار بر روي اکوسيستم مخزن ، باعث 

خوردگی بدنه، مجاري آب بر وتجهيزات نيروگاهی می 

گردد. بنابراين ساخت يک نمونه آزمايشگاهی از 

يدترين سيستم هوادهی در دنيا و تعيين مقادير جد

بهينه هوادهی در اين مدل و دسيتابی به جزييات 

طراحی مدل صنعتی براي ساخت يک نمونه پايلوت 

در مقياس واقعی در ايران از اهداف اصلی اين پژوهش 

 می باشد

ساخت نمونه آزمايشگاهی از آخرين تکنولوژي موجود در 

 زمينه هوادهی زيراليه 

توليد محصول/ 

 خدمت

 سازمان آب و برق خوزستان 2
بررسی و توليد پوششهاي نوين در خطوط 

 آبرسانی
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 جلبکها و ...( رشد

توليد پوشش هاي نوين و اقتصادي جهت بکارگيري در خطوط 

 آبرسانی مد نظر تحقيق می باشد.

توليد پوشش هاي نوين جهت بکارگيري در خطوط 

آبرسانی به منظور افزايش کيفيت خدمات آبرسانی، 

 کاهش هزينه هاي بهره برداري و سهولت در اجرا

ايی پوشش هاي ساخت نمونه هاي آزمايشگاهی و اجر

نوين با توجه به شرايط منطقه جهت حفاظت از خوردگی 

 هاي درونی و بيرونی خطوط و شبکه هاي انتقال

ساخت نمونه 

 محصول

 سازمان آب و برق خوزستان 3

ضد -توليد پوشش نانوکامپوزيتی ضد جلبک

UV  هاي به منظور بکارگيري در کانال

 انتقال آب

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

انداز وزارت  چشم

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با انجام طرح مربوطه در درجه اول از تغييرات خواص منابع آبی 

ال بدون هدر رفت جلوگيري خواهد شد و فرآيند انتقال به کمک کان

و حتی کاهش کيفيت منبع آب صورت می پذيرد. همچنين با 

بکارگيري فناوري مربوطه و عدم نياز به بازرسی و پاکسازي دوره اي 

مخازن آب عالوه بر ايمن ماندن مخازن، هزينه هاي جانبی ناشی از 

 تعمبرات و وارسی نيز سرشکن خواهند شد. 

و بررسی در اين طرح پس از مطالعات دقيق 

تکنولوژي هاي روز دنياو شناسايی جلبکها و ساير 

موجودات زيستی موجود در مناطق اطراف نصب 

کانالها، توليد پوششی بر پايه فناوري نانو و ترکيبات 

پليمري ضد آب با خواص مکانيکی مطلوب و مالت 

ترميمی با گيرايی باال با بکارگيري مواد اوليه کامال 

 ر کار قرار ميگيرد. داخلی و بومی در دستو

افزايش دوام مخازن و کانالهاي انتقال آب، افزايش راندمان 

 و جلوگيري از آلودگی  منابع آبی 

ساخت نمونه 

 محصول

 اي فارس شرکت آب منطقه 4

ارزيابی عملکرد پيزومتر کاساگرانده و 

جايگزينی آن با پيزومتر تارمرتعش در بدنه 

 سدهاي خاکی

 تقاضا محور

ي اولويت ها

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

پيزومتر کاساگرانده از جمله ابزارهاي اوليه اي است که قدمت 

آب زيرزمينی دارد. از اين پيزومتر به طوالنی در اندازه گيري تراز 

طور معمول در بدنه سدهاي خاکی و پی سدها استفاده می شود. 

اين پيزومتر اگر در حين نصب آسيب نبيند، داراي عمر طوالنی در 

اندازه گيري تراز آب زيرزمينی خواهد بود. در مرحله طراحی 

ر سدهاي خاکی به طور معمول تعدادي پيزومتر کاساگرانده د

مقاطع و ترازهاي مختلف پيش بينی می گردد؛ چنانکه در همه 

مقاطع و ترازها، پيزومتر تارمرتعش نيز پيش بينی می شود. وجود 

در پيزومتر کاساگرانده باعث می شود، اين  PVCلوله قائم از جنس 

ابزار در عمليات ساخت سدهاي خاکی مزاحمت ايجاد کند چنانکه 

ورد ماشين آالت سنگين عمليات در موارد متعدد به علت برخ

خاکی، لوله قائم اين پيزومترها شکسته شده و خاکريزي را متوقف 

جايگزين گردد. با ظهور پيزومتر تارمرتعش در  PVCمی کند تا لوله 

چند دهه قبل و بکارگيري گسترده آن در سدها بنظر ميرسد، می 

کالت توان پيزومترهاي کاساگرانده را بکلی حذف نمود تا از مش

حين اجرا اجتناب شود. که اين مسئله نياز به تحقيق و بررسی بر 

 روي عملکرد پيزومترها در سدهاي اجرا شده دارد.

پيزومتر کاساگرانده، داراي لوله قائم است که باعث 

مزاحمت در عمليات ساخت سدهاي خاکی می شود. 

ماشين االت عمليات خاکی حين فعاليت با اين لوله ها 

کنند و باعث شکستگی آنها می شوند.  برخورد می

همچنين تغييرشکل هاي افقی و قائم رس باعث 

انسداد لوله پيزومتر کاساگرانده می گردد. پيزومتر 

ديگري که در سدها کاربرد گسترده اي دارد از نوع 

تارمرتعش می باشد که با توجه به اين که داراي 

سنسور است، فاقد مشکالت ذکر شده پيزومتر 

رانده می باشد و از طرف ديگر از دقت به مراتب کاساگ

باالتري برخوردار است. بنابراين با مطالعه دقيق 

عملکرد پيزومترها در چند سد خاکی می توان براي 

جايگزينی پيزومتر کاساگرانده با تارمرتعش تصميم 

 گيري نمود.

نتايج اين تحقيق می تواند با حذف پيزومتر کاساگرانده، 

را افزايش داده، آسيب ديدگی ابزارها  سرعت خاکريزي

حين اجرا را کاهش دهد و همچنين دقت داده هاي 

 بدست آمده از سيستم ابزاردقيق را افزايش دهد. 

 حل مسئله و چالش

 اي فارس شرکت آب منطقه 5
بررسی و ارزيابی تراوش از بدنه و پی سد 

  Flacدرودزن با استفاده از نرم افزار 
 سرباز نخبه

ت هاي اولوي

پژوهشی و فناوري 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

يکی از مهمترين مسائل در سدهاي خاکی تراوش آب از بدنه سد، 

که تراوش غيرمجاز نه تنها  است؛ بهطوريگاههاي آن  شالوده و تکيه

براي پيشگيري از گسيختگی سد در اثر عوامل 

رسنجی مستمر سد ضروري است. با مختلف، رفتا

با انجام اين مطالعه وضعيت گراديان هيدروليکی در هسته 

سد، دبی تراوش از بدنه و پی، خط فراتيک، خطوط 
 حل مسئله و چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

هيدروليکی )سد و شبکه و  کشور در زمينه آب

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

دست  براي سد بلکه براي مناطق مسکونی و تاسيسات حياتی پايين

آفرين باشد. بنابراين بررسی و ارزيابی تراوش از  تواند مشکل نيز می

بدنه و پی سد از اهميت زيادي برخوردار است. با توجه به اين که 

گذرد و تراوش از  ن میبرداري از سد درودز سال از بهره 51حدود 

پی و بدنه اين سد ادامه دارد مطالعه و بررسی آن در دستور کار قرار 

گرفته است. قابل ذکر است آخرين ارزيابی تراوش از سد درودزن 

انجام شده   Seep/wسال پيش با استفاده از نرم افزار  11حدود 

 است.

هاي ابزاردقيق،  سازي عددي و داده استفاده از مدل

ها را انجام داد و به يک  توان تحليل برگشتی داده می

مدل نزديک به واقعيت رسيد و سد را براي حاالت 

مختلف تحليل کرد. در اين تحقيق با استفاده از روش 

فزار  تفاضل محدود، سد خاکی درودزن توسط نرم ا

Flac  مدل ميگردد و با انجام تحليل برگشتی، مدل

هاي ابزاردقيق کاليبره و سپس با افزايش  توسط داده

ارتفاع آب مخزن به مقدار تراز نرمال، سد درودزن 

مورد تحليل قرار ميگيرد. با بررسی نتايج، مقدار دبی 

تراوش از پی و بدنه سد بطور جداگانه محاسبه و 

خطوط جريان و پتانسيل داخل وضعيت خط فراتيک، 

بدنه و پی سد مشخص ميشود. سپس با استفاده از 

پايداري سد براي حالت مخزن پر مورد Flacنرم افزار  

 مطالعه قرار می گيرد. 

بدنه و همچنين پايداري سد  جريان و پتانسيل داخل

گيرد. همچنين با ارزيابی  مورد ارزيابی و تحليل قرار می

مجدد وضعيت سد با اين نرم افزار، نتايج تحليل بدست 

در گذشته و تغييرات حاصل  Seep/wآمده از نرم افزار 

 گردد. سال گذشته بررسی می11شده طی 

6 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

تانسيل يابی و امکانسنجی احداث سد پ

زيرزمينی استان هرمزگان )مطالعه 

 موردي...(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

با توجه به ماهيت سيالبی بارشهاي استان هرمزگان و در کوتاه 

استفاده از سازه هاي کنترل و ذخيره کننده جريان براي  مدت

 فصول کم باران ضرورست

با توجه به خشکسالی ها و پايين رفتن سطح آب 

زيرزمينی در سالهاي اخير، احداث سازه هاي کنترل و 

ذخيره کننده جريان روان آبهاي سطحی ضروري 

است. سدهاي زيرزمينی از نظر سادگی و کارايی در 

مناسب می باشند. مکان يابی منطقه  اين خصوص

مناسب براي احداث چنين سدهايی با در نظر گرفتن 

معيارهاي فنی، محيط زيستی، اقتصادي و اجتماعی 

 حائز اهميت می باشد.

تعيين مکان هاي مناسب به منظور احداث سد زيرزمينی 

 به منظور استفاده بهينه از منابع آب 
 ارائه راه حل مشکل

7 
اي  نطقهشرکت آب م

 هرمزگان

مقايسه سازه هاي پليمري ، فلزات داراي 

پوشش و فلزات و آلياژهاي مقاوم به 

خوردگی و انتخاب بهترين نوع سازه با توجه 

 به شرايط اقليمی استان 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

)سد و شبکه و هيدروليکی 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

ضرورت استفاده از ابزار، تجهيزات و سازه ها  مطابق با شرايط آب و 

 هوايی بمنظور کاهش هزينه هاي بهره برداري، تعميرات و نگهداري

شرايط خاص آب و هوايی استان هرمزگان وگرما و 

 باالرطوبت 

در اکثر مواقع سال استهالک ابزار و تجهيزات را باال  

برده و منجر به افزايش هزينه هاي نگهداري و 

تعميرات می گردد. بنابراين شناسايی بهترين نوع 

سازه در جهت مديريت بهره برداري از سازه هاي 

هيدروليکی و کاهش هزينه هاي بهره برداري ضروري 

 می باشد.

سازه با توجه به شرايط آب و هوايی  تعيين بهترين نوع

 استان هرمزگان 
 ارائه راه حل مشکل

8 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

ارزيابی وضعيت رنگ و پوشش هاي ضد 

خوردگی موجود و ارائه بهترين نوع پوشش 

براي ستون هاي بتنی و فلزي با توجه به  

 شرايط اقليمی استان هرمزگان 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

شی و فناوري پژوه

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

ضرورت استفاده از ابزار، تجهيزات و سازه ها  مطابق با شرايط آب و 

 بهره برداري، تعميرات و نگهداري هوايی بمنظور کاهش هزينه هاي

شرايط خاص آب و هوايی استان هرمزگان وگرما و 

 رطوبت باال

در اکثر مواقع سال استهالک ابزار و تجهيزات را باال  

برده و منجر به افزايش هزينه هاي نگهداري و 

تعميرات می گردد. بنابراين شناسايی بهترين نوع 

ز سازه هاي سازه در جهت مديريت بهره برداري ا

هيدروليکی و کاهش هزينه هاي بهره برداري ضروري 

 می باشد.

تعيين بهترين نوع پوشش براي ستونهاي بتنی و فلزي بر 

 اساس شرايط آب و هوايی استان هرمزگان 
 ارائه راه حل مشکل
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 شبکه و محور سد -9

 ابزار دقيق -3 -9

 دستياسناد باال  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 1

 اندازي راه و نصب طراحی، سنجی امکان

رويکرد  با استان اليسيمتري ي شبکه

 قيمت ارزان اليسيمترهاي

 ا محورتقاض

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

اطالعات حاصل از اليسيمترها براي آمار پايه منابع آب مورد نياز و 

 کاربرد دارد

ايجاد زيرساخت هاي الزم در خصوص تجهيز قطب 

 يسيمتريهاي کشاوزي استان به شبکه ي ال

ي اليسيمتري در جهت تدقيق  بررسی امکان ايجاد شبکه

 محسابات نياز آبی
 ارائه راه حل مشکل

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 2

ت تبخير فيزيکی روابط سازي بومی و اصالح

بهبود  رويکرد با استان سطح در عرق

 برداري بهره امور در مديريتی هاي توانايی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

ی و فناوري پژوهش

 کشور در زمينه آب

اتالف چشمگير منابع آب 

از طريق تبخير و تعرق 

 بندي(  )محاسبه، پهنه

مطالعه در زمينه بومی سازي روابط تبخير و تعرق با توجه به 

احتمال وجود تفاوت بين ميزان ابالغی آن و ميزان واقعی )با لحاظ 

 تجربی بودن اين روابط( می تواند مفيد باشد

دقت روابط فيزيکی تبخيرتعرق و اطالع  افزايش

دقيق از ميزان تبخيرتعرق در راستاي اهداف 

 مديريتی و حسابرسی آب

تدقيق روابط فيزيکی تبخير تعرق با توجه به زون هاي 

 مختلف اقليمی در استان و افزايش دقت محاسبات
 ارائه راه حل مشکل

3 
شرکت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران

هيزات ابزاردقيق سد و بومی سازي تج

نيروگاه هاي آبی)از جمله تار مرتعش، 

سيستم دستگاه قرائت مرکزي، کابل ابزار 

 دقيق و ...(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

دي بن هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

در حال حاضر ايران به عنوان کشور مطرح در صنعت سد سازي در 

حال توسعه و صادرات اين صنعت به ديگر کشورها می باشد، علی 

رغم پيشرفت چشمگير در اين صنعت، همچنان در بعضی از بخش 

قی مانده ها همانند ابزاردقيق بداليل مختلف وابستگی همچنان با

است که به دليل مختلف از جمله ارتقا دانش فنی شرکت ها، 

جلوگيري از خروج ارز و قطع وابستگی به شرکت هاي خارجی نياز 

 به توليد و بومی سازي ابزار دقيق در داخل کشور می باشد.

طراحی، ساخت، بومی سازي و توليدمناسب و با 

ها،  کيفيت ابزاردقيق مورد استفاده در سدها، تونل

شيروانی ها و ... و به دنبال آن خودکفايی بيشتر 

اين صنعت و کاهش واردات ابزاردقيق از ديگر 

 کشورها 

 بومی سازي فناوري ارتقا دانش فنی و توليد ابزار دقيق داخلی
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 شبکه و محور سد -9

 هيدروليک و سازه -4 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
ان مشکل کليدي عنو

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي گلستان شرکت آب منطقه 1
پتانسيل يابی احداث سد زيرزمينی در 

 استان گلستان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 مينه آبکشور در ز

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري )مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

امروزه استفاده از سدهاي زيرزمينی به عنوان يک شيوه ذخيره آب در 

مناطق کم باران بسيار مورد توجه می باشد. اولين و مهم ترين مرحله در 

ن مناسب براي احداث سد می باشد. احداث يک سد زيرزمينی شناسايی مکا

جهت تعيين مکانهاي مناسب براي احداث سدهاي زيرزمينی با توجه به 

بررسی معيارهاي زمين شناسی مهندسی ، ويژگيهاي زمين شناسی، 

توپوگرافی، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي منطقه از طريق بررسی عکسهاي 

آمار هيدرولوژي و  هوايی، تصاوير ماهواره اي، نقشه هاي توپوگرافی،

گزارشات موجود بهترين روش انتخاب و چند گزينه در حوزه هاي مختلف 

 استان مشخص گردد.

جهت تعيين مکانهاي مناسب براي احداث 

سدهاي زيرزمينی با توجه به بررسی معيارهاي 

زمين شناسی مهندسی ، ويژگيهاي زمين 

شناسی، توپوگرافی، هيدرولوژي و هيدروژئولوژي 

از طريق بررسی عکسهاي هوايی، تصاوير منطقه 

ماهواره اي، نقشه هاي توپوگرافی، آمار 

هيدرولوژي، بهترين روش انتخاب و معرفی چند 

 گزينه در حوزه هاي مختلف استان 

جهت تعيين مکانهاي مناسب براي احداث سدهاي 

 زيرزمينی 
 حل مسئله و چالش
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 شبکه و محور سد -9

 آبی برق هاي نيروگاه -5 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 1

مطالعات بروزرسانی منابع آب سدهاي در 

برداري و اجرا در سطح استان با دست بهره 

هدف بازنگري و اصالح  تخصيص منابع آب 

 سدها 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 و ...( رشد جلبکها

با توجه بعه تغييرات آب و هوايی ، شکل گيري مصارف و 

برداشتهاي مختلف در باالدست و پايين دست سدهاي مخزنی ، 

بازنگري و در نتيجه اصالح تخصيصهاي اوليه منابع آب سدها 

 اجتناب ناپذير است.

با اصالح ميزان تخصيص طرحهاي آبی ، شرايط 

توازن بين  بارگزاي بر منابع آبی شفاف سازي و

 مصارف و منابع مديريت می گردد

برقراري مهندسی شده ، توازن بين منابع و مصارف در 

 طرحهاي آبی
 حل مسئله و چالش

2 
شرکت توسعه منابع آب و 

 نيروي ايران

ارزيابی عملکرد تاريخی نيروگاه هاي آبی 

 ايران
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ات و نگهداري از تعمير

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

سال از بهره برداري نخستين نيروگاههاي آبی کشور  61نزديک به 

گذشته است. با ارزيابی عملکرد اين نيروگاهها در تامين برق کشور 

 ضعف و قوت و راهکارهاي بهبود آنها دست يافت.نقاط 

سهم نيروگاههاي آبی در ظرفيت توليد کل 

درصد است.  اين  15نيروگاههاي کشور بيش از 

نيروگاهها  نقش مهمی در تامين برق کشور داشته 

اند. براي بهبود عملکرد آنها می بايد ارزيابی دقيقی 

ه از آنها داشت. شناسايی چالشهايی که موجب شد

اند تا اين نيروگاهها نتوانند اهداف تعريف شده در 

زمان طراحی خود دست يابند از مهمترين اهداف 

 اين پژوهش است

 حل مسئله و چالش ارزيابی منافع نيروگاههاي آبی کشور

 تقاضا محور طراحی و اصالح سيستم هوادهی رانر  سازمان آب و برق خوزستان 3

راهبردهاي سند 

 چشم انداز وزارت

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

از اهداف مهم پروژه ايجاد تيم تخصصی در زمينه هوادهی و تزريق 

ربوط به در توربين بوده تا با توليد دانش فنی و کسب تجربه عملی م

روشهاي تزريق هوا يا آب تبديل به يک مرجع تخصصی در سطح 

ملی و بين المللی گردد و بتواند در صورت نياز ساير نيروگاهها را 

 مورد بررسی قرار داده و مشکل آنها را حل نمايد.

توان نيروگاه را در بازه  با اصالح سيستم هوادهی می

 ر داد. تري از نرخ جريان مورد استفاده قرا وسيع

 . 

. امکان کار توربين در پهنه بزرگتر و افزايش قابليت 1

 اطمينان سيستم

. به دست آمدن دانش فنی الزم براي پيش بينی ساير 2

 شرايط بحرانی

هاي توليد برق )هزينه هاي تعمير و  . کاهش هزينه3

 نگهداري کمتر(

شدن استفاده از منابع آب به منظور توليد برق در   . بهينه4

 رهاي جزيیبا

 ارائه راه حل مشکل

 سازمان آب و برق خوزستان 4
طراحی صفحه پايش اتاق فرمان نيروگاه ها 

 و صنايع بزرگ بر اساس نقاط بحرانی
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب تمسيس

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

يافتن و کنترل نقاط بحرانی سيستم ، نمايش دايناميک کل  

سيستم ويژوال چک کلی سيستم هاي تحت کنترل، دسترسی 

آسان به زير شاخه هاي سيستم، باال بردن کارايی و اثربخشی 

اي  آسيب و وري(، نمايش دايناميک وضعيت ه سيستم )ارتقاي بهره

ميانبر دسترسی به جزئيات  يا زيرشاخه صفحات آسيب، نمايش 

 آخرين وضعيت آسيب به صورت  آنالين

مهمترين ويژگی اين طرح در کمک به راندمان و 

طول عمر واحدها و پيشگيري از آسيب به 

تجهيزات در صنايع توليدي است. صرفه جويی در 

بخش تعميرات و خريد تجهيزات آسيب ديده 

يژگی اقتصادي ديگر  است که  از جريمه هاي و

سنگين براي تريپ و خارج بودن واحدها در 

 نيروگاه ها پيشگيري می کند. 

تنظيم يک صفحه مانيتورينگ سيستم با همکاري سوپروايزر 

سيستم که در اين صفحه الزم است به تمام واحدهاي 

سيستم لينک داده شود تا دسترسی آسان نيز عالوه بر رصد 

 طالعات مهم امکان پذير گردد.ا

 ارائه راه حل مشکل
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 شبکه و محور سد -9

 مديريت اجرايی -6 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اصفهان شرکت آب منطقه 1

تحليل جايگاه استخرهاي ذخيره آب 

کشاورزي در هدر رفت منابع آب و نقش آن 

 در عدم تامين تخصيص هاي منابع آب

فرصت 

 مطالعاتی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

هاي مديريت منابع  چالش

انسانی، علم و فناوري، 

 آبپشتيبانی صنعت 

در سالهاي اخير در اثر حاکم شدن  شرايط خشکسالی ، در بخشی از 

دشتها خصوصا در مناطق کوهستانی مثل شهرستانهاي سميرم و فريدن ، 

کشاورزان نسبت به ايجاد استخرهاي ذخيره براي جمع آوري و تامين آب 

 مورد نياز خود اقدام نموده اند.  بررسی اين رويکرد فراگير ضرورت دارد.

زيابی و شناخت اثرات اين ساختار جديد ار

آبی و اثر گذاري آن در منابع آبهاي 

 زيرزمينی و سطحی ضروريست

با انجام اين مطالعه شرايط براي استاندارد سازي و الزام اخذ 

مجوز براي اين تغيير رويکرد در بهره برداري از منابع آب 

 ايجاد می گردد.

 حل مسئله و چالش

2 
 اي شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

مطالعه عددي و آزمايشگاهی شکست سد 

کوثر، تحليل پايداري وتاثير آن بر سازه هاي 

 هيدروليکی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

نقش سدهاي بزرگ در توسعه پايدار کشور از يک سو ، اهميت اقتصادي ، 

اجتماعی و سياسی آنها از سوي ديگر موجب افزايش روز افزون تعداد اين 

تاسيسات عظيم حياتی گرديده است . عليرغم اعمال ضريب اطمينان باال 

، ساخت و بهره برداري از سدها ، تجارب تلخ عينی از  در مراحل طراحی

احتمال وقوع خطر شکستگی سدها همانند ساير تاسيسات مهم ساخت 

بشر حکايت می کند. ضمنا رودخانه ها در شرايط سيالبی می توانند 

تهديدي اساسی براي شهرها وروستاهاي اطراف خود باشند . همزمان با 

ب ناشی از شکست يک سد به دليل ويژگی سيالبهاي احتمالی ، موج سيال

هاي خاص هيدروليکی که آن را از سيالبهاي طبيعی متمايز می کند از 

حساسيت بيشتري برخوردار می باشد . همچنين به دليل اسکان جمعيت 

نسبتا زياد در شهرها ودر مواردي وجود تاسيسات حساس در حريم 

اثرات سيالب احتمالی  رودخانه ها وپائين دست سدها ، نياز به بررسی

ناشی از شکست سددر پائين دست خود ، هرچه بيشتراحساس می شود که  

سد مخزنی کوثر نيز از اين قائده مستثنی نيست . زيرا در تنگه محل سد 

يک سري زون هاي کارستی به موازات اليه بندي تشکيل شده است که در 

ه است و از طرفی سد آسماري ميانی در باالي اليه بندي مارنی قرار گرفت

کوثر داراي نشت قابل مالحظه اي بوده بطوريکه مقدار نشت بيش از 

ميزانی است که قرار بوده جهت شيرين سازي رودخانه زهره رها سازي 

شود . ميزان نشت از از چشمه هاي پائين دست به مراتب بيشتر از نشت 

شی می بدنه و محدوده تکيه گاههاي سد که از طريق گالري هاي زهک

گردند است . با توجه به اينکه تراز آب درياچه براي دوره آبگيري اوليه که 

حاوي و بيانگر بسياري از رفتارهاي ذز لبتداي دوره عمر مفيد خود می 

ساله وحداکثر سيالب محتمل  1111باشند وجود ندارد دوره بازگشت 

شکست  احتمال روگذري از سرريز هاي سد وجود دشته و بنابراين احتمال

نيز دور از تصور نمی باشد . و لذا به علت موجود نبودن برخی از داده هاي 

پايه براي انجام تحليل ها ، به غير از تحليل استاتيکی تحت بار وزن بدنه 

سد براي صحت سنجی عملکرد مدل اجراي محدود تهيه شده با 

ن پارامترهاي فرضی تحليل ديگري جهت تخمين ميزان پايداري سد تاکنو

 صورت نگرفته است .

مطالعه عددي و آزمايشگاهی شکست سد 

کوثر، تحليل پايداري وتاثير آن بر سازه هاي 

 هيدروليکی

از اطالعات آبدهی ثبت شده در محل ايستگاههاي 

هيدرومتري استفاده شده و پس از انتخاب دوره مشخص 

آماري و انتخاب شبکه ايستگاههاي مناسب تکميل وتحويل 

صحت سنجی و تحليل آمار آبدهی ماهانه و آماري وسپس 

ساالنه ايستگاهها انجام شده است در ادامه با استفاده از روش 

هاي تجربی ورياضی مقادير آبدهی به محل سد بسط داده 

شده و پس از انتخاب روش مناسب برآورد آبدهی توزيع 

ماهانه وساالنه آبدهی در محل ساختگاه محاسبه شده در 

اوانی آبدهی ماهانه وساالنه انجام می شود . ! نهايت تحليل فر

اطالعات حداکثر لحظه اي ودر اکثر روزانه سيالب 

ايستگاههاي هيدرو متري مطالعاتی استفاده و تکميل 

وتطويل آمار سيالب انجام گرديده و سپس صحت سنجی 

داده هاي سيالب مورد بررسی قرار خواهد گرفت وپس از 

فراوانی مقادير حداکثر لحظه اي انجام اصالحات الزم تحليل 

سيالب انجام خواهد شد ودر نهايت با استفاده از روش هاي 

تجربی ورياضی مقادير سيالب به محل ساختگاه بسط داده 

خواهد شد . پايداري تکيه گاه ها در وضعيت طبيعی کنونی ، 

درجه پايدار  81ديواره هاي دوسوي دره با شيب نزديک به 

آبگيري مخزن با پائين آمدن مقاومت  می باشند . بعد از

برشی اليه هاي مازنی لغزشهائی در باالدست محتمل است 

که دربخش پايداري دامنه هاي مخزن به آن خواهيم 

پرداخت . مدلسازي وتعيين پايداري سد کوثر شامل چهار 

مرحله کللف( انجام آزمايشهاي الزم وتعيين پارامترهاي بتن 

نجام تحليل ج( کاليبراسيون بدنه سد ب( ساخت مدل وا

مدل با توجه به نتايج ابزار قابل اعتماد د( انجام تحليل هاي 

 پايداري وتنش ومحاسبه ضرايب اطمينان

 حل مسئله و چالش

3 
اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

بررسی علل عدم اجراي بموقع پروژه ها 

وتحميل بار مالی آنها ) ناشی ازتمديد پيمان 

يير مقادير ، کارهاي تکميلی ( و ، تغ

 پيشنهاد راهکارهاي عملی رفع مشکل

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

مام  بموقع پروژه هاي  عمرانی ومتعاقب آن تحميل هزينه هاي عدم ات

بيشتر از هزينه پيش بينی شده اوليه موجبات نگرانی جدي کارفرما وعدم 

تحقق اهداف پروژه ها شده است خسارات متعددي ازحيث مالی ، اقتصادي 

، اجتماعی و ...... وارد نموده است . با توجه به اهميت ارزيابی علل تاخير 

راجراي پروژه هاي  عمرانی بخش آب وتحميل بار مالی ناشی از آنها اين د

موضوع به عنوان چالشهاي پيش رو درقالب طرح تحقيقاتی ضروري در 

 دستور کار کميته تحقيقات قرار

بررسی علل عدم اجراي بموقع پروژه ها 

وتحميل بار مالی آنها ) ناشی ازتمديد پيمان 

ميلی ( و ، تغيير مقادير ، کارهاي تک

 پيشنهاد راهکارهاي عملی رفع مشکل

معرفی پروژه هاي مورد مطالعه ومعرفی بار مالی آنها  -

 نسبت به وضعيت اوليه 

معرفی شاخص مشکالت معمول وغير معمول در طرحها و  -

 پروژه هاي آبی 

شناسايی و بررسی مشکالت ناشی از عملکرد پيمانکار ،  -

نها در عدم اجراي بموقع پروژه مشاور وکارفرما وميزان تاثير آ

ها و شناسايی روابط بين عوامل وساخت مدل برهم کنش 

 اين عوامل 

تعيين اثرات و پيامدهاي اجتماعی ، اقتصادي وزيست  -

 محيطی درعدم اجراي بموقع پروژه ها 

وزن دهی ورتبه بندي علل تاخير با استفاده از تحليل  -

 سلسله مراتبی وشاخص اهميت نسبی 

 مسئله و چالشحل 
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 شبکه و محور سد -9

 خيزي لرزه و ژئوتکنيک شناسی، زمين -7 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي  شرکت آب منطقه

 آذربايجان شرقی

چالش هاي ژئوتکنيکی در پی و بدنه سدها 

 و ارائه راهکارهاي کاربردي

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

ندي ب هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با عنايت به اينکه عمده مصالح مورد استفاده در سدهاي استان مصالح 

خاکی می باشند مسائل و مشکالت مرتبط با رفتار مصالح چه در بدنه 

و چه در پی می تواند عاملی براي ناپايداري بدنه و نيز باعث نشت از 

رو بررسی مسائل و مشکالت مبتالبه در سيستم آب بندي باشد . ازين 

 قالب پاياننامه هاي دانشجويی مفيد خواهد بود

با عنايت به اينکه عمده مصالح مورد استفاده در 

سدهاي استان مصالح خاکی می باشند مسائل و 

مشکالت مرتبط با رفتار مصالح چه در بدنه و چه 

در پی می تواند عاملی براي ناپايداري بدنه و نيز 

عث نشت از سيستم آب بندي باشد . ازين رو با

بررسی مسائل و مشکالت مبتالبه در قالب 

 پاياننامه هاي دانشجويی مفيد خواهد بود

 حل مسئله و چالش تهيه روش و راهکار مناسب براي کاهش فرارآب از سدها

2 
اي  شرکت آب منطقه

 مازندران

تحليل و ارزيابی چالش هاي مطالعات زمين 

يامدهاي عدم شناسايی عوارض شناختی و پ

در طرح هاي آبی استان و ارائه راهکارهاي 

 نوين براي رفع اين چالش ها

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

شش عدم شناسايی عوارض زمين شناختی در گستره هاي داراي پو

 گياهی و زمين هاي دست خورده

با توجه به شرايط ويژه زمين شناختی منطقه 

)پوشش گياهی و دست خوردگی هاي ناشی از 

فعاليت هاي انسانی(، نياز است تا از فناوري و 

روش هاي نوين براي شناسايی عوارض و تحليل  

 زمين شناختی  منطقه بهره گيري گردد. 

 حل مسئله و چالش طهارائه وضعيت وراه حل هاي مربو
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 شبکه و محور سد -9

 برداري بهره هاي نظام و زهکشی و آبياري هاي شبکه -8 -9

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي تحقيق دستاوردها و نتايج کاربردي تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

 اي اردبيل شرکت آب منطقه 1

و  مغان دشت واقعی کشت الگوي ارائه

پارامترهاي مربوط به پوشش سطح 

 دور از سنجش فناوري از استفاده با

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبی محصوالت کشاورزي و 

مناسب فقدان الگوي کشت 

 با منابع آبی موجود

اطالعات حاصل از طريق داده هاي پارامتري توسط فناوري سنجش 

 دور در بررسی طرحهاي مطالعاتی دفتر فنی کاربرد دارد

اطالع از دقت گزارش هاي واصله از سطوح 

زيرکشت محصوالت مختلف و آب بهاي پرداختی 

در جهت ايجاد ساختارهاي نوين پايش ماهواره اي 

 ورزي دقيقو کشا

اطالع از ميزان صحت و دقت گزارشات کشت در خصوص 

 ايجاد سامانه اي پايش ماهواره اي کشت
 ارائه راه حل مشکل

 اي تهران شرکت آب منطقه 2

هاي بيوفناورانه جهت  بررسی شيوه

هاي هرز و  جلوگيري و کاهش رشد علف

مطالعه موردي  -هاي آبياري جلبک در کانال

 شبکه ورامين

 محورتقاضا 

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 (1414نيرو )افق 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با توجه به رشد دائم علفهاي هرز در بين درزها و برم کانالها ، انجام 

 حقيق بسيار ضروري است.ت

دستيابی به تکنولوژي يا مواردي خاص جهت از 

 بين بردن دائمی علفهاي هرز
 حل مسئله و چالش ارائه روش نوين و عملياتی در زمينه موضوع مورد درخواست

 اي تهران شرکت آب منطقه 3

بررسی سازوکارهاي اجرايی واگذاري 

 هاي آبياري برداري و نگهداري از شبکه بهره

هاي انتقال آب آبياري به  و زهکشی وکانال

 برداران بهره

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

الي تعميرات و نگهداري از کانالهاي انتقال با توجه به هزينه بسيار با

 آب، اجراي پروژه الزامی است.

تشکيل تشکلهاي کشاورزي جهت واگزاري بهره 

برداري، تعميرات و نگهداري از کانالهاي انتقال آب 

 کشاورزي به منظور بهبود فرآيند بهره برداري

 ئله و چالشحل مس ارائه روش نوين و عملياتی در زمينه موضوع مورد درخواست

 اي تهران شرکت آب منطقه 4

هاي سنتی  برداري شبکه بررسی نظام بهره

ها و ارائه  برداشت آب آبياري از رودخانه

سازوکارهاي اصالحی )با هدف بهبود 

 برداري و .... ( ساختارمديريتی بهره

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

حقوقی بر  فرهنگی و

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

ضرورت اصالح ساختار بهره برداري ازآب رودخانه ها با هدف  

تدقيق دربرنامه ريزي برداشت آب ،  افزايش راندمان و بهينه سازي 

سطحی حوضه آبريزو  مصرف آب ورعايت عدالت در توزيع منابع آب

 تحقق تخصيص منابع آب سطحی حوضه

مطالعه وضع موجود نظام بهره برداري  ، تدقيق 

واصالح تقويم آبياري ، تعيين مقادير بهينه برداشت 

آب ، ارائه راهکارهاي اصالحی درساختارمديريتی 

 وفنی بهره برداري آب 

 حل مسئله و چالش ارائه روش نوين و عملياتی در زمينه موضوع مورد درخواست

 سازمان آب و برق خوزستان 5

ارزيابی وضعيت موجود و اثربخشی 

هاي آبياري و زهکشی استان و ارائه  شبکه

راهکارهاي ارتقاء و بهبود وضعيت کمی و 

 ها کيفی آن

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري )مرمت  شبکه

، استفاده مجدد از ها کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

هاي آبياري فعلی که بر  ها و مشکالت موجود در شبکه بررسی چالش

راندمان مصرف آب اثر منفی دارد، ارائه راهکارهاي ارتقاء و بهبود 

هاي آبياري و زهکشی موجود، بررسی و تحليل  وضعيت شبکه

استان  هاي آبياري و زهشکی ذينفعان موثر در مديريت شبکه

 خوزستان

هاي آبياري  تبيين وضعيت موجود و آتی شبکه

هاي آبياري  شامل ) سطح زير کشت، تفکيک شبکه

هاي داراي زهکشی و پتانسيل  اصلی و فرعی، شبکه

هاي  اراضی زيرکشت استان جهت تجهيز به شبکه

آبياري و زهکشی(، بررسی سيستم آبياري مورد 

، بررسی هاي موجود استفاده در هريک از شبکه

هاي موجود،  راندمان مصرف آب در هريک از شبکه

هاي موجود،  بررسی راندمان انتقال هريک از شبکه

بررسی عملکرد محصوالت در اراضی داراي شبکه و 

مانده و  فاقد آن ، بررسی و ارائه عمر مفيد باقی

هاي آبی  ها و زيرساخت وضعيت فرسودگی شبکه

 موجود در استان

علی اراضی تحت پوشش شبکه آبياري و ارزيابی وضعيت ف 

هاي آبياري و زهکشی  زهکشی ، ارزيابی کيفيت شبکه

موجود، راهکارها جهت ارتقاء و بهبود وضعيت کمی و کيفی 

 هاي آبياري و زهکشی شبکه

 ارائه راه حل مشکل

6 
اي  شرکت آب منطقه

 کرمانشاه

ارزيابی شبکه هاي آبياري در حال بهره 

 دي دشت بيلوار(برداري) مطالعه مور
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

با توجه به مشکال ت  متعدد بهره برداري از شبکه آبياري در منطقه 

مورد نظر، اين شرکت در نظر دارد در اين پژوهش  به شناسايی 

 ارائه راه حل هاي بهينه جهت رفع موانع پرداخته شود.  مشکالت و

ارزيابی شبکه هاي آبياري در حال بهره برداري 

 دشت بيلوار و تعيين راهکارهاي عملی 
 تهيه دستورالعمل بهره برداري بهينه و اصالح روش هاي مديريتی

7 
اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

نگهداري از ارزيابی عملکرد بهره برداري و

شبکه هاي آبياري وزهکشی در استان 

کهگيلويه وبويراحمد )مطالعه موردي دشت 

ليشتر و خيرآباد ، دشت روم ، دشت چرام ، 

 دشت چيتاب ، دشت امامزاده جعفر (

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري )مرمت  شبکه

، استفاده مجدد از ها کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

با توجه به وضعيت نامطلوب و بهره برداري غير اصولی از شبکه هاي 

آبياري دراستان وپائين بودن راندمان آبياري در شبکه ها و تلفات 

قابل توجه آب در شبکه ها وهزينه هاي گزاف تعمير ونگهداري 

زيابی  عملکرد بهره شبکه هاي آبياري استان ، بنابراين موضوع ار

برداري و نگهداري آنها به عنوان يکی از نيازهاي اولويت دار در 

ارزيابی عملکرد بهره برداري ونگهداري از شبکه 

هاي آبياري وزهکشی در استان کهگيلويه 

وبويراحمد مطاعه موردي ) دشت ليشتر و خيرآباد 

ام ، دشت چيتاب ، دشت ، دشت روم ، دشت چر

 امامزاده جعفر (

بررسی وضعيت موجود عمليات بهره برداري ونگهداري از 

شبکه هاي آبياري وزهکشی ، تعيين شاخص هاي ارزيابی 

عملکرد بهره برداري و نگهداري در شبکه هاي آبياري 

وزهکشی ، شناسايی ومعرفی روش هاي استمرار خدمات 

ی ، بررسی  توجيهات دهی مطلوب وحفظ سرمايه هاي مل

 حل مسئله و چالش
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 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي تحقيق دستاوردها و نتايج کاربردي تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

اقتصادي پيشنهادي ، ارائه مدل مطلوب براي ارزيابی عملکرد  دستور کار کميته تحقيقات قرار گرفت 

بهره برداري ونگهداري در شبکه هاي آبياري وزهکشی ، 

آموزش و اجراء وبررسی نتايج حاصله براي تعدادي از شبکه 

 هاي آبياري وزهکشی استان

 اي گيالن شرکت آب منطقه 8

اشت تلفيقی از کانال و آب سازي برد بهينه

در شبکه آبياري )مطالعه موردي   بندان

 شبکه آبياري و زهکشی سپيدرود(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

يا تحقيقاتی در خصوص بهينه  در استان هيچ گونه سوابق مطالعاتی

سازي برداشت تلفيقی از شبکه و آب بندان ها وجود ندارد. اولويت 

حاضر در جهت علمی نمودن مديريت منابع آبی استان با توجه به 

 شرايط محدوديت آبی سال هاي اخير تدوين شده است.

بندان و  زمان از آب برداري هم بررسی امکان بهره

ی امکان کاهش آب مصرفی ساير منابع آبی، بررس

سازي  هاي آبياري در پيک مصرف، بهينه از شبکه

 زمان برداشت از منابع مختلف

بندان و ساير  زمان از آب برداري هم ارائه گزارش امکان بهره

هاي  منابع آبی، بررسی امکان کاهش آب مصرفی از شبکه

سازي زمان برداشت از منابع  آبياري در پيک مصرف، بهينه

 مختلف

 ارائه راه حل مشکل
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بررسی راهکارهاي اجرايی اصالع سيستم 

هاي آبگيري ايستگاههاي پمپاژ)مطالعه 

 موردي ايستگاه پمپاژ چم مهر پلدختر(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 آنهاو سواحل و ساماندهی 

با توجه  به صرف هزينه زياد و زمانبر شدن پروژه و تکميل کليه 

اجزا اين طرح در صورتيکه عمل آبگيري به خوبی انجام نشود طرح 

 بالاستفاده باقی خواهد ماند

با توجه  به صرف هزينه زياد و زمان بر شدن پروژه 

و تکميل کليه اجزا اين طرح در صورتيکه عمل 

م نشود طرح بالاستفاده باقی آبگيري به خوبی انجا

 خواهد ماند

ارايه راهکار اصالحی سيستم آبگير بدون صرف هزينه 

 هنگفت
 ارائه راه حل مشکل

11 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

هوشمندسازي بهره برداري از شبکه آبياري 

 تحت فشار ميناب
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ی و استفاده عدم شناساي

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

کنترل و مديريت بهره برداري از سدهاي شميل نيان و ميناب و 

 جلوگيري از هدررفت و مصارف بيش از حد آب در بخش کشاورزي

مسئله کمبود منابع آب و کاهش آن و مصرف 

بخش زيادي ازمنابع آب در بخش کشاورزي از 

در بخش تامين آب می باشد.اولين چالشهاي مهم 

قدم در جهت مقابله با بحران کم آبی ، بهينه سازي 

مصرف می باشد بهبود روش هاي آبياري و روش 

هاي انتقال و ذخيره آب نظير استفاده از سيستم 

هاي هوشمند از روشهاي نوين ارائه شده می باشد 

کنترل هوشمند و دقيق سيستم تحت فشار از ابتدا 

اي مسير، پيش بينی مقدار مصرف ،کنترل تا انته

 فشار نقاط مختلف

تعيين مقدار مصرف براساس محاسبات، هشدار 

مصرف بيش از حد کشاورز ، اصالح الگوي کشت ) 

مصرف را بطور چشم گير کاهش ميدهد ( از 

 مزاياي استفاده از اين سيستم ها می باشد.

ن در کـنـتـرل و تنظيم فشار آب بصورت هوشمند و يکسا-1

 کل دشت

کـنـتـرل و زمانـبنـدي آبگيري کشاورزان براساس -2   

 محاسبات مناسب کشت

نمايش کل اطالعات آبگيري  با استفاده از دستگاه هاي  -3  

 نصب شده بصورت آنالين

امکان مشاهده  نمودار تاريخچه مصرف آب کشاورزان و  -4  

 خروجی از سمت مخازن

آب توسط سامانه هوشمند  مديريت پيشرفته تقسيم بندي   

 براي مصرف کنندگان

مديريت حرفه اي اصالح کشت و هشدار مصرف خارج   -5 

 از برنامه کشت اعالم شده

 حل مسئله و چالش
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 شبکه و محور سد -9

 آبياري نوين هاي شيوه و کشاورزي آب مصرف وري بهره ارتقاي -9 -9

 ال دستياسناد با نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل کليدي 

 قابل حل توسط تحقيق
 محصول نهايي دستاوردها و نتايج کاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

1 
اي خراسان  شرکت آب منطقه

 جنوبی

بررسی ميزان مصارف ومنابع آب شرب 

ومقايسه با استاندارد در شهرها وروستاها در 

 جنوبی  استان خراسان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

عدم شناسايی و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبی

بهره برداري بهينه از منابع آب  وايجاد تعادل بين منابع ومصارف 

 آب
 تعادل پايدار بين منابع ومصارف برنامه ريزي منابع آب

مسئله و  حل

 چالش

2 
اي  شرکت آب منطقه

 و بويراحمد کهگيلويه

ارائه الگوي کشت بهينه ، نياز آبی وهيدرو 

مدول واقعی در شرايط مختلف آب وهوايی 

 در دشت هاي استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبی محصوالت کشاورزي و 

ي کشت مناسب فقدان الگو

 با منابع آبی موجود

اهميت مديريت الگوي کشت درشرايط خشکسالی و رفع بحران  -

 کم آبی 

اهميت الگوي کشت به عنوان يکی از پارامترهاي طراحی شبکه   -

وري اين سيستم ها و  هاي آبياري اکه ارتباط مستقيمی با بهره

انه ايفا می دستيابی به بهبود بهره برداري منابع آب وخاک اين سام

 نمايد  

ارائه الگوي کشت بهينه ، نياز آبی وهيدرو مدول 

واقعی در شرايط مختلف آب وهوايی در دشت هاي 

 استان

 -تحليل عوامل موثر درانتخاب الگوي کشت مناسب -

تخمين عملکرد نسبی گياهان مختلف درالگوي کشت 

 -درشرايط آبياري کامل ويا درجات مختلف از کم آبياري  

 -سبه نياز آبی وهيدرو مدول الگوي کشت غالب منطقه  محا

ارائه سناريوهاي مختلف آبياري براي الگوي کشت درمحدوده 

ارائه  -هاي طرح با توجه به محدوديت منابع آب موجود  

الگوي کشت با توجه به امکانات آبی موجود جهت مديريت 

 تخصيص بهينه آب -وبرنامه ريزي آبياري 

حل مسئله و 

 چالش
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مقايسه و ارزيابی سيستم هاي آبياري تحت 

فشار نوين اجرا شده در سطح استان 

 لرستان و شناسايی نقاط قوت و ضعف آنها

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

بهبود راندمان پايين شبکه 

هاي آبياري )مرمت کانالها 

مجدد از زه  ،استفاده

 آب،زهکشهاو.....(

 تصميم گيري در خصوص روش آبياري بهينه در استان لرستان

به منظور بهبود راندمان پايين شبکه هاي آبياري 

)مرمت کانالها ،استفاده مجدد از زه آب،زهکشها و 

تصميم گيري در خصوص روش آبياري بهينه در 

قاط استان لرستان نياز به تعيين راندمان آبياري و ن

 ضعف و قوت شبکه آبياري اجرا شده می باشد.

تعيين راندمان آبياري و نقاط ضعف و قوت شبکه آبياري 

 اجرا شده
 ارائه راه حل مشکل

4 
اي  شرکت آب منطقه

 مازندران

راهکارهاي اصالح الگوي مصرف آب در 

 بخش کشاورزي استان
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

سازي نياز  ينهضرورت به

آبی محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبی موجود

مصرف آب در استان بيش از استانداردهاي کشورهاي توسعه يافته 

 است

لزوم توجه به رفتارهاي سازگار با کم آبی با توجه 

 به تغييرات اقليمی و شرايط حفظ محيط زيست
 ارائه وضعيت وراه حل هاي مربوطه

حل مسئله و 

 چالش

5 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

استخراج الگوهاي مصرف منابع آب در 

بخش کشاورزي و صنعت با استفاده از داده 

کاوي اطالعات آماربرداري دوره اي منابع 

 آب 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

شاورزي و آبی محصوالت ک

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبی موجود

سازي نياز آبی محصوالت کشاورزي و فقدان الگوي  ضرورت بهينه 

 کشت مناسب با منابع آبی موجود

با توجه به ضرورت مديريت تقاضا جهت کنترل 

مصرف و مديريت منابع آب با هدف تامين امنيت 

 آبی و ايجاد تعادل بين مصرف و تامين آب،

شناسايی و تحليل الگوها با استفاده از داده کاوي و 

تکنيک هاي هوش مصنوعی جهت ارزيابی رفتار 

مصرف کنندگان  نقش بسيار موثري در مديريت 

مصرف جهت افزايش راندمان و بهره وري اقتصادي 

  دارد.

ارائه مدل مصرف منابع آب جهت افزايش راندمان و بهره 

 وري اقتصادي آب

حل مسئله و 

 الشچ
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