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 مقدمه
 

توسط مقام معظم رهبری مورد اشاره قرار گرفته است. صنعت آب و برق نيز همواره موضوع  های اساسی گام دوم انقالب و توصيهها  سرفصلبه عنوان اولين محور از مجموعه « علم و پژوهش»موضوع 

های اساسی  گيری های مبتنی بر جهت الب برنامههای حوزه پژوهش و فناوری در ق اند. كليه فعاليت های كالن حوزه پژوهش و فناوری تبيين شده گيری را مدنظر قرار داده و در اين راستا جهت« پژوهش و فناوری»

 ها ارتقاء شاخص های پژوهش و فناوری را به دنبال دارد. گردند و اجرای اين برنامه تنظيم می

گويی به تحوالت محيطی و نيازهای صنعت  زمه پاسخباشد. ال گويی حوزة پژوهش و فناوری به تحوالت محيطی و نيازهای صنعت آب و برق می های اساسی اين حوزه ارتقاء توان پاسخ گيری يكی از جهت

های تحقيقاتی وزارت نيرو در چارچوب مشخص تنظيم و ارايه شوند. تعيين   شود اولويت مند تحوالت و نيازهای اين صنعت است. در اين راستا تالش می آب و برق، در وحلة نخست شناسايی و معرفی نظام

گيری روشن در نتايج مورد نياز تحقيقات، جلوگيری از اتالف منابع،  معيارهای علمی و بر مبنای واقعيات و نيازهای صنعت آب و برق، نتايج ارزشمندی از جمله جهت های تحقيقاتی براساس اصول و اولويت

  پرهيز از دوباره كاری و موازی كاری و تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتی را به دنبال خواهد داشت.

جاری همچون سال  نمايد. در سال را منتشر می "های تحقيقاتی وزارت نيرو عناوين اولويت"ات و فناوری وزارت نيرو طی ساليان گذشته با استعالم از واحدهای زيرمجموعه، هر ساله مجموعه دفتر آموزش، تحقيق

ها و جلوگيری از تكرار عناوين مشابه، جايگاه آنها در تامين  ضمن تسهيل كار پژوهشگران در انتخاب پروژهبندی شده اند. بدين ترتيب  ها، براساس محور و زير محور دسته های تحقيقاتی شركت گذشته اولويت

های كليه عزيزان در نظرات و پيشنهادهای كيفی عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. ضمن استقبال از همكاری كليه پژوهشگران، متخصصان و اعضای هيات علمی با اين وزارت، ارائه  زنجيره ارتقاء شاخص

 جهت ارتقاء سطح اين مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.

 

 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو

98 خرداد



 2                                                                                                          شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 
 

 

 ريزي محور مديريت و برنامه -1

 کم آبیسازگاري با  1-1

 ييمحصول نها هداف مورد انتظارا داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

اي  شرکت آب منطقه

 البرز

بررسي نقش زنان در سازگاري با 

 کم آبي استان البرز

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

    
تهيه 

 دستورالعمل

2 

اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر

بررسي پيش بيني آتي آب تجديد 

پذير حوضه حله و شاخص 

 وابستگي آب خارجي استان بوشهر

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

  52بيش از  تغييرات اقيلمي و وابستگي

درصدي آب تجديد پذيراستان از استان هاي 

 مجاور

تعيين سهم تاثير گذاري هر يک از عوامل 

موثر بر  آب تجديد پذير و آمادگي جهت 

سازگاري با تغييرات اقليمي و تغييرات 

 انساني حوضه باالدست

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

اي  شرکت آب منطقه

 خراسان جنوبي

هاي  مديريت اجرايي برنامه

سازگاري با کم آبي در مقياس 

 استاني

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

      

4 

اي  شرکت آب منطقه

 قم

بررسي تغييرات وضعيت کشاورزي 

استان قم پس از اجراي طرح احيا 

 تعادل بخشيو 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 (سطحي

چگونگي سازگاري و تطابق بخش 

کشاورزي استان با اعمال محدوديتهاي 

 برداشت آب در طرح احيا و تعادل بخشي

بررسي تغييرات وضعيت کشاورزي استان 

ه مساحت باغات و مزارع، نوع الگوي ازجمل

کشت و... پس از اجراي طرح احيا و تعادل 

بخشي و تعيين ميزان اثربخشي آن با 

 رويکرد درازمدت

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

اي  شرکت آب منطقه

 لرستان

تعيين برنامه جامع منابع استان 

 لرستان در سازگاري با کم آبي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

وري کشور در و فنا

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

محدوديت منابع آب و لزوم مديريت بهينه 

 منابع موجود
 تهييه سند سازگاري با کم آبي

تهيه 

 دستورالعمل
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 ييمحصول نها هداف مورد انتظارا داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

6 

اي  شرکت آب منطقه

 همدان

راهکارها و روشهاي سازگاري با 

 کم آبي 
 محورتقاضا 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

با توجه به کاهش ميزان نزوالت جوي و 

يت و کمبود منابع آبي در استان نياز به مدير

برنامه ريزي به منظور استفاده حداکثري از 

منابع موجود مي باشيم لذا شناخت ظرفيت 

ها و ارائه راهکارهاي موثر مي تواند نقش 

 به سزايي در سازگاري با کم آبي ايفا نمايد

مديريت و برنامه ريزي به منظور استفاده 

حداکثري از منابع موجود، شناخت ظرفيت 

موثر به منظور  ها و ارائه راهکارهاي

 سازگاري با وضع موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

اي  شرکت آب منطقه

 يزد

روش شناسي ارزيابي و آسيب 

پذيري طرح احيا و تعادل بخشي 

يکي از آبخوانهاي يزد و ارائه 

 راهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-11

حقوقي بر فرهنگي و 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

جهت  تعيين الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

عدم ارزيابي صحيح از روش شناسي و 

 آسيب هاي طرح

سنجش  ميزان اثربخشي  اقدامات صورت 

گرفته در خصوص تعادل بخشي آب هاي 

زيرزميني، ارائه راهکارهاي عملي جهت 

 ف مد نظرتحقق اهدا

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

اي  شرکت آب منطقه

 يزد

جمع آوري تجارب و پتانسيل يابي 

 سازگاري با کم آبي استان يزد
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 (سطحي

بي لزوم تدوين برنامه هاي سازگاري با کم آ

 در استان و پياده نمودن آنها

ارائه راهکارهاي عملي جهت رسيدن به 

اهداف برنامه هاي سازگاري با کم آبي و 

 نحوه پايش آنها 

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 جامع هاي طرح و سرزمين آمايش 1-2

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديمشکل کلعنوان   ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

سازمان آب و برق 

 خوزستان

ارزيابي و تحليل وضعيت بهره 

 برداري از طرحهاي آبي
اولويت هاي پژوهشي  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

توسعه جوامع انساني و نياز به آب بيشتر، 

لزوم اجراي طرح هاي توسعه منابع آب را 

براي استفاده بهينه از پتانسيل هاي موجود 

ترسيم وضعيت موجود و آسيب شناسي 

وضعيت طرح هاي آبي سازمان از منظر 

حفاظت، بهره برداري و نگهداري و ارزيابي 

تهيه 

 دستورالعمل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديمشکل کلعنوان   ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

بع آبييکپارچه منا زمينه آب در بخش آب اجتناب ناپذير مي نمايد. از  

سوي ديگر طرحهاي بسياري اجرا شده و در 

دست بهره برداري مي باشد که در تعدادي 

برداري بيش از طول از آنها مدت زمان بهره 

عمر فني و بهينه تعيين شده در زمان 

طراحي است. همچنين بخشي از طرحها نيز 

بر اساس شرايط خاص حاکم زماني طراحي 

و اجرا شده اند که گاها تمام يا بخشي از آن 

شرايط تغيير يافته اند. لذا مي بايست اين 

طرح ها از جنبه هاي مختلف از جمله فني، 

ي، اجتماعي مورد ارزيابي اقتصادي، سياس

قرار گرفته و مشخص شود که با توجه به 

شاخص هاي صحيح تعريف شده آيا طرح و 

يا طرحهاي موردنظر ارزش ادامه بهره 

 برداري را دارند يا خير. 

وضعيت آينده کوتاه مدت و بلندمدت طرح 

هاي آبي سازمان از منظر آثار ناشي از 

کهولت آن ها و نيازهاي آتي موجود در 

زمينه تداوم بهره برداري پايدار از اين طرح 

 ها

 

 

2 

شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

استفاده کاربردي از سنجش از 

دور در تعيين محدوده اراضي 

به تفکيک محصوالت  کشاورزي

کشت شده در شبکه آبياري 

 گرمسار 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

شناسايي و استفاده  عدم    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

شناسايي دقيق محدوده اراضي و نوع 

محصوالت کشت شده در سالهاي مختلف، 

ياري براي مديريت آب در در شبکه هاي آب

شبکه و دريافت آب بها موضوع بسيار 

مهمي است. تنها شبکه فعال آبياري با 

اراضي متمرکز در استان سمنان شبکه 

گرمسار مي باشد. با انجام اين تحقيق 

تالش مي گردد محدوده اراضي و درنتيجه 

نياز آبي هر واحد مشخص و بيالن آب 

ي مديريت منابع و مصارف در به روز رسان

 سطح شبکه براساس نوع کشت

ارزيابي اقتصادي و مالي )بهره وري( شبکه 

با توجه به اطالعات حاصله از منابع و 

 مصارف آب و محصوالت توليدي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديمشکل کلعنوان   ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 شبکه تدقيق گردد.

3 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بهر ه گيرى از سيستم هاى 

هوشمند در مديريت و بهر ه 

 که توزيعبردارى از شب

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

در حال حاضر بدليل فقدان بانک اطالعات 

هوشمند، بسيياري از اطالعات زميني و 

ماهواره اي باارزش بدون هيچ استفاده 

ي بصورت پراکنده ذخيره و مشخص

نگهداري شده و عمال امکان بررسي و 

تحليل شرايط حدي در زمان کوتاه و بررسي 

اثرات به هنگام تغييرات آب و هوايي بر 

منابع آب و کشاورزي وجود ندارد. توسعه 

هاي بانک ديجيتال اطالعات جامع داده

اي که قابليت ارتباط با ساير زميني و ماهواره

رهاي سيستماتيک اطالعات  نرم افزا

جغرافيايي و نرم افزارهاي تحليلي و آماري 

را داشته و از طريق شبکه هاي محلي و 

اينترنت قابل براي کاربران قابل دسترس 

باشد بي شک کمک بسيار بزرگي اوال در 

ساماندهي و حفظ و ذخيره اطالعات پايه 

زميني و ماهواره اي داشته و ثانيا امکان 

حليل تغييرات اب و هوايي را بر بررسي  و ت

بخشهاي آبي و کشاورزي بخوبي فراهم مي 

 آورد.

بانک اطالعات جامع ذخيره سازي  تهيه .1

و تحليل داده و اطالعات زميني پايه و 

و اطالعات   کاربرد عملي داده- ماهواره اي

ايماهواره به عنوان بخشي از اطالعات پايه  

  منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي مازندران منطقه

ظرفيت ها، چالشهاي بهره وري 

 از آب و زمين در مازندران
اولويت هاي پژوهشي  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

سازي نياز  ضرورت بهينه-11

آبي محصوالت کشاورزي و 
 ت وراه حل هاي مربوطهارائه وضعي پايين بودن بهره وري آب 

تهيه 

 دستورالعمل
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فقدان الگوي کشت مناسب  زمينه آب

 با منابع آبي موجود

5 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

تدوين طرح جامع مديريت عرضه 

و تقاضاي آب استان )با  لحاظ 

سناريوهاي مختلف توسعه 

استان)رشد جمعيت، رشد صنعت 

 و...((

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-11

ي و حقوقي بر فرهنگ

طرحهاي توسعه منابع آب و 

جهت  تعيين الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

برنامه ريزي آب نيازمند طرح جامع مديريت 

 عرضه و تقاضا است

مديريت منابع آب و سازگاري با کم آبي بر 

 اساس پتانسيل هاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 آب منابع ريزي برنامه 1-3

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

ارزيابی و ارائه راهکارهاي 

افزايی در  گرايی و هم هم

ي کالن ريز مطالعات برنامه

 کشور با محوريت بخش آب

 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

هاي  بندي و بررسی اوليه طرح با جمع

مطالعات کالن کشوري در حوزه آب، که 

نيرو،  هاي خانه عمدتاً در وزارت

کشاورزي و مسکن صورت گرفته است، 

عدم هماهنگی و همگرايی در اين 

ها به چشم ميآيد. بررسی دقيق  طرح

ميزان اشتراک، هماهنگی و همگرايی 

اين مطالعات در جهت شناخت ملزومات 

هاي کالن کشور  افزايی طرح ارتقاي هم

 در حوزه آب، ضروري به نظر ميرسد.

با  شناسی مطالعات مرتبط آسيب-

هاي مختلف از  هاي جامع بخش طرح

 منظر بخش آب

تبيين نقش و جايگاه بخش آب در -

هاي جامع  انجام مطالعات طرح

 هاي مختلف بخش

ارائه مکانيزم افزايش سطح -

هاي  ها بين طرح ها و همگرايی هماهنگی

هاي مختلف )از جمله  جامع بخش

زيست و صنايع(  جهادکشاورزي، محيط

 ور با طرح جامع آب کش

ارائه راه حل 

 مشکل



                                                                                                                                                                                                                                    0                                                                                                                                                                                                                                  1330اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

2 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

تعيين سهم تغيير اقليم و مداخالت 

مستقيم انساني در کاهش آبدهي 

 حوضه هاي آبريزرودخانه حبله رود

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

تاثيرات ها و  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

تعيين اثرات عوامل اقليمي و انساني بر 

کاهش جريان آب و لذا ميريت منابع و 

مصارف جهت برنامه ريزي هاي آتي آب و 

 تأمين حقابه ها

بررسي متغيرهاي اقليمي در گذشته، مطالعه 

و بررسي عوامل انساني مؤثر بر جريان، 

مي و غيراقليمي بر کمي سازي اثرات اقلي

 جريان رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

بررسي تاثير بهره برداري از منابع 

آب زيرزميني و تغيير اقليم بر 

فرونشست زمين: مدلسازي 

اتفاقات گذشته و  پيش بيني آينده 

 مطالعه موردي: دشت ورامين

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

شور در و فناوري ک

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

فرونشست سطح زمين از جمله مخاطرات 

محيطي است که بشر در دهه هاي اخير به 

دليل برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني 

در دشت هاي آبرفتي با آن مواجه شده 

افت آب است.  نرخ فرونشست با ميزان 

زيرزميني ناشي از بهره برداري از منابع آب 

و همچنين اثرات تغيير اقليم بر منابع آب 

 زيرزميني رابطه مستقيم دارد. 

در اين تحقيق بررسي و مدلسازي اثرات 

بهره برداري از منابع آب زيرزميني، 

مدلسازي اثرات تغييرات اقليم بر فرونشست 

دام بر زمين ا و همچنين ميزان تاثير هر ک

فرونشست زمين مشخص  خواهدگرديد. 

پيش بيني ميزان فرونشست در دشت 

ورامين استان تهران با تداوم روند حاضر از 

 ديگر اهداف اين تحقيق مي باشد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي چهار  منطقه

 محال و بختياري

ارزيابي پتانسيل کمي و کيفي 

استان چهارمحال و بختياري از 

ه نظر ايجاد صنايع بسته بندي نقط

 آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

مديريت بهيهنه منابع آب و مقابله با بحران 

کم آبي و همچنين تبيين آب به يک کاالي 

 باارزش اقتصادي باال

شناسايي پتانسيل هاي آبي با رويکرد احداث 

صنايع بسته بندي آب و صادرات داخلي و 

خارجي و شناخت و معرفي محل هاي 

 مناسب احداث اين صنايع

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

مطالعه چالش ها و ارائه 

راهکارهاي افزايش هماهنگي 

ميان ارگان هاي مرتبط در صنعت 

آب در راستاي مديريت پايدار 

 کمي و کيفي منابع آب 

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

افزايش هماهنگي ميان ارگانهاي دخيل در 

شرکت آب منطقه اي،  _مديريت منابع آب 

ي آبفا، سازمان جهاد کشاورزي، شرکت ها

سازمان منابع طبيعي و سازمان حفاظت از 

 محيط زيست(

ارائه راهکارهاي به منظور افزايش 

هماهنگي ميان ارگانهاي دخيل در مديريت 

 کمي و کيفي منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل
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6 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

مدل سازي رياضي آبخوان هاي 

درگز با توجه به شمالي و جنوبي 

 داده ها و اطالعات موجود

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

مشخص نمودن مقدار آب ورودي/خروجي 

 از مرز

زيرزميني  تعيين مقدار و جهت حرکت آبهاي

 در منطقه مرزي درگز
 ارائه مدل 

7 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 شمالي

آسيب شناسي و ارزيابي اثرات 

استاني شدن شرکت هاي آب 

منطقه اي بر مديريت حوضه هاي 

آبريز مشترک استان)مطالعه 

 موردي : حوضه آبريز اترک(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

ضرورت مديريت يکپارچه منابع آب در 

 سطح کشور

مطالعه موردي حوضه اترک از منظر 

مديريت يکپارچه حوضه آبريز و آسيب 

شناسي اثرات تصميم گيري هاي منطقه اي 

 در حوزه هاي سياسي تعريف شده جغرافيايي

ئه راه حل ارا

 مشکل

8 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

هاي انتقال  ارزيابي جامع پروژه
 اي کشور حوضه بين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي و 
فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 
 طبيعي

عدم شناسايي و استفاده بهينه 
از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

دي، محيطي، اقتصا توجه زيست اثرات قابل
هاي انتقال آب،  اجتماعي و سياسي طرح

هاي نهادي مناسب با  لزوم ايجاد چارچوب
هاي مديريت  در نظر گرفتن شاخصه

يکپارچه منابع آب، را مطرح ميسازد. از اين 
هاي انتقال  رو، ارزيابي جامع پروژه

اي و ارائه راهکارهاي ممکن  حوضه بين
جهت ارتقاي جامعيت و انسجام الزم در 

اي ضروري  حوضه اي انتقال بينه طرح
 است.

شناسي بومي  تدوين سازو کار و روش -
اي  حوضه هاي انتقال بين جهت ارزيابي طرح

هاي  و همچنين ارزيابي کالن طرح
اي  حوضه پيشنهادي و اجرا شده انتقال بين

 در سطح کشور.
ارائه چارچوب جامعي جهت ارزيابي  -

هاي  هاي پيشنهادي و مکانيزم طرح
 برداري عادالنه از آنها  بهره

ارائه راه حل 
 مشکل

9 

شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

ارزيابي اثرات ناشي از حذف حق 

النظاره چاههاي آب با مصرف 

کشاورزي بر مديريت منابع آب 

 )مطالعه موردي: استان سمنان(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تفاده عدم شناسايي و اس    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

به نظر مي رسد وقتي کشاورز مبلغي را بابت 

نظارت بر برداشت آب از چاه پرداخت کند، 

خود نيز احساس مسئوليت بيشتري خواهد 

 داشت.

همچنين امکان نظارت توسط شرکتهاي آب 

 -حقوقي  -بررسي سيستمي )اجتماعي 

فني( موضوع حق  -مالي و اقتصادي 

النظاره چاههاي کشاورزي و تاثير آن بر 

مديريت منابع آب )سمنان مي تواند به 

عنوان پايلوتي براي کل کشور در اين 

ارائه راه حل 

 مشکل
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منطقه اي در دوره هاي پرداخت توسط 

 هد بود.کشاورزان بيشتر خوا

 موضوع مطرح باشد.(

11 

شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

تخرهاي ذخيره ارزيابي احداث اس

 -آب کشاورزي )تبخير از سطوح 

اضافه برداشت در فصول غير 

 زراعي( و ارائه راهکارها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

اتالف چشمگير منابع     -6

آب از طريق تبخير و 

بندي تعرق)محاسبه، پهنه )  

استخرهاي ذخيره آب کشاورزي که چند 

سالي است با تسهيالت مورد حمايت وزارت 

جهاد کشاورزي بطور فزاينده احداث و مورد 

بهره برداري قرار گرفته اند، عالوه بر 

افزايش سطوح تبخير، سبب برداشت آب 

خارج از فصول زراعي و تخليه سفره هاي 

آب زيرزميني بيش از گذشته نيز شده اند. 

داد اين موضوع در حال حاضر و با افزايش تع

استخرها در بعضي حوضه ها، تاثير زيادي 

روي مديريت منابع آب دارد و با کنترل آنها 

امکان مديريت بهينه منابع آب نيز ميسر 

 خواهد گرديد. 

ارائه روشهاي عملي و اقتصادي براي 

کاهش تبخير از سطوح، با توجه به اقليم 

گرم و خشک منطقه، همچنين ارائه 

از سفره هاي راهکارهاي کنترل برداشت 

آب زيرزميني پس از امکان ذخيره سازي با 

 وجود استخرهاي متعدد.

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

ارزيابي و تحليل هفت دهه فعاليت 

هاي مهندسي در رودخانه سيستان 

و ارائه راهکارهاي جديد براي 

مديريت يکپارچه رودخانه سيستان 

مشخص و مدلسازي با اهداف 

 جامع وضعيت آينده

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

مطالعات مختلفي در رودخانه سيستان  -1

توسط مشاوران مختلف داخلي و خارجي 

ر اساس است که الزم است ب انجام شده

يک ديدگاه واحد و علمي مورد بررسي و 

و بصورت يکپارچه و  ارزيابي قرار گرفته

ارائه  -5منسجم جمع بندي گردد. 

از رودخانه با  راهکارهاي بهره برداري بهينه

 -1حداقل سازي هزينه هاي اجرايي، 

احداث  بررسي و شناسايي اثرات سازه هاي

 -4 شده در رودخانه بر مورفولوژي رودخانه،

ايجاددانش فني به منظور مديريت موثر  -1

و بهينه بر رودخانه سيستان باکاهش سوء 

بررسي،  -5تاثيرات زيست محيطي؛  اثر

تجميع و يکپارچه سازي هفت دهه مطالعات 

مدلسازي  -1رودخانه سيستان؛  مختلف

جريان و رسوب رودخانه با تحليل تغييرات 

عرفي و مقايسه م -4 مورفولوژيکي؛

سناريوهاي مختلف براي بهبود عملکرد 

با در نظر داشتن  آبگيري فيدر چاه نيمه ها

ارائه راه حل 

 مشکل
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اليروبي،  بررسي و پيشنهاد روشهاي مناسب

در نظر گرفتن مخاطرات سيل با حذف  -2

براي  سازه کهک و افزايش ظرفيت آبگيري

شناسايي و معرفي -6انتقال به چاه نيمه ها، 

بهره  سهم عوامل رسوبگذاري و اختالل در

برداري حقابه دريافتي از هيرمند توام با ارائه 

رفع و راهکارهاي بهينه براي چاره جويي  

 آنها

  هيدروليک جريان و رسوب

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

تحليل پايداري منابع آب استان با 

 هدف ارائه رويکردهاي اصالحي
 تقاضا محور

 اولويت هاي پژوهشي

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

جهت  تعيين الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

    
ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

پتانسيل يابي آبهاي زيرزميني با 

ستفاده از تجزيه و تحليل شاخص ا

 (WIOAهمپوشاني وزني )

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

از آنجا که منابع آب سطحي در بسياري از 

مناطق کشور محدود است، آب هاي 

رزميني بعنوان مناسبترين منبع در زي

دسترس جهت تامين آب مورد نياز به 

حساب مي ايد. شناسايي مناطق با پتانسيل 

آب زيرزميني براي تغذيه آب هاي زيرزميني 

به مهمترين عامل براي پرکردن منابع آب 

زيرزميني تبديل شده است. پتانسيل تغذيه 

آب هاي زيرزميني به ويژگي هاي مختلف 

ح، زيرسطح زمين و پارامترهاي از سط

اليه هاي اطالعاتي سطح آب زيرزميني، 

سنگ شناسي، ژئومورفولوژي، کاربري 

اراضي و...، مناطق مستعدد تغذيه آب 

 زيرزميني

بومي سازي 

 فناوري
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هواشناسي بستگي دارد. در اين پژوهش 

تالش مي شود تا مناطق با پتانسيل تغذيه 

آب هاي زيرزميني حوزه آبخيز  با تجزيه و 

( WIOAتحليل شاخص همپوشاني وزني )

مشخص شود. در اين روش با استفاده از 

به يکپارچه سازي  ARC GISنرم افزار 

طح اب زيرزميني، نقشه هاي موضعي س

سنگ شناسي، ژئومورفولوژي، شيب، تراکم 

زهکشي، کاربري اراضي، بارندگي، طبقات 

ارتفاعي و خاک اقدام شده، آب هاي 

زيرزميني با پتانسيل خيلي خوب، خوب، 

متوسط به باال، متوسط و ضعيف مشخص 

ميگرد ونتايج بر اساس خروجي سطح آب 

ن چاه ها اعتبار سنجي شده  )منطبق بود

 نتايج کار با سطح آب مشاهداتي(.

14 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کرمانشاه

 تهيه کاربردي نامه شيوه تدوين

 کارست هيدروژئولوژي نقشه

 هکرمانشا استان

 تقاضا محور

 هاي اولويت

 فناوري و پژوهشی

 آب زمينه در کشور

 استفاده و شناسايی عدم

 و آب منابع از بهينه

 منابع يکپارچه مديريت

 آبی

 تامين براي کارست موردي نقشه نبود 

 اضطراري آب
 کارست هيدروژئولوژي نقشه تهيه 

 تدوين

 استاندارد

15 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

ميع ايستگاه بررسي امکان تج

هاي پمپاژ به منظور کاهش 

مصرف انرژي و کاهش هزينه 

 هاي تعمير و نگهداري

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از -14

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

وجود تعداد زياد  ايستگاه پمپاژ در سطح 

ها نهاي آبياري گيالن که بيشتر آشبکه

سال بوده و به پايان  11داراي عمر باالي 

اند و همچنين عمر طراحي خود رسيده

افزايش نياز به انرژي و دقدقه ملي جهت 

جويي در انرژي و منابع آبي از صرفه

با اجراي اين طرح در سطح يکي از ادارات 

آبياري استان امکان اجراي آن در کل سطح 

يابي استان  مشخص خواهد شد و با ارائه ارز

هاي پمپاژ مناسب از وضعيت فعلي ايستگاه

منطقه اتخاذ تصميمات مناسب براي آينده 

جويي در منابع پذير خواهد بود. صرفهامکان

ه حل ارائه را

 مشکل
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جراي اين پروژه هاي امهمترين ضرورت رشد جلبکها و ...(از 

است.  در شرايط خشکسالي همواره 

هاي پمپاژ نقش کليدي در تأمين ايستگاه

آب مورد نياز اراضي کشاورزي داشته و 

امکان استفاده از اغلب منابع آبي موجود را 

نمايند. لذا در صورت طراحي فراهم مي

-ها پمپاژ با نگاهي تازه به همه جنبهايستگاه

برداري)به ويژه د بهرههاي آن از جمله در بع

در شرايط بحراني( بستر مناسب توسعه 

بخش آب استان و کاهش ريسک بزرگترين 

محور اقتصادي استان يعني کشاورزي را به 

 فراهم خواهد کرد.

با توجه به نيازهاي روزافزون و کاهش 

برداري صدمات زيست محيطي ناشي از بهره

رويه از منابع آبي از ديگر مزاياي اجراي بي

 اين طرح است.

16 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

ارتقاء مشارکت ذي نفعان در 

فرآيند برنام هريزي، اجرا، بهر 

هبرداري و حفاظت از منابع و 

تأسيسات آبي با تأکيد بر ايجاد و 

توسعة نهادها و تشکل هاي 

 مردمي

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

نگي و حقوقي بر فره

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

عدم مديريت مشارکتي در سطح استان و 

توجه و تاکيد فراوان به تحويل حجمي آب 

 به ذينفعان

باال بردن سطح مشارکت کشاورزان در 

 مديريت منابع آب استان 

ل ارائه راه ح

 مشکل

17 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

سازي برداشت تلفيقي از  بهينه

در شبکه آبياري   کانال و آب بندان

)مطالعه موردي شبکه آبياري و 

 زهکشي سپيدرود(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 منابع آبيمديريت يکپارچه 

در استان هيچ گونه سوابق مطالعاتي يا 

تحقيقاتي در خصوص بهينه سازي برداشت 

تلفيقي از شبکه و آب بندان ها وجود ندارد. 

اولويت حاضر در جهت علمي نمودن 

مديريت منابع آبي استان با توجه به شرايط 

محدوديت آبي سال هاي اخير تدوين شده 

زمان از  همبرداري  بررسي امکان بهره

بندان و ساير منابع آبي، بررسي امکان  آب

هاي آبياري در  کاهش آب مصرفي از شبکه

سازي زمان برداشت از  پيک مصرف، بهينه

 منابع مختلف

ارائه راه حل 

 مشکل
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 است.

18 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسي و آسيب پذيري مديريت 

مصرف آب کشاورزي و ارايه 

 راهکارهاي مديريت مصرف بهينه

با تعيين بارش موثر جهت مديريت 

منابع آبي استان گيالن در زمان 

 آبياري

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

در خصوص بارش موثر در سطح استان  

ر نشان مي اطالعات کافي وجود ندارد. آما

دهد که بارندگي هاي روي داده در دهه 

اخير که استان با شرايط خشکسالي مواجه 

بوده توانسته جايگزين نوبت بندي هاي 

آبياري تناوبي گردد لذا تعيين دقيق اين 

 پارامتر براي استان ضروري است.

تعيين بارش موثر استان، تعيين تاثير بارش 

رف در مديريت آبياري استان، کاهش مص

آب کشاورزي، تدوين برنامه جامع مديريت 

 منابع آب در شرايط بارش

ارائه راه حل 

 مشکل

19 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

سازي توأمان مصرف آب  بهينه

کشاورزي در شبکه گيالن و توليد 

 انرژي برق آبي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

فاده بهينه از منابع آب و است

 مديريت يکپارچه منابع آبي

رهاسازي آب از مخزن سد سفيدرود به دليل 

خشکسالي هاي دهه اخير استان گيالن بر 

اساس برنامه تدوين شده در فصل آبياري 

توسط ارکان اصلي دست اندرکار استان 

انجام مي پذيرد. محدوديت منابع آبي در 

ز توليد برق را سال هاي اخير درآمد ناشي ا

کاهش 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 که 

نسخه آزمايشي اين برنامه در سال آبي 

اما علمي نمودن  گذشته انجام پذيرفت

نمودن اين تجربيات نيازمند انجام پژوهشي 

 همه جانبه مي باشد.

کاهش تلفات و افزايش راندمان انتقال آب  

هاي مشرف به شبکه و  در طول رودخانه

هاي نگهداري  خود شبکه، کاهش هزينه

هاي مشرف به شبکه، به دليل  رودخانه

عدم/کاهش قطع و وصل سرتاسري آني، 

پيوسته نيروگاه و کمک به توليد  اندازي راه

برق سبز کشور، بهبود منحني فرمان مخزن 

سد سفيدرود، با توجه به دبي پيوسته 

خروجي و کاهش افت بيسابقه رقوم مخزن 

 rapidدر مدت زمان کم )

drawdown و کاهش تنش ديناميکي )

اعمالي به تأسيسات سد و شبکه، افزايش 

 درآمد

ارائه راه حل 

 مشکل
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21 

ت آب شرک

 اي گيالن منطقه

سناريو نويسي براي نحوه توزيع 

آب، با توجه به نيازها و منابع آبي 

شبکه آبياري سفيدرود با استفاده از 

 مدل عددي 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 ريت يکپارچه منابع آبيمدي

هکتار  518111استان گيالن داراي 

کتار آن 171111اراضيشاليزاري ميباشد که 

در محدوده شبکه آبياري سفيدرود مي باشد 

که محل سد مخزني سفيدرود تامين آب مي 

گردند. همچنين بخشي از نياز اراضي 

موصوف از منابع داخلي شبکه شامل پمپاژ و 

ن مي گردد، لذا برنامه آب بندان و ... تامي

ريزي توزيع آب با توجه حجم مخزن در 

شروع آبياري با توجه به منابع داخلي 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 نمايد. در اين طرح مي بايست 

 فروش برق در نظر گرفته شود.حداکثر سود 

 ارائه مدل 

21 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

تدوين برنامه جامع مديريت عرضه 

و  تقاضا در بخش هاي مختلف 

 مصرف کننده آب استان يزد 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

پارچه منابع آبييک  

 مديريت تخصيص  و حفاظت از منابع آب  باعث ارتقا خدمات  فرايندها مي شود 
ارائه راه حل 

 مشکل

22 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

تغييرات کمي و کيفي شبکه آب 

شرب شهرهاي تحت پوشش 

استان يزد ناشي از تعرض به 

خطوط انتقال آب و اثر گذاري آن 

بر سالمت روان/جسم جمعيت 

 تحت پوشش

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

جهت  تعيين الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

مشکالت  اجتماعي  تامين آب شرب جوامع 

 ليشهري و  روستايي  و مح
 چگونگي حل مناقشات محلي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 آب تقاضاي مديريت 1-4

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

هاي  ها و سيستم شارزيابی رو

آبياري مختلف ازمنظر مفاهيم 

هاي جديد راندمان  و ديدگاه

 وري آب آبياري و بهره

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

سازي  ، تبيين و کمیاهميت شناخت

نقاط ضعف قابل توجه مفاهيم کالسيک 

هاي  آبياري در عدم لحاظ جريان

برگشتی و عدم تفکيک تلفات مفيد و 

 هاي آبياري ها و شبکه غيرمفيد سيستم

اثرات نامطلوب تکيه بر مفهوم راندمان  

ريزيهاي کالن  به  کالسيک در برنامه

ويژه بر منابع آب زيرزمينی و همچنين 

 مديريت يکپارچه منابع آب و خاک بر

ها، رويکردها و روابط جديد  تعدد ديدگاه

 ارائه شده براي محاسبه راندمان آبياري 

هاي  ارائه تحليلی جامع از اسناد و برنامه

هاي کالن  بخشی و سياست بخشی و بين

اي و محلی در زمينه  کشوري، حوضه

هاي آبياري تحت فشار  توسعه سيستم

سيک و نوين محاسبه با رويکرد کال

 وري آب  راندمان و بهره

محيطی و  تحليل اقتصادي و زيست

هاي مختلف آبياري با  مقايسه روش

لحاظ رويکردهاي نوين محاسبه راندمان 

وري آب در سطوح مختلف  و بهره

دشت، محدوده مطالعاتی و  مزرعه،

 حوضه آبريز 

شناسی بومی ارزيابی  تدوين و ارائه روش

هاي مختلف آبياري با  وهها و شي سيستم

 وري و راندمان آب  رويکرد نوين بهره

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

ارزيابی و تحليل راهبردها، 

هاي  ها و برنامه سياست

هاي توسعه و عمران و  طرح

مديريت شهري بر مديريت 

  عرضه و تقاضاي آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

يون فناوري کميس

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزمينی و 

 سطحی(

هاي  افزايی طرح لزوم همگرايی و هم -

توسعه منابع آب و توسعه پايدار منابع 

 ريزي شهري هاي برنامه آب با طرح

تعيين پتانسيل و امکانات توسعه منابع 

ها و  آب سطحی و زيرزمينی در حوزه

 منطقه مورد مطالعههاي  دشت

گذاري، مانند  هاي سرمايه بررسی طرح

هاي  سدهاي مخزنی و انحرافی، سيستم

هاي آبياري و زهکشی،  انتقال آب، شبکه

حفر چاه و غيره براي تحقق 

رويه  تبيين و تحليل اثرات توسعه بی

شهرنشينی و الگوهاي ناپايدار 

اي در سطح  و منطقهريزي شهري  برنامه

کشور بر مديريت عرضه و تقاضاي آب 

 شرب در سطح کشور 

تحليل الگوهاي مديريت شهري و 

ها در مناطق شهري کشور  تاثيرات آن

با لحاظ اقاليم و شرايط آب و هوايی 

 مختلف کشور 

هاي مناسب و  تدوين و ارائه شاخص

ارائه راه حل 

 مشکل
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اي در  ريزي شهري و منطقه بومی برنامه هاي موضوع بند ذکر شده. پتانسيل

 خش آب ايران از منظر ب

هاي پايدار  تدوين و ارائه شاخص

مديريت شهري در مناطق مختلف 

 کشور از منظر بخش آب 

3 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

تدوين برنامه جامع آموزش 

 پرسنل بخش آب کشور
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

جتماعی، تأثير مشکالت ا

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

. تحقق توسعه، مستلزم آموزش نيروي 

انسانی کيفی، با صالحيت و داراي 

اطالعات و توانمنديهاي علمی ميباشد و 

توسعه بدون داشتن انسانهاي توسعه 

 امري غيرممکن است.يافته 

هدف از  انجام اين پژوهش نيازسنجی 

هاي آب   آموزشی پرسنل شرکت

اي و همچنين ستاد شرکت  منطقه

مديريت منابع آب ايران و بخش آب 

وزارت نيرو و تدوين يک برنامه جامع 

آموزشی مبتنی بر استانداردهاي 

 باشد.  المللی و معتبر می بين

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
يريت شرکت مد

 منابع آب ايران

سازي نظام جامع  تدوين و پياده

مستندسازي و انتقال تجارب 

مديريتی در بخش آب کشور با 

 سازي سازمانی هدف ظرفيت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

يين الگوي مناسب و تع

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

هاي حاکم  با توجه به تنوع و پيچيدگی

بر مديريت بخش آب و گذشت مدت 

گيري  زمان قابل توجه از شکل

ساختارهاي مديريتی و سازمانی بخش 

جامعی   نامه آب کشور، وجود چنين نظام

ي تواند عالوه بر کاهش سطح خطاها می

مديريتی منجر به ايجاد يک فرْآيند 

سريع انتقال تجارب موفق و ناموفق 

 مديريت بخش آب کشور شود. 

با توجه به تنوع تجارب مديريتی در 

هاي مختلف و  بخش آب کشور در حوزه

ويژه شرايط بحرانی  شرايط مختلف به

مانند مديريت خشکسالی، سيالب، 

،اين پژوهش به دنبال تدوين  حوادث و...

سازي نظام جامع مستندسازي  و پياده

تجربيات مديران بخش آب کشور و 

ها از طريق يک فرآيند کارآمد  انتقال آن

ترين  باشد. لذا مهم و اثربخش می

خروجی مورد انتظار از انجام اين 

پژوهش تدوين يک نظام کارآمد 

مستندسازي و انتقال تجربيات مديران 

 باشد.   بخش آب کشور می

حل ارائه راه 

 مشکل

شرکت آب  5
تعيين الگوي کشت بهينه در 

استان البرز براساس مفهوم ردپاي 
پايان نامه 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

11- سازي نياز ضرورت بهينه  

آبي محصوالت کشاورزي و 
تهيه     
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فقدان الگوي کشت مناسب با  زمينه آب دانشجويي آب اي البرز منطقه

 منابع آبي موجود

 تورالعملدس

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان شرقي

ها و  ارزيابي و تحليل فرصت

هاي توسعه صنعت آب  چالش

بندي کشور و جايگاه آن در  بسته

مديريت عرضه و تقاضاي آب 

 شرب با کيفيت

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

ع آب و مديريت بهينه از مناب

 يکپارچه منابع آبي

با توجه به محدوديت منابع مالي و توان 

اجرايي بخشهاي دولتي، خصوصي سازي در 

بخش آب مي تواند به عنوان راهکاري براي 

افزايش بازده و برون رفت از مشکالت 

 مدنظر قرار گيرد.

انتظار مي رود چالشهاي حضور بخش 

خصوصي در بخش آب بررسي و احصاء 

ديده و به تناسب فرصتها و تهديدات گر

شناسايي شده راه کارهايي براي برون رفت 

از مشکالت و افزايش بازده استفاده از آن 

 باالخص در بخش شرب ارائه گردد.

تهيه 

 دستورالعمل

7 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

تعيين توسعه اراضي در محدوده 

سازه هاي آبي در زمان ساخت و 

کمک داده هاي  بعد از آن با

 سنجش از دور

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از -14

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 از رشد جلبکها و ...(

سازه هاي  تعيين توسعه اراضي در محدوده

آبي در زمان ساخت و بعد از آن با کمک 

 داده هاي سنجش از دور

کاربرد سنجش از دور براي تعيين توسعه 

اراضي در محدوده سازه هاي آبي در زمان 

 ساخت و بعد از آن 

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمانشاه

 شرب آب تامين سنجی امکان

 با مختلف منابع از اضطراري

 گيري تصميم وشهاير

 چندمعياره

 تقاضا محور

 هاي اولويت

 فناوري و پژوهشی

 آب زمينه در کشور

 استفاده و شناسايی عدم

 و آب منابع از بهينه

 منابع يکپارچه مديريت

 آبی

 و شهري نواحی آب تامين لزوم

 روستايی
 آب تامين دستوراعمل ارايه

 حل راه ارائه

 مشکل
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 ريزي محور مديريت و برنامه -1

 مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب 1-5

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

سازي فرآيند  تدوين و پياده

گرايی و  افزايش اثربخشی، هم

پژوهشی  هاي کارآيی طرح

 مرتبط با بخش آب کشور 

 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

ضرورت روشن ساختم نقاط ضعف و 

قوت مراحل مختلف پيشنهاد، بررسی، 

تصويب و اجراي پروژه هاي پژوهشی 

شور و ارتقاي کارآيی اين طرحها مفيد ک

باشد. اين مسئله با تدوين روش شناسی 

هاي  ارزيابی کارآيی و اثربخشی طرح

پژوهشی و الزام موسسات و سازمانهاي 

پژوهشی و مديريتی بخش آب به انجام 

اين ارزيابی براي هر يک از طرحهاي 

 پژوهشی انجام می گردد. 

گرايی ارائه برنامه جامع هماهنگی و هم

هاي  نهادهاي تحقيقاتی و برنامه

تحقيقاتی مرتبط در زمينه بخش آب و 

ها از نتايج  نحوه استفاده اين طرح

تحقيقاتی يکديگر و تدوين روش 

شناسی نحوه ارزيابی کارايی و اثربخشی 

طرحهاي پژوهشی حوزه آب و نظامنامه 

سازي آن در سطح  با دستورالعمل پياده

شرکت  اي و هاي آب منطقه شرکت

 مديريت منابع آب ايران

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 اطالعات فناوري و دانش مديريت 1-6

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

تدوين برنامه ارتقاء نقش و 

جايگاه دانش بومی در مديريت 

 پايدار بخش آب کشور 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

عدم شناسايی و استفاده 1

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

دانش بومی مديريت آب در ايران، 

ژرف، سازگار با  دانشی پرانديشه و 

محيط و بدون تخريب پيامدهاي 

محيطی و تخريب سرزمين و  زيست

گون خشکی  هاي گونه سازگان نابودي بوم

هاي  و آبی، بدون اثرات منفی بر کاربري

جنگل و مرتع، بدون تخريب و تحليل 

ها بوده است.  هاي آبی و رودخانه پيکره

 

تدوين و ارائه ليست و جزئيات جامعی  -

 از دانش بومی مديريت بخش آب کشور 

تدوين برنامه راهبردي و عملياتی  -

هاي تاريخی و دانش  حفاظت از سازه

 بومی کشور

ارائه راه حل 

 مشکل
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اين دانش بومی بيشترين سازگاري را 

نوسانات آن داشته است.  با طبيعت و

مستندسازي اين گنجينه عظيم و تالش 

در راستاي حفاظت و انتقال آن به 

هاي بعدي از جمله ضروريات  نسل

بنيادين مديريت بخش آب کشور در 

راستاي تحقق توسعه پايدار اين بخش 

 باشد می

2 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

روشهاي بهينه مديريت اطالعات 

سيالب در ايستگاه هاي بين 

استاني واقع بر يک حوضه آبريزو 

تاثير نصب دستگاه هاي آنالين در 

 مديريت بحران 

 ورتقاضا مح
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

شناسايي و استفاده  عدم    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

مديريت بحران سيالب و جلوگيري از از 

خسارت مالي و جاني سيالب و اجراي نظام 

 نامه سيل وزارت نيرو

مديريت بحران سيل جهت جلوگيري از 

 خسارت به 

ل ارائه راه ح

 مشکل

3 

شرکت توسعه  

منابع آب و 

 نيروي ايران

مستندسازي درس آموخته ها و   

تجربيات صنعت سدسازي پس از 

انقالب اسالمي ) فرصت ها و 

 (چالش ها

 تقاضا محور
سياست هاي کلی 

 علم و فناوري

هدر رفتن سرمايه هاي 

دانشی و جلوگيري از 

 دوباره کاري ها

 مديريت دانش و فناوري اطالعات 

ثبت تجارب به گونه اي که ديگران 

بتوانند با مراجعه به مستندي که تهيه 

شده است، به ابعاد گوناگون تجربه و 

فرايند تحقق آن پی برده و از آن درس 

 آموزي و يادگيري الزم را داشته باشند.

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبي

طراحي و پياده سازي نظام 

 انش مديريت د
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

شناسايي،اولويت بندي و گروه بندي دانش 

و ابزارهاي تبادل دانش و تعامل في مابين 

آنها در سازمان پروژه محور در بهتر مديريت 

اني و به تبع آن در نمودن دانش سازم

مديريت کارآمد پروژه ها بسيار تاثير گذار 

 است

    



 27                                                                                                          شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 
 

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

ارائه مدل کاربردي و دستور العمل 

پياده سازي مديريت سبز فناوري 

اطالعات در شرکت سهامي آب 

 منطقه اي سيستان و بلوچستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

کشور در  و فناوري

 زمينه محيط زيست

  

با توجه به تاکيدات صورت گرفته دولت در 

سالهاي اخير در خصوص کاهش مصرف 

انرژي و جلوگيري از آلودگي محيط زيست 

و همچنين سرعت فزاينده بکارگيري و 

ارتقاي تکنولوژي در سازمانها ، توجه جدي 

را در سطح  ITبه مسئله مديريت سبز 

رين مباحث فعلي و سازمانها يکي از مهمت

 آينده کشور و به عنوان يک الزام خواهد بود. 

ارائه مدل فناوري اطالعات سبز شامل 

دستورالعمل کاربري دفع يا بازيافت زباله 

هاي الکترونيکي و همچنين ارائه 

دستورالعمل مميزي انرژي تجهيزات سخت 

 افزاري و نرم افزاري   

 ارائه مدل 

 

 ه ريزيمحور مديريت و برنام -1

 و سازمانی نهادي مديريت 1-7

 

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

ارزيابی مديريت نهادي و 

 سازمانی بخش آب کشور
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

نداز وزارت چشم ا

 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

مديريت آب، مديريتی چند ديسيپلينه 

دليل ماهيت خاص  و فرابخشی است و به

آن ابزار مناسبی از حيث سياسی و 

رسد )که همواره  نظر می اجتماعی به

موجب شده تا برخوردهاي غيرتخصصی 

و سياسی با مديريت آن شود(. با توجه 

به شرايط و مالحظات کشور، همکاري و 

نفعان بخش آب  هماهنگی پايدار ذي

پذير نخواهد بود مگر آنکه  امکان

مديريت نهادي و سازمانی بخش آب هر 

ها و   ارزيابی، تدوين و ارائه روش-

راهکارهاي عملياتی و اجرايی جهت 

هاي  هماهنگی و همگرايی سياست

هاي ذيربط در  ها و سازمان خانه وزارت

هاي قانونی و  بخش آب با لحاظ ظرفيت

 نهادي موجود

هاي مطلوب  شناسايی شيوه-

نفعان در فرآيند  دهی ذي مشارکت

 مديريت بخش آب کشور ريزي برنامه

تبيين جايگاه نهادهاي اقتصادي الزم -

ارائه راه حل 

 مشکل
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استان در سه سطح سازمانی، نهادي و 

 نی صورت پذيرد. حکمرا

 اي. هاي آب منطقه براي شرکت

تبيين و ارائه ملزومات ايجاد ارتباط -

هاي  منطقی و صحيح ميان بخش

مختلف سازمانی و نهادي آب کشور و 

همچنين ارتباط موثر و کارآمد با ساير 

 ها سازمان

هاي کلی بهبود  راهبردها و سياست-

 مرانی و حاکميت در بخش آب حک

2 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

سنجش رضايت شغلی پرسنل 

مديريت بخش آب کشور و ارائه 

راهکارهاي ارتقاء انگيزش 

 شغلی 

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت اجتماعی، 

فرهنگی و حقوقی بر 

بع آب طرحهاي توسعه منا

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

نياز به انجام يک طرح تحقيقاتی جامع 

و در عين حال کاربردي در زمينه 

شناسی وضعيت منابع انسانی  آسيب

هاي تابعه بخش آب کشور به  شرکت

اي از منظر  هاي آب منطقه ويژه شرکت

ر در کاهش و رضايت شغلی، عوامل موث

 افزايش سطح آن و انگيزش پرسنلی 

هدف سنجش ميزان رضايت شغلی 

پرسنل شرکت مديريت منابع آب ايران 

هاي تابعه آن به ويژه  و شرکت

 باشد.  اي می هاي آب منطقه شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

آسيب شناسي مديريت منابع 

زايش انساني و ارائه راهکارهاي اف

 کارايي و اثربخشي نيروي انساني

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 تأثير مشکالت اجتماعي،-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

آب با در نظر  مديريت منابع

 گرفتن مسائل اجتماعي

 ضرورت دستيابي به روش هاي افزايش

 راندمان کاري در ميان منابع انساني

شناسايي وضعيت موجود راندمان کاري، 

مشکالت موجود در دستيابي به راندمان 

مناسب، راهکارهاي رسيدن به راندمان 

 کاري مناسب

 اجراي پايلوت

4 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

مدل برنامه ريزي منابع آب دشت 

هاي استان جهت تعيين اثرات 

تي مختلف و ارائه تصميمات مديري

 الگوي مديريتي بهينه

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

شرايط بحراني دشت هاي استان بوشهر و 

تصميم گيري هاي نقطه اي و بدون  

 مشخص بودن اثرات تصميمات

کار هاي علمي جهت تصميم گيري ارائه راه 

هاي بهينه با توجه به اثرات هر تصميم و به 

 حدالقل رساني اثرات نامطلوب تصميمات 

 ارائه مدل 
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5 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسي عوامل موثر بر ارتقاي بهره 

 وري نيروي انساني شرکت
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ت اجتماعي، مشکال تأثير-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

جهت  تعيين الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

مشخص نبودن ميزان بهره وري و عوامل 

موثر بر افزايش يا کاهش آن در شرکت آب 

 منطقه اي بوشهر

تامين ميزان بهره وري و تقويت عوامل 

امل منفي موثر بر اين امر مثبت و کاهش عو

 و رسيد به مدل بهينه بهره وري

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

طراحي مدل برون سپاري براي 

فعاليت هاي تصدي گري اولويت 

دار و آسيب شناسي برون سپاري 

 انجام شده

 تقاضا محور
قانون مديريت خدمات 

 کشوري

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

و حقوقي بر  فرهنگي

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

نياز به پرداختن به امر خصوصي در بخش 

آب و نيز تاکيد شرکت مادرتخصصي بر 

پياده سازي مدل برونسپاري در قالب طرح 

 پژوهشي

بهره گيري از ظرفيت هاي بخش خصوصي 

قانون  54ي هرچه موثرتر ماده و اجرا

 مديريت خدمات کشوري در صنعت آب

 اجراي پايلوت

7 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

طراحي الگوي استاندارد امنيت 

شبکه و داده مبتني بر مهندسي 

 شبکه و مديريت داده

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

ير مشکالت اجتماعي، تأث-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

با توجه به جايگاه داده در عصر حاضر و 

لزوم نگاه جامع به اين مقوله درسازمانها  ، 

ميزان حساسيت و اهميت امنيت دستگاهها ، 

شبکه و ...همچنين همزمان با ايمن سازي 

گسترش نيازهاي سازمان که منجر به 

توسعه سامانه ها و سرويس دهندگان جديد 

 شبکه ميباشد.

ارتقاء بهره وري با افزايش سطح اثربخشي  

پياده سازي سيستم هاي نوين مديريتي با 

 رويکرد امنيت داده

 ارائه مدل 

8 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

نامنظمي برگزاري و  آسيب شناسي

راندمان پايين جلسات اداري ارگان 

هاي دولتي به همراه ارائه راهکار 

)مطالعه موردي شرکت آب منطقه 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

و طرحهاي توسعه منابع آب 

تعيين الگوي مناسب جهت 

افزايش راندمان و نظم برگزاري جلسات 

 اداري

بررسي داليل نامنظمي و راندمان کم 

جلسات اداري به همراه ارايه راهکارهاي در 

 جهت رفع آنها

ارائه راه حل 

 مشکل
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مديريت منابع آب با در نظر  اي خراسان رضوي(

 گرفتن مسائل اجتماعي

9 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

کار راهه مبتني بر  توسعه مدل

پست سازماني در شرکت هاي آب 

منطقه اي )طراحي شغل و تدوين 

کار راهه شغلي؛ توسعه نرم افراز و 

 تدوين دستورالعمل(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

وي مناسب جهت تعيين الگ

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

تعيين نيازهاي شخصيتي و تخصصي پست 

تعيين کارراهه پيشرفت شغلي  -هاي شغلي

 در شرکت هاي آب منطقه اي

تهيه دستورالعمل طراحي شغل و تدوين کار 

 راهه شغلي در شرکت هاي آب منطقه اي

تهيه 

 دستورالعمل

11 

شرکت آب 

 اي زنجان همنطق

تدوين دستور العمل و پياده سازي 

نظام نامه ايجاد تشکل ها ي بهره 

داري از تاسيسات آبي استان در 

 شرايط نرمال و کم آبي 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 ت مجازي آب(تجار

الگوي نا مناسب سازمان دهي و بهره 

برداري از تاسيسات آبي در شرکت آب 

منطقه اي زنجان موجب خرابي دستگا ها 

،سوختن پمپ ها و هزينه باالي تعمير و 

نگهداري اين تاسيسات مي شود که با توجه 

به پايين بودن  روحيه مشارکت  در منطقه و 

تگي به نهادينه شدن روحيه اتکا و وابس

حمايت مالي دولتي، نياز به تدوين 

دستورالعمل نظام نامه ايجاد تشکل هاي 

بهره برداري از تاسيسات آبي با هدف 

سازماندهي سازگار ،مديريت مناسب 

نگهداري و برنامه ريزي براي رفع نواقص از 

اين تاسيسات آبي مي باشدکه با تدوين 

دستورالعمل جامع اين نياز شرکت رفع 

 رديد.خواهد گ

بررسي وضعيت بيمه طرحهاي توسعه منابع 

آب و ارائه راهکارهايي در جهت بهبود 

 وضعيت 

ارائه راه حل 

 مشکل
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11 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

تحليل وضعيت مديريت مالي 

شرکت آب منطقه اي کرمان  و 

ارائه راهکارهاي عملياتي جهت 

کاهش هزينه ها و افزايش 

ق درآمدهاي شرکت به منظور تحق

 خودگرداني مالي شرکت

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه مديريت، 

 اقتصادي و بازرگاني

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

با توجه اهميت مقوله درآمد در پيشبرد 

 اهداف و برنامه هاي شرکت و با عنايت به

متکي بودن شرکت به درآمد خود و تامين 

هزينه هاي جاري، انجام اين طرح ضروري 

 بنظر ميرسد.

دستيابي به منابع درآمد زايي کارآمد و 

 مطمئن براي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

 اي لرستان منطقه

بررسي و تحليل مسائل اجتماعي 

 تشکل هاي آب بران

پايان نامه 

 دانشجويي

هاي پژوهشي اولويت 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

مسائل و مشکالت اجتماعي و حقوقي در 

 ارتباط با ايجاد تشکل هاي مردمي
 ارائه راهکاررفع مشکالت موجود و 

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

 اي لرستان منطقه

بررسي و تحليل وضعيت مالي 

شرکت و ارائه راهکارهاي عملياتي 

جهت کاهش هزينه ها و افزايش 

 درآمدها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بهبود راندمان پايين -11

ت هاي آبياري)مرم شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

عدم همخواني وضعيت درآمد و هزينه هاي 

شرکت و عدم وصول منابع مالي پيش بيني 

 شده

ارائه راهکار در جهت افزايش درآمد و 

 کاهش هزينه

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بررسي وضعيت موجود وارائه 

لياتي به منظور راهکار هاي عم

 توانمند سازي شرکت

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه رفه و تامين 

 اجتماعي

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

و دقيق درجهت افزايش لزوم بررسي علمي 

 کارايي

شناسايي عوامل و شاخص هاي بهره وري 

 وبهبود آنها

تهيه 

 دستورالعمل
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

15 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

آسيب شناسي برون سپاري 

تصدي هاي غير حاکميتي و ارائه 

 راه حل 

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
  

کمک به چابک سازي سيستم و تقويت 

 ش غير دولتيبخ
 برون سپاري تصدي هاي غير حاکميتي

تدوين 

 استاندارد

16 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

آسيب شناسي و توانمندسازي 

نيروي انساني با رويکرد افزايش 

 بهره وري

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه مديريت، 

 اقتصادي و بازرگاني

  
رضايت شغلي در بين  افزايش انگيزه و

 کارکنان

افزايش عملکرد نهايي سازمان بدون تغيير 

افزايش  -در سطح کمي نيروي انساني

 رضايت کاري در بين کارکنان

تهيه 

 دستورالعمل

 

 محور منابع آب -2

 زمينی زير آب منابع 2-1

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار يت داشتنداليل اولو يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي شاخص هاي پايداري کمي 

و کيفي آبخوان هاي استان و رتبه 

 بندي آنها از نظر آسيب پذيري

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 يريت يکپارچه منابع آبيمد

مخاطرات ناشي از تغيير کيفيت و کميت 

منابع آب زيرزميني و وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت ارائه راهکارهاي  در دشت

 پيشگيرانه

شناسايي و طبقه بندي ابخوانهاي استان از 

 نظر ريسک اسيب پذيري

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

سي علل شوري آبخوان دشت برر

کهريز با استفاده از مطالعات 

 ايزوتوپي و آناليز شيميايي

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

ابع آب مخاطرات ناشي از تغيير کيفيت من

زيرزميني و بررسي منابع آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 شناسايي داليل شوري آب زيرزميني دشت
ارائه راه حل 

 مشکل
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3 

شرکت آب 

 اي اردبيل منطقه

بررسي علل پديده رسوبگذاري در 

تاسيسات آبگرم معدني قينرجه نير 

 و ارايه راهکارهاي نوين 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي منابع آالينده     -9

آب و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

هزينه هاي باالي تعمير و نگهداري 

 تاسيسات

ارايه راهکار عملي براي کنترل پديده 

رسوبگذاري بدون از بين رفتن خاصيت 

 معدنيدرماني آبگرم 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي اردبيل منطقه

بررسي تاثير آبگيري سد گيوي بر 

 چشمه هاي آبگرم معدني کوثر
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

احتمال لطمه به چشمه آبگرم پس از 

سد گيوي و کاهش در آمد جاري آبگيري 

 شرکت از اين آبگرم معدني

کسب اطمينان از وارد نشدن لطمه به 

آبگرم، يا ارايه راهکار پيشگيري در صورت 

 شناسائي خطر

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

تعيين عوامل تغذيه آبخوان 

 هشتگرد بروش رديابي ايزوتوپ ها
 تقاضا محور

پژوهشي اولويت هاي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

 بر يکديگر

نياز به شناخت و حراست از عوامل تغذيه 

 آبخوان دشت هشتگرد

رديابي کليه منابع تغذيه کننده دشت 

کمي  هشتگرد، تهيه نقشه هاي پهنه بندي

 از آبخوان، 

تهيه 

 دستورالعمل

6 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

اندازه گيري مولفه هاي االستيک 

و غير االستيک رسوبات تشکيل 

 دهنده آبخوان هاي  استان البرز

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

هاي پيشگيرانهراهکار  

وجود محدوديت در اطالعات و داده هاي 

مربوط به فرونشست و ضرورت رتقا سطح 

 کيفيت داده هاي مورد نياز

اندازه گيري مولفه هايرسوبات تشکيل 

 دهنده آبخوان ها

تهيه 

 دستورالعمل

7 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

حمايت از پايان نامه هاي 

دانشجويي در زمينه منابع زير 

ي ، فرونشست و بررسي زمين

 مسائل اجتماعي تاثير گذار 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

    
ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

پيش بيني ميزان فرونشست ناشي 

ز بهره برداري منابع آب زيرزميني ا

در دشت هاي استان ايالم با 

اولويت هاي پژوهشي  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

قبل از وقوع پيش بيني فرونشست دشت 

جهت چاره انديشي براي آن بسيار با اهميت 

بررسي وضعيت آبخوان ها از نظر تاثير بهره 

برداري منابع آب بر فرونشست دشت ها و 

ارائه راه حل 

 مشکل
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استفاده از مدل رياضي و ارائه 

 راهکارهاي پيشگيري از آن

 پيش بيني آن قبل از وقوع است. راهکارهاي پيشگيرانه زمينه آب

9 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

بررسي اثر احداث سدهاي مخزني  

استان بر وضعيت آبخوان دشت 

اي زيردست با استفاده از مدل ه

هاي رياضي )مطالعه موردي : 

 گاوي، دويرج و ميمه(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 (سطحي

با توجه به تغييرات زماني و مکاني کمي و 

کيفي آبهاي سطحي و زيرزميني منطقه 

هاي مورد مطالعه، احداث سد چه تاثيري در 

کاهش يا افزايش سطح تراز آب زيرزميني 

 يا کيفيت آبخوان تحت پوشش دارد

پيش بيني نمود که احداث و  بتوان-1

دويرج و ميمه چه   آبگيري سدهاي گاوي،

تاثيري روي وضعيت سفره هاي آب 

ارائه يک  زيرزميني دشت تحت پوشش با

بررسي  -5داشتمدل در آينده خواهد 

از  تغييرات سطح آب زيرزميني با استفاده

محاسبه بيالن آبخوان در -1مدل رياضي 

شببه سازي سفره -4طول دوره هاي تنش 

زيرزميني در شرايط ماندگار و  آب

 غيرماندگار

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

تحليل هيدروگراف و تغييرات 

يايي پارامترهاي فيزيکي و شيم

 چشمه هاي گوگردي استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

منابع آب زيرزميني مناطق غربي استان 

اغلب گوگردي مي باشد. تاکنون مطالعه 

 ت.جامعي در اين خصوص انجام نشده اس

بررسي تغييرات و نوسانات پارامترهاي 

فيزيکي و شيميايي به صورت روزانه به 

منظور شناخت دقيق وضعيت 

 هيدروژئولوژيکي چشمه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

ارزيابي تاثير کمي و کيفي احداث 

پروژه هاي تغذيه مصنوعي بر 

منابع آب زيرزميني)مطالعات 

ژه هاي تغذيه مصنوعي موردي پرو

 برتش دهلران، بان رحمان مهران(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 (سطحي

با توجه به بيالن منفي و کسري مخزن 

اغلب آبخوان هاي حوزه عمل شرکت و 

آب  بمنظور جبران کسري مخزن و تامين

تخصيص هاي قبلي داده شده اجراي اين 

 تحقيق الزم مي باشد.

بيالن آب زيرزميني به منظور  تهيه-1

شناخت تاثير احداث پروژه هاي تغذيه 

جمع -5آب زيرزميني مصنوعي بر منابع

آوري و ثبت آمار و اطالعات مورد نياز و 

سيالب بر منابع  ارزيابي اثرات کيفي پخش

ايجاد -1ان و مکان آب زيرزميني در بعد زم

محدوده طرح  سيستم پايش مناسب در

ارائه راه حل 

 مشکل
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پخش سيالب جهت رفتارسنجي اثرات 

-4پخش سيالب بر منابع آب زيرزميني

بندي اطالعات جمع آوري شده به  دسته

عنوان بانک اطالعاتي مورد استفاده در 

ارزيابي -2تحقيقاتي و اجرايي آتي  کارهاي

تغييرات روند پارامترهاي کيفي سفره و 

 تاثير پخش سيالب در اين تغييرات بررسي

12 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

بررسي وامکان سنجي احداث 

زهکشهاي زيرزميني يا ارائه روش 

هاي ديگر در دشتهاي با سطح 

ايستابي باال با استفاده از مدل 

رياضي) مطالعات موردي دشت 

 منطقه فرخ آباد( –دهلران 

 تقاضا محور

لويت هاي پژوهشي او

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

با توجه به زهدار بودن طبيعي بخشي از 

دشت دهلران در اثر شرايط طبيعي و 

خاکشناسي منطقه و بمنظور امکان توسعه 

کشاورزي بعد از حل مشکل زهکشي اين 

 ق نياز به انجام دارد.تحقي

سنجي احداث  و امکان بررسي -1

هاي با سطح  هاي زيرزميني دردشت زهکش

بررسي -5ايستابي باال لزوم و شرايط احداث  

1زهکش زيرزميني تاثير احداث زهکش   -

آبخوان و کاهش سطح  زيرزميني در تخليه

سنجي استفاده مجدد از  امکان-4ايستابي

تاثير زهکشي-2ها آب زه قه مورد مطالعه منط 

 بر منابع آب سطحي و زيرزميني پايين دست

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسي تاثير عوامل مختلف در 

وضعيت سفره هاي ساحلي و 

تدوين مدل هاي تصميم گيري و 

 پيش بيني وضعيت آتي

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ي و استفاده عدم شناساي    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

تهاجم آب شور و تخريب کيفي منابع آب 

ساحلي استان بوشهر و به خطر افتادن تامين 

 منابع آب صنايع و کشاورزي

مشخص کردن سهم هر يک از عوامل در 

بيالن آب ساحلي و ارئه مدل مديريت بهينه 

م آب شور اين آبخوان ها جهت کنترل تهاج

 و بهره برداري پايدار

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

تدوين الگوي تخمين حجم آب 

برگشتي کشاورزي به منابع آب 

 زيرزميني بر بيالن دشت ها

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان افت

هاي زيرزميني و سطحي  آب

مشخص نبودن حجم تغذيه آبخوان از آب 

 مصرفي در بخش کشاورزي

تعيين حجم تغذيه آبخوان از زهاب 

 کشاورزي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 بر يکديگر

15 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

بررسي حجم تبادل آب سطحي و 

زيرزميني در رودخانه هاي ورودي 

 تهران به شهر 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

مشخص نبودن حجم تغذيه آبخوان از 

 رودخانه ها

تعيين حجم تغذيه آبخوان از رودخانه هاي 

 کرج -ت تهران ورودي به دش

ارائه راه حل 

 مشکل

16 

 و آب سازمان

 خوزستان برق

 پايش و توليد سامانه توسعه

 بر مبتني آب منابع پايه اطالعات

 اي ماهواره هاي داده

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان    -5

 منابع يکپارچه پايش کامل

کيفي و کمي)آب ) 

 اطالعات پايش سامانه توسعه و تکميل

 آب منابع

 هزينه کم و جديد هاي روش بکارگيري

 اي، ماهواره هاي داده و اطالعات از استفاده

 اطالعات هاي سامانه تکميل در تواند مي

 .شود گرفته بکار آب منابع پايه

ارائه راه حل 

 مشکل

17 

 و آب سازمان

 خوزستان برق

 تراز رهشدا و پايش سيستم توسعه

 منظور به زيرزميني هاي آب

 تغييرات روند مدلسازي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان    -5

 منابع يکپارچه پايش کامل

کيفي و کمي)آب ) 

 زير هاي آب تراز تغييرات روند بررسي

 زير هاي آب پايش سامانه توسعه ، زميني

 زميني

 و زيرزميني هاي آب تغييرات روند يبررس

 منظور به مربوطه هاي سامانه توسعه

 اهداف از زميني زير آب منابع مديريت

 تغييرات روند رياضي مدلسازي. است تحقيق

 برنامه هاي ضرورت از زيرزميني آب تراز

 مي زيرزميني آب منابع مديريت و ريزي

 .باشد

ارائه راه حل 

 مشکل

18 

شرکت آب 

 سمناناي  منطقه

يار جهت ارائه سيستم تصميم

سازي طرح احيا و تعادل پياده

بخشي منابع آب زيرزميني درقالب 

مديريت به هم پيوسته منابع آب 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

بي شک مهمترين موضوع مديريت منابع 

آب در استان سمنان احياء و تعادل بخشي 

آبهاي زيرزميني است و علي الظاهر چاره 

اي جز مديريت يکپارچه منابع آب نيز ندارد. 

از آنجاييکه محدوده مطالعاتي دامغان 

در اختيار داشتن يک سيستم تصميم يار 

براي موضوع احياء و تعادل بخشي آبهاي 

زيرزميني با اتکاء به مديريت يکپارچه منابع 

آب که قابل استفاده براي تصميم سازي 

بليت تعميم براي کل استان آينده بوده و قا

ارائه راه حل 

 مشکل
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هاي سطحي پايلوت خوبي از درهم کنش آب بر يکديگر در محدوده مطالعاتي دامغان

و زيرزميني است و اطالعات آن نيز قالب 

اعتماد و جمع بندي مي باشد، انتخاب 

 گرديده است. 

 را نيز داشته باشد. 

19 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

تعيين حريم برداشت چاه با 

 استفاده از منطق فازي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

آب و مديريت بهينه از منابع 

 يکپارچه منابع آبي

هاي  اهميت و نقش گسترده آب در فعاليت

هاست دغدغه تمام کشورها  بشري مدت

خشک بيشتر  ميباشد و مناطق خشک و نيمه

از سايرين در معرض بروز مشکالت مربوط 

آبي و آلودگيهاي ناشي از کاهش آب  به کم

هاي زيرزميني   ميباشند. برداشت بيرويه آب

اي اخير باعث افت شديد سطح ه در سال

ايستابي شده است. در اين تحقيق با 

گيري از منطق فازي  بسته به مقدار  بهره

( از Rافت سطح ايستابي  حريم برداشت )

برداري بدست آمده و با رعايت  هاي بهره چاه

اين  فواصل از افت سطح ايستابي جلوگيري 

 ميشود.

ه تعيين حريم فني چاه بهره برداري با توج

 به افت آبخوان

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

بررسي و ارائه روش نوين و کارآمد 

براي محاسبه ضرايب 

 هاي استان هيدروديناميکي آبخوان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

فيآب)کمي و کي ) 

 کاهش هزينه هاي جاري
هاي استان و کشور تعيين مشخصات آبخوان

 هاي دقيق اما کم هزينهبا روش

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه
بررسي زون دراستيک دشت 

جيرفت با تاکيد بر تعيين کاربري 
اولويت هاي پژوهشي  تقاضا محور

ر و فناوري کشور د

بررسي منابع آالينده     -9

آب و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

با توجه به روند تغذيه و برداشت از آبخوان 

جيرفت و تغييرات کاربري اراضي، اين 

منطقه از جمله محدوده هاي آسيب پذير 

بندي آسيب پذيري آبهاي زيرزميني پهنه 

آبخوان جيرفت با استفاده ازمدل دراستيک 

(DRASTIC و تعيين حريم  کيفي  )

تهيه 

 دستورالعمل
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ها آلودگي زمينه آب RSاراضي  با استفاده از  استان کرمان محسوب مي شود که  تا  

آسيب پذيري کنون مطالعات جامع کيفي 

براي آن انجام نشده است. آگاهي از ميزان 

پذيري کيفي سفره آب زيرزميني و  آسيب

پذير، نقش  بخصوص شناسايي نقاط آسيب

ريزي  مهمي در مديريت اين منابع، برنامه

برداري،حفاظت هرچه بيشتر و  براي بهره

بهتر آبخوان و نيز پيشگيري از روند روبه 

 رشد تخريب آن دارد.

آبخوان با توجه به انواع مختلف مصارف 

شرب، کشاورزي و صنعت در منطقه 

 باشد.   مي

22 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

ارزيابي و پهنه بندي آثار و تبعات 

دي، اجتماعي و زيست اقتصا

محيطي  ناشي از برداشت بي 

رويه منابع زير زميني در شرايط 

 کنوني و آتي

  

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

جهت  تعيين الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در نظر 

ئل اجتماعيگرفتن مسا  

محسوب ميشود که متأسفانه تا کنون 

مطالعات کمي و کيفي آسيبپذيري براي آن 

انجام نشده است. از طرف ديگر روشهاي 

 مختلف

استفاده  DRASTIC ) 1مدل دراستيک ( 

 شده است.

تهيه 

 دستورالعمل

23 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

بررسي و ارائه راهکارها براي 

ه هاي اصالح و اثر بخشي پروژ

طرح تعادل بخشي آبهاي زير 

زميني در محدوده هاي مطالعاتي 

 استان کرمان 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

هاي گذشته به داليل مختلف فشار  طي دهه

ي آب زير زميني وارد و ها زيادي بر آبخوان

ناپذيري به  موجب صدمات و تغييرات جبران

زيست شود. بنابراين تعادل بخشي  محيط

آبهاي زيرزميني دشتها امري ضروري مي 

 باشد.

تحليل اثرات  ناشي از اجراي طرح هاي 

تعادل بخشي بر وضعيت فعلي و آتي 

آبخوان و مدلسازي کمي و کيفي آبخوان، 

ظت از منابع آب زير توسعه پايدار و حفا

 زميني

ارائه راه حل 

 مشکل

24 
 آب شرکت

 اي منطقه

 عملياتی هاي برنامه ارزيابی  

 مناطق در آبی کم با سازگاري
 تقاضا محور

 هاي اولويت

 فناوري و پژوهشی

 استفاده و شناسايی عدم

 و آب منابع از بهينه

 را آبی کم با سازگاري عملياتی روشهاي 

 نمايد می تدوين

 کم با سازگاري عملياتی برنامه تدوين

  آبی

 تهيه

 دستورالعمل
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 منابع يکپارچه مديريت  آب زمينه در کشور خشک نيمه کرمانشاه

 آبی

25 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کرمانشاه

-کمی هاي شبکه ارزيابی 

 بر زيرزمينی آب منابع کيفی

 موجود هاي داده اساس

 تقاضا محور

 هاي اولويت

 فناوري و پژوهشی

  آب زمينه در کشور

 شبکه يا سامانه فقدان

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

 پايلوت اجراي پايش هاي شبکه طراحی تکميل   پايش تکميلی هاي شبکه نبود

26 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

برآورد حجم ذخاير کارستي استان 

کهگيلويه و بويراحمد با استفاده از 

و جامع  متدولوژي کامل

 هيدروژئولوژي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

شناسايي و استفاده  عدم    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

محدوديت درمنابع آب سطحي منطقه 

 -درمقابل نياز روزافزون به منابع آب 

گسترش محدود آبخوانهاي آبرفتي دراستان 

ود شواهدي مبني برگسترش منابع آب وج -

محدوديتهاي موجود درتامين  -کارستي 

عدم وجودمطالعات  -وانتقال منابع آب 

هيدرو ژئولوژي ومسائل ساختاري در تامين 

پتانسيل باالي منابع آب  -آب درمنطقه 

 کارستي از نقطه نظر کميت وکيفيت

شناسي بررسي  ارائه متدولوژي وروش -

کارست دراستان پتانسيل منابع آب  

هاي آبدار و نقاط آهک  تعيين گسترش -  

 مساعد براي توسعه کارست

تعيين مناطق مستعد ازنظر پتانسيل ايجاد  -

 مخازن زيرزميني مناسب وآب موجود براي

 بهره برداري

بررسي چگونگي امکان بهره برداري از  -

 آبهاي آهکي موجود

ارائه نقشه کيفي منابع آب وتغييرات  -

آب درآبخوانهاي کارستي استان کيفيت  

بررسي روند کلي جهت جريان آب  -

 زيرزميني درآبخوان هاي کارستي استان

هاي زير سطحي  تسريع وتسهيل کاوش -

هاي کارستي جهت اکتشاف آب  

ارائه راه حل 

 مشکل

27 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسي پديده فرونشست در دشت 

هاي استان گلستان و ارائه 

 هاي مديريتيراهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

با توجه به محل تامين عمده آب شرب 

گلستان از منابع آب زيرزميني، احتمال 

 فرونشست دشت ها وجود دارد.

ي رود پديده با اجراي اين طرح انتظار م

فرونشست در دشت هاي گلستان و عوامل 

شکل گيري آن مشخص گردند و در ادامه 

راه کارهاي مديريتي براي شناسايي آن 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 تعيين گردد.

28 

شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

بررسي و ارزيابي يک روش کمي 

جهت تعيين و بهينه نمودن منابع 

انتخابي در محدوده مطالعاتي 

 بعنوان پايلوت.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

از نتيجه حاصل مي توان براي انتخاب  

منابع انتخابي استفاده نمود به نحوي که 

ه منابع آبي انتخابي و تعداد آنها در هر پهن

به بهترين وجه ممکن معرف منابع آبي 

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 کاربرد داشته باشد.

هدف از انجام اين تحقيق بدست آوردن 

يک روش است که بتوان با اختصاص دادن 

زن به پارامتر هاي مختلف موثر در هدف و

به يک نقشه پهنه بندي رسيد که معرف 

مناطق هم ارزش منابع آبي باشد. از نتيجه 

حاصل مي توان براي انتخاب منابع انتخابي 

استفاده نمود به نحوي که منابع آبي انتخابي 

و تعداد آنها در هر پهنه به بهترين وجه 

پهنه هم  ممکن معرف منابع آبي موجود در

ارزش باشد. ديگر نتيجه اين روش، امکان 

داشتن يک روش پردازش ديجيتال است که 

به نحو موثري ميتواند در تهيه نمودار تخليه 

 کاربرد داشته باشد.

تهيه 

 دستورالعمل

29 

شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

بررسي و تعيين مرز آبخوان در  

محدوده مطالعاتي نوبران با 

جديدترين روشهاي استفاده و ارائه 

 موجود

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

در سال هاي اخير و به موازات افزايش و 

تنوع طرح هاي مطالعاتي و اجرايي در زمينه 

و  توسعه بهره برداري از منابع آب

خاک،تقسيم بندي و کدگذاري حوضه هاي 

آبريز و محدوده هاي مطالعاتي کشور با اه 

داف مختلف توسط سازمان هاي گوناگون 

صورت گرفته که از آ ن جمله مي توان به 

تقسي م بندي هاي انجام شده در طرح 

هاي جامع آب و اطل سهاي منابع آب با 

در حال حاضر هيچ روش تعريف شده اي 

براي تعيين مرز آبخوانهاي آبرفتي وجود 

ندارد. با انجام اين تحقيق مشاور موظف به 

تعيين  ارائه تحقيق و ارائه يک روش  براي

مرز آبخوان خواهد بود که در محدوده هاي 

مطالعاتي ديگر نيز قابل استفاده خواهد بود. 

داشتن مرزهاي دقيق آبخوان ها از عوامل 

بسيار مهم در محاسبات مرتبط با حجم 

آبخوان ها و نيز تعيين محل چاه ها مي 

تهيه 

 دستورالعمل
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مقياس يک ميليونيم و سايراشاره نمود. اما 

ر زمينه مرزبندي آبخوانها هيچ روش د

مشخصي وجود ندارد. در اين تحقيق تالش 

خواهد شد در اين زمينه دستورالعملي تهيه 

 گردد.

 باشد.

31 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

بيالن با استفاده از محاسبه اجزاي 

 روشهاي نوين

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

مشخص نبودن ميزان واقعي حجم بارش 

 موثر ، نفوذ و رواناب
 ارائه مدل  به اجزاي بيالنمحاس

31 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

بررسي ارتباط هيدروليکي  

رودخانه گاماسياب با آبخوان دشت 

 نهاوند

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

نبودن حجم تبادل آبي بين  مشخص

 رودخانه و آبخوان

برآورد دقيق حجم آب تبادلي بين رودخانه و 

 آبخوان
 ارائه مدل 

32 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

بررسي نقش انسداد چاه هاي غير 

مجاز حاشيه دشت ها بر فعال 

شدن آبراهه هاي فصلي، چشمه 

-ها و قنوات در سطح استان

مطالعه موردي شهرستان 

 دراهنگکبو

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

بررسي اثرات انسداد چاه ها بر وضعيت 

 منابع آب

ارائه ميزان تاثير کاهش برداشت و جلوگيري 

 از برداشت بر منابع آبي منطقه
 پايلوتاجراي 

33 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

ارزيابي و پهنه بندي کيفي  آسيب 

 پذيري منابع آب زيرزميني
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 (آب)کمي و کيفي

پي بردن به درجه آسيب پذيري کيفي 

باتوجه به شناخت منابع آبهاي زير زميني 

 آلوده کننده آب

 مديريت تخصيص  و حفاظت از منابع آب 
ارائه راه حل 

 مشکل
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34 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

پروژه تعيين سقف کف شکني 

 دشتها
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

ي و کيفيآب)کم ) 

نداشت اطالعات الزم در خصوص سنگ 

 بستر و حجم آبخوان ها
 تععين حجم  آبخوان ها  

تهيه 

 دستورالعمل

35 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

ميزان تاثير گوراب ها و بند هاي 

تغذيه مصنوعي و استخر ها و 

مخازن ذخيره اي اجرا شده بر 

 منابع آب زيرزميني 

 تقاضا محور

ي اولويت هاي پژوهش

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 (سطحي

با توجه به ساخت استخرها ومخازن  ذخيره 

آب، اثر اين سازه ها برروي منابع آب پايين 

 دست مورد نظر مي باشد.

بررسي بندها واستخرهاي احداث شده 

،براورد آب نفوذ يافته و تبخيري و ميزان 

 اثيربندها بر منابع آب ت

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 محورمنابع آب -2

 سطحیآب منابع  2-2

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

هاي  ارزيابی نتايج طرح

سراسري و تهيه  آماربرداري

ها  اطلس منابع آب و جايگاه آن

هاي جامع بخش آب  در طرح

 کشور

 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

هدف از پيشنهاد اين پروژه ارزيابی 

وعه مطالعات و نسبت و جايگاه مجم

اقداماتی است که در قالب آماربرداري، 

تهيه اطلس منابع آب و يا طرح جامع 

 گيرد.  صورت می

ارزيابی ميزان اثربخشی نتايج حاصل  -

هاي آماربرداري سراسري، اطلس  از طرح

هاي  منابع آب و جايگاه آن در انواع طرح

 جامع مرتبط با بخش آب کشور 

انع تحقق شناسی عوامل و مو آسيب -

هاي جامع بخش آب  اهداف تهيه طرح

هاي سراسري از  کشور و آماربرداري

 منظر مطالعات پايه 

افزايی  ارائه راهکارهاي ارتقاء هم -

مجموعه اقدامات صورت گرفته در 

ارائه راه حل 

 مشکل
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هاي  زمينه مطالعات پايه و آماربرداري

 سراسري

2 

شرکت آب 

 اي اردبيل منطقه

راهکارهاي نوين  بررسي و ارايه

جهت کاهش تبخير از سطح 

درياچه سد يامچي )پروژه 

 دانشجويي(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

اتالف چشمگير منابع     -6

آب از طريق تبخير و 

 بندي(  تعرق)محاسبه، پهنه

با توجه به کمبود شديد آب در دشت 

ن آب شرب مرکز ممنوعه اردبيل و تامي

استان از سد يامچي، به استفاده حداکثري از 

اين منبع و کاهش تلفات آن نياز مبرم وجود 

دارد که کنترل تبخير به عنوان يکي از 

 عمده ترين تلفات، الزم به توجه ويژه است.

حجم دقيق تلفات ناشي از تبخير آب از 

سطح درياچه سد در طول سالهاي مختلف 

ترسالي( مشخص و  )خشکسالي، نرمال،

راهکارهاي علمي و فني نوين با استفاده از 

تجارب بين المللي احصاء و زمينه برنامه 

 ريزي و اقدامات مديريتي فراهم خواهد شد.

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

مدلسازي و ارزيابي اندرکنش بين 

 منابع آب سطحي و زيرزميني
 تقاضا محور

ي و اولويت پژوهش

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

با توجه به اندرکنش شديد منابع آب سطحي 

و زيرزميني در حوضه زاينده رود ارزيابي 

وشناخت اين روند کمک شاياني به مديريت 

 تقاضاي منابع آب خواهد کرد

شناخت روابط و اندر کنش بين منابع آب 

سطحي و زير زميني،کنترل ومديريت 

تقاضا،شناخت ميزان و محل هاي اتالف 

آب،رعايت عدالت اجتماعي درتوزيع منابع 

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

بررسي و ارزيابي عوامل کاهش 

جريان هاي سطحي در سال هاي 

از عوامل در اخير و سهم هر يک 

 اين کاهش 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

عليرغم بارشهاي در حد متوسط در بسياري 

اناب ورودي به سدها از بخشهاي حوضه، رو

در باالدست اغلب حوضه ها کاهش يافته 

است و برنامه ريزي منابع آب حوضه را دچار 

 مشکل کرده است.

تعيين سهم عوامل موثر در کاهش ميزان 

رواناب ايجاد شده در حوضه از جمله تغيير 

 اقليم و فعاليتهاي انساني و ...

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

 ماي ايال منطقه

بررسي علل کاهش چمشگير آورد 

رودخانه چناره در ده سال اخير )با 

 تکيه بر مدلسازي(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

نابع آب سطحي با اين رودخانه يکي ازم

کيفيت استان مي باشد که مي تواند نياز 

شرب نواحي شهري و روستايي منطقه را 

برطرف کند و کاهش آبدهي آن رسيدن به 

انتظار مي رود محقق در پايان انجام اين 

تحقيق علل واقعي کاهش آورد رودخانه 

ومتري دارتوت چناره در محل ايستگاه هيدر

 را با تعيين سهم هر عامل گزارش کند.

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اين هدف را با ترديد مواجه ساخته است. بر يکديگر

6 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

بررسي و انتخاب بهترين مدل 

اي  سري بارش داده هاي ماهواره

براي استان ايالم)از جمله مدل 

، سري GPCP ،TMPAهاي 

PERSIANN  و ...( و تهيه بانک

اطالعات بارش در مقياس ماهانه 

سال گذشته با استفاده از  11تا 

مدل انتخابي براي محدوده استان 

 ايالم

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 (آب)کمي و کيفي

عدم وجود بانک اطالعات داده هاي بارش 

جهت استفاده در مطالعات مختلف بدليل 

دم وجود تعداد مناسب ايستگاه هاي اندازه ع

 گيري و با طول دوره آماري مناسب

برآورد بارش در سطح استان با استفاده  -1

 از مدل هاي مختلف بارش ماهواره اي

مقايسه نتايج مدل هاي مختلف با نتايج  -5

 ايستگاه هاي سنجش زميني و انتخاب

 بهترين مدل با کمترن خطا

بارش از مدل  استخراش داده هاي -1

 انتخابي براي سطح استان

استفاده از سري داده هاي توليد شده در  -4

 مطالعات هواشناسي طرح هاي مطالعاتي

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان شرقي

بررسي و تحقيق در خصوص 

عوامل کاهش جريان هاي 

سطحي در سال هاي اخير و سهم 

 اين کاهش هر يک از عوامل در

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

 بر يکديگر

لزوم بررسي علمي و دقيق داليل کاهش 

 روانابها

امکان تشخيص داليل کاهش نامتناسب 

 ت به بارش هارواناب ها نسب

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

تهيه مدل نوين بارش و رواناب در 

 استان و حوضه هاي باالدست
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 (آب)کمي و کيفي

و انجام روش هاي نوين در جهت پايش 

 مديريت سيل 

کمديريت سيل به روش هاي نوين در 

جهت تهيه برنامه عملياتي سيل در شرايط 

 اضطرار

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

معرفي روش هاي نوين در 

فناوريهاي پيش بيني هواشناسي و 

تجهيزات نوين سنجش و پايش 

 محورتقاضا 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

مشکالت و هزينه باالي اندازه گيري هاي 

 ميداني جهت پايش کمي منابع آب سطحي

معرفي روش هاي نوين و دقيق و مقرون به 

صرفه اقتصادي جهت پايش منابع آب 

 حيسط

ارائه راه حل 

 مشکل
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دستگاههاي هشدار سيل و اندازه 

 گيري سيالب

11 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

ارزيابي روشهاي نوين پيش بيني 

و هشدار سيل و امکان سنجي در 

 شهر تهران.خصوص کالن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

 راه اندازي سامانه هشدار سيل سيالب خطرات جاني و مالي ناشي از
ارائه راه حل 

 مشکل

11 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 برآورد در مدرن هاي روش کاربرد

 برف معادل آب ارتفاع
 محور تقاضا

 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 و شناسايي عدم    -1

 و آب منابع از بهينه استفاده

 آبي منابع يکپارچه مديريت

 روش به استان در برف معادل آب برآورد

 جديد هاي

 در استان در برف ذوب معادل آب تعيين

 .باشد مي نياز مورد استان آبي منابع برآورد

 حل راه ارائه

 مشکل

12 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

کاربرد روش هاي نوين در ارزيابي 

و بهينه يابي شبکه باران سنجي 

 استان خراسان رضوي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

تعيين شبکه بهينه باران سنجي در استان 

 خراسان رضوي

ارزيابي و بهينه يابي شبکه باران سنجي 

استان خراسان رضوي با کمک روش هاي 

 نوين

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

تدوين دستورالعمل تعيين محل، 

ساخت و بهره برداري از ايستگاه 

هاي هيدرومتري در سطح استان 

 خراسان رضوي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

ارائه ضوابط تعيين محل، مشخصات سازه 

اي و شرايط بهره برداري مناسب از ايستگاه 

هاي هيدرومتري در مناطق خشک و نيمه 

 خشک

تدوين دستورالعمل براي تعيين محل 

مناسب، ساخت و بهره برداري از ايستگاه 

هاي هيدرومتري در سطح استان خراسان 

رضوي به عنوان منطقه اي با شرايط خشک 

 مه خشکو ني

تهيه 

 دستورالعمل

14 

شرکت آب 

 اي فارس منطقه

استفاده از روشهاي نوين برآورد  

مقدار بارش در مناطق فاقد آمار 

 استان فارس

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 (آب)کمي و کيفي

سب روشهاي موجود تخمين عدم کارايي منا

بارش در دشت و ارتفاعات محدوده هاي 

 مطالعاتي

ارائه دستورالعمل جهت تخمين بارش به 

 روشهاي نوين وارائه نرم افزار کاربرپسند   

تهيه 

 دستورالعمل

15 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه
بررسي و ارزيابي راهکارهاي 

عملي کاهش تبخير از مخازن 
ويت هاي پژوهشي اول تقاضا محور

و فناوري کشور در 

اتالف چشمگير منابع     -6

آب از طريق تبخير و 

ايران به عنوان کشوري واقع در منطقه 

خشک و نيمه خشک با مسائلي مانند کمبود 

کاهش ميزان تبخير از مخازن سدهاي 

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل
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بندي تعرق)محاسبه، پهنه زمينه آب سدها  رو است و از اين  منابع آب و تغيير اقليم روبه  (

ي مختلف، ها رو الزم است تا با انجام روش

منابع آب کشورمان را حفظ کنيم.از جمله  

مهمترين  مشکالت در زمينه مديريت منابع 

آب، تبخير شديد آب از پشت مخازن سدها 

 مي باشد.

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمانشاه

 مخاطره هاي پهنه بررسی 

 اقليمی حدي حوادث در آميز
 تقاضا محور

 هاي اولويت

 فناوري و پژوهشی

 آب زمينه در کشور

 ها رودخانه حفاظت ضرورت

 آنها ساماندهی و سواحل و
 حدي حوادث نقشه ارايه حدي  حوادث با مقابله

 حل راه ارائه

 مشکل

17 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

روش هاي نوين و اجرايي کنترل 

و تلفات ذخاير آبي، کنترل رسوبات 

افزايش بهره وري سدهاي 

 گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از -14

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 از رشد جلبکها و ...(

قديمي شدن روش هاي موجود کنترل 

 خاير آبيذ

با اجراي اين طرح انتظار مي رود روش 

هاي نوين و اجرايي کنترل تلفات ذخاير 

آبي، کنترل رسوبات و افزايش بهره وري 

 سدهاي گلستان

بومي سازي 

 فناوري

18 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسي علل کاهش آبدهي 

رودخانه هاي استان گلستان و 

افت آبخوان ها و تحليل اثر 

ارش، آب هاي سطحي و متقابل ب

 زيرزميني بر يکديگر

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

کاهش آبدهي رودخانه هاي استان باعث 

نه تامين آب ايجاد مشکالت متعددي در زمي

 مخصوصا در زمينه کشاورزي گرديده است.

با اجراي اين طرح انتظار مي رود علل 

کاهش آبدهي رودخانه هاي استان و اثرات 

متقابل آب با بارش مشخص گردند و 

طرحي براي پيش بيني اين رفتار و تغيير 

 تراز معرفي گردد.

ارائه راه حل 

 مشکل

19 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

و تعيين آب معادل برف با بررسي 

استفاده از تصاوير ماهواره اي به 

خصوص در حوضه آبريز سد هاي 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

 مربوطه کنترل برفسنجي ايستگاههاي 
محاسبه آب معادل ذوب شده برف جهت 

 محاسبه ورودي به مخزن سد اکباتان
 اجراي پايلوت
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 مخزني استان

 

 محورمنابع آب -2

 غيرمتعارف آب منابع  2-3

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

عه شرکت توس 

منابع آب و 

 نيروي ايران

ارائه روش هاي محاسباتي    

براي برآورد کميت آب سبز و 

تلفيق آن با مدل هاي تخصيص 

 منابع آب

 تقاضا محور
سياست هاي کلی 

 علم و فناوري
 ارائه راه حل   

2 

شرکت توسعه  

منابع آب و 

 نيروي ايران

بکارگيري روش هاي نوين در 

ب نمک زدايي از آب هاي شور ول

 شور
 تقاضا محور

سياست هاي کلی 

 علم و فناوري
 

بهره گيري از منابع آبی غير نامتعارف 

براي مصرف مختلف از قبيل شرب ، 

 صنعت و .....

معرفی روشهاي نوين فنی و اقتصادي 

 جهت استفاده از آبهاي نامتعارف

بومی سازي 

 فناوري

3 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبي

ري از امکان سنجي بهره بردا

آبهاي غير متعارف و منابع آب 

شور  در محدوده هاي مطالعاتي 

شهرستان طبس و محاسبه قيمت 

تمام شده آب  و مقايسه آن با 

 قيمت تمام شده ساير منابع

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 چه منابع آبيمديريت يکپار

استفاده از آبهاي غير متعارف در راستاي 

 جبران افت آبخوان
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4 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبي

ارزيابي وضعيت بهره برداري از 

منابع آب نامتعارف در مديريت 

تقاضاي بخش کشاورزي و ارائه 

راهکارها و راهبردهاي بهبود 

 وضعيت موجود

 تقاضا محور

 طرح هاي تحقيقات و

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و 

 پژوهش وزارت نيرو

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

استفاده از آبهاي غير متعارف در راستاي 

جبران افت آبخوان و بهبود وضعيت کيفي 

 آب شرب و صنعت

    

5 

شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

شيرين سازي ارزيابي روشهاي 

آبهاي شور و لبشور و ارائه گزينه 

 کارآمد براي استان سمنان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

امروزه برخي کشورها بخش عمده اي از نياز 

زي آبهاي شور آبي خود را از شيرين سا

تامين مي نمايند. در کشور ما نيز اين قابليت 

وجود دارد و در آينده قطعا بيشتر راجع به آن 

خواهيم شنيد. استان سمنان هم به لحاظ 

کمبود منابع )کمي و کيفي( و هم به لحاظ 

امکان تأمين از آبهاي نامتعارف مي تواند 

اين تعادل اقتصادي را برقرار نمايد. اما در 

ان روشهاي مختلف شيرين سازي روش مي

اقتصادي، کاربردي و پايدار براي اين استان 

شناخته شده نيست که با انجام اين تحقيق 

مي توان فناوري بهتر را انتخاب و بومي 

 نمود. 

انتخاب فناوري اقتصادي، عملي و پايدار 

براي شيرين سازي آبهاي شور و لبشور با 

 استانتوجه به پتانسيلها و نيازهاي 

 بومي سازي فناوري يا فناوريهاي منتخب

بومي سازي 

 فناوري

6 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسي اجراي روش هاي مختلف 

آبياري شورورزي و استفاده بهينه 

از آب هاي نامتعارف براي تثبيت 

کانون هاي بحراني ريزگرد 

 گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 محيط زيستزمينه 

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

وجود منابع آب شيرين محدود، استفاده از 

ساير منابع آب را جهت انجام فعاليت هاي 

 کشاورزي توجيه پذير مي سازد.

با اجراي اين طرح انتظار مي رود روش 

 هاي مختلف آبياري شورورزي و استفاده

بهينه از آب هاي نامتعارف براي تثبيت 

کانون هاي بحراني ريزگرد گلستان 

 شناسايي گردند.

ارائه راه حل 

 مشکل
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7 

شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

بررسي تاثير ايجاد تصفيه خانه 

فاضالب شهر اراک بر وضعيت 

کيفي سفره هاي آب زيرزميني 

 دشت اراک و محدوده اثر پذير.

 تقاضا محور

پژوهشي  اولويت هاي

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

استفاده از پساب ها اگر بي مطالعه شرايط 

محل و عناصر موجود در خاک اراضي 

استفاده شود چه بسا پس از مدتي سبب 

افزايش و تجمع بيش از حد مجاز عناصر 

نامطلوب در خاک شده و مشکالت 

جديدتري بوجود آيد از طرفي نوع کشت و 

نحوه تجمع اين عناصر در اندام گياه )ريشه 

, غده , برگ و يا ميوه ( و اينکه کدام 

قسمت مورد استفاده قرار ميگيرد نيز مهم 

است که بايستي مد نظر قرار گيرد. البته 

فرض اينست که پساب مورد استفاده پساب 

 لي استخروجي از تصفيه خانه با شرايط فع

تشريح و ارزيابي اثرات تخليه پساب تصفيه 

خانه فاضالب اراک بر محيط زيست منطقه 

تصفيه خانه ارزيابي اثر پساب تصفيه خانه 

اراک بر کيفيت منابع آب سطحي و 

زيرزميني منطقه ارزيابي اثرات زيست 

محيطي تخليه پساب تصفيه خانه بر 

 اکوسيستم محدوده اثرپذير

ارائه راه حل 

 لمشک

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

تبيين و تحليل جايگاه مديريت 

منابع آب نامتعارف در شرايط 

کنوني و آتي مديريت بخش آب  

 )پروژه ملي (

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

 نگي مديريت منابع آب نامتعارف چگو

شناسايي روشهاي کارآمد استفاده از آبهاي 

نامتعارف )آب دريا ، پساب و...( براي 

 مصارف مختلف کشاورزي ، شرب و صنعت 

تهيه 

 دستورالعمل

 

 محورمنابع آب -2

 زيرزمينی آبهاي بخشی تعادل و احياء  2-4

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  يدست اسناد باال قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

شرکت آب  1
ارزيابي طرح احيا و تعادل بخشي 

منابع آب زيرزميني در استان و 
راهبرد هاي سند چشم  تقاضا محور

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  دشت در

با توجه به انجام پروژه هاي متعدد در طرح 

احيا و تعدل بخشي آب زيرزميني، هنوز اين 
ارائه راه حل پيشنهاد راهکارهاي اجرايي جهت بازبيني 
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اقدامات نتايج مثبتي در بسياري از دشتها در  راهکارهاي پيشگيرانه انداز وزارت نيرو ارائه راهکارهاي اصالحي اي اصفهان منطقه

 کاهش افت سطح آبخوانها نداشته اند.

 مشکل طرح

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

ارزيابي اثرات اجراي طرح احياء و 

تعادل بخشي آبخوان و ارائه 

راهکار براي اصالح و ارتقاء اثر 

بخشي طرح در حوضه آبريز 

 درياچه اروميه

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

حفاظت از منابع آب در حوضه آبريز درياچه 

 اروميه

توسعه پايدار و حفظ منابع آب زيرزميني، 

 مديريت بهينه آبخوان ها

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

بررسي موانع و چالش هاي 

رح احيا و اجتماعي پروژه هاي ط

تعادل بخشي منابع آب زير زميني 

 استان البرز و ارائه راهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

وجود مشکالت پيچيده در  پر و مسلوب 

و چالش المنفعه نمودن چاه هاي غير مجاز 

هاي اجتماعي در پروژه  نصب کنتور 

 هوشمند 

شناسايي ظرفيت اجتماعي و فرهنگي 

منطقه براي رفع موانع موجود و ارائه راهکار 

براي تعامل با اجتماع جهت نيل به اهداف 

 پروژه هاي طرح تعادل بخشي

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

 آناليز حساسيت افت تراز آبخوان

هشتگرد در ارتباط با عوامل 

 مختلف 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

 بر يکديگر

افت تراز آب زيرزميني و ومشکالت ناشي از 

 آن

تراز آبهاي  تهيه گزارشي از علل افت

سطحي و تحليلي بر رفتار متقابل آبهاي 

 سطحي و زيرزميني

تهيه 

 دستورالعمل

5 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

بررسي اثربخشي طرح احيا و 

تعادل بخشي منابع آب زيرزميني 

استان البرز با استفاده از مدل 

عددي آب زيرزميني )در يک 

 محدوده پايلوت(

 تقاضا محور

ي اولويت هاي پژوهش

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

عدم وجود اطالعات دقيق از اثر بخشي 

طرح تعادل بخشي و نواقص و مشکالت 

 موجود

بررسي وضعيت موجود طرح تعادل بخشي و 

شناسايي نقاط قوت و مشکالت موجود و 

اسب جهت رفع موانع و ارائه راهکارهاي من

 مشکالت

 اجراي پايلوت
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6 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسي وضعيت کف شکني چاه ها 

بر ميزان خسارت وارده بر آبخوان 

 ها

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

هاي آب زير زميني و افت سطح سفره 

 افزايش برداشت در دشت هاي استان

ارائه دستورالعمل و ميزان تاثير کف شکني 

 چاه بر افت سطح آب زير زميني 

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسي پديده فرونشست آبخوان 

 هاي دشت هاي طلحه و فارياب
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 نيروانداز وزارت 

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

افت سطح سفره هاي آب زير زميني و 

 افزايش برداشت در دشت هاي استان

جلوگيري از تخريب کمي و کيفي آبخوان 

 زير زميني

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبي

لي ها بررسي روند و پايش خشکسا

در استان خراسان جنوبي با 

استفاده از شاخص هاي جامع 

 ديناميکي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

      

9 

شرکت آب 

 اي فارس منطقه

بررسي و پيش بيني اجراي سيستم 

جمع آوري فاضالب بر روي  هاي

 پارامترهاي بيالن و 

حجم آب تجديدشونده و آب قابل 

 برنامه ريزي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

با توجه به توسعه سيستم هاي جمع آوري 

 فاضالب
 رنامه ريزي ب

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

بررسي وايجاد تشکل هاي صنفي 

 آب بران آبهاي زير زميني وتلفيقي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

شناسايي و استفاده  عدم    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

ييکپارچه منابع آب  

به منظور بهره گيري از ظرفيت بخش 

خصوصي با هدف مشارکت درمديريت منابع 

آب زيرزميني درراستاي کمک به دولت و 

قانون اساسي در زمينه  44اجراي اصل 

کاهش تصدي گري و برنامه هاي طرح 

تعادل بخشي ، ايجاد تشکل آب بران آب 

زيرزميني جهت حفظ وحراست و بهره 

تهيه گزارش نهايي  جمع بندي مطالعات و -

، مطالعه و طراحي تشکل آب بران آبهاي 

 -منطقه مورد مطالعه  زيرزميني وتلفيقي در

اعالم وظايف تشکل درحفاظت وبهره 

درمنطقه مورد  برداري از آبهاي زيرزميني

کار سيستم مالي تشکل ارائه راه -مطالعه 

ارائه برنامه  - اعم ازتامين وهزينه کرد

ارائه راه حل 

 مشکل
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رزميني اين تحقيق برداري از منابع آب زي

 دردستور کار کميته تحقيقات قرار گرفت .

عملياتي تشکل آب بران زيرزميني در 

 منطقه مربوطه براساس راهکارهاي

 مطالعاتي انجام شده

11 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

ارزيابي روش هاي تهيه بيالن 

منابع و مصارف آب کشور و ارائه 

 روش هاي نوين

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

سازي نياز  ضرورت بهينه-11

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت مناسب 

 با منابع آبي موجود

کمبود داده هاي موجود و در دسترس و 

همچنين تجهيزات و ابزارهاي به روز، 

محاسبات مرتبط با برخي از ضرايب اصلي 

هاي سطحي و زيرزميني مانند بيالن آب 

ضريب تبخير و رواناب به صورت دقيق در 

 سطح کشور 

اهم سواالتي که اين پژوهش به دنبال ارائه 

پاسخ مناسب و در عين حال کاربردي براي 

آن ها مي باشد را مي توان در قالب موارد 

 زير بيان نمود:

مهم ترين مسائل و چالش هاي مرتبط با  -

و مصارف آب در مناطق  تهيه بيالن منابع

 کشور چه مواردي مي باشد؟

روش هاي سنتي و نوين مورد استفاده در  -

جهان و ايران از چه ايرادات و الزاماتي 

 برخوردار مي باشند؟

روش هاي نوين پيشنهادي براي مناطق  -

مختلف کشور با توجه به شرايط بومي 

هريک از مناطق، چه روش هايي مي توانند 

 باشند؟

سازي  بومي

 فناوري

12 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسي کيفيت منابع آب سطحي و 

زيرزميني در استان گيالن و 

راهکارهاي شناسايي و کنترل 

 آلودگي هاي منابع آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي منابع آالينده     -9

آب و ارائه راهکارهايي جهت 

هش و حذف کنترل، کا

 ها آلودگي

رودخانه دايمي است  25استان گيالن داراي 

که پايش هر يک از آنها هزينه بر بوده و 

عمال به صورت کامل انجام نمي شود. در 

بخش آب زيرزميني نيز شرايط تقريبا مشابه 

است. لذا شناسايي دقيق هر حوضه )شامل 

منابع سطحي و زيرزميني( به لحاظ آلودگي 

الزم براي کنترل آالينده ها  و راهکارهاي

پايش کيفي منابع آب سطحي و زيرزميني، 

شناسايي منابع آالينده، ارايه راهکارهاي 

 بهبود کيفيت آب

ارائه راه حل 

 مشکل
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مي تواند در مديريت منابع آب استان تاثير 

 گذار باشد.

13 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

مطالعات تداخل آب شور و شيرين 

ساحلي استان  در آبخوان هاي

گيالن، بررسي معضالت به وجود 

 آمده و ارايه راهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

استان گيالن در مجاورت درياي خزر قرار 

ديت قراردارد که اين موضوع سبب محدو

برداشت از منابع آب زيرزميني به ويژه در 

سال هاي خشک مي گردد. لذا شناسايي حد 

مجاز برداشت از منابع زيرزميني مي تواند در 

حفظ منابع آب شيرين استان حائز اهميت 

 خاص باشد.

ارايه راهکارهي الزم جهت پيشگيري از 

هجوم آب شور، تعيين حد مجاز بهره 

 برداري در نواحي ساحلي

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بومي سازي اهداف طرح احيا و 

تعادل بخشي با رويکرد جبران 

کسري مخازن ، عالج بخشي و 

 ارائه راه حل و شيوه نامه بومي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

و ها  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

مشکالت کمي کيفي در منابع و مجاري 

 آبي
 شيوه نامه  -بومي سازي  -ارائه راه حل 

تهيه 

 دستورالعمل

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسي عوامل مؤثر و سهم هر 

يک از آنها بر افت کمي و کيفي 

 آبخوان دشت ايسين 

 ا محورتقاض

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

 عدم تعيين عوامل مؤثر بر وضعيت آبخوان 

تعيين عوامل مؤثر بر کميت و کيفيت 

آبخوان و ارائه بهترين راهکار به منظور 

 بهبود وضعيت آن 

ارائه راه حل 

 شکلم
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 محورمنابع آب -2

 آب تامين  2-5

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان شرقي

انجام بررسي هاي تطبيقي 

روشهاي پايش مستقيم)پيمايش 

 زميني( 

مستقيم)سنجش از دور( در و غير 

 زمينه مصارف آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

شناسايي و استفاده  عدم    -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

امکان کاهش هزينه هاي برآورد مصارف 

آب با بهره گيري از فناوريهاي نوين 

ين صرفه جويي سنجش از راه دور و همچن

 در زمان

برآورد ميزان مصارف منابع آب با استفاده از 

تحليل داده هاي ماهواره اي و به تبع آن 

 صرفه جويي در هزينه و زمان 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت توسعه  

منابع آب و 

 نيروي ايران

 و نوآورانه هاي روش ارائه

 انتقال در جهانی تجربيات

 بآ اي حوزه بين و اي حوزه

 تقاضا محور
سياست هاي کلی 

 علم و فناوري

با توجه به کمبود منابع 

آب، رشد سريع تقاضا و نيز 

توزيع ناهمگون منابع آبی 

در ايران، تامين آب الزم 

براي تقاضاهاي مختلف 

نيازمند اجراي طرح هاي 

انتقال بين حوضه يی آب 

 است

 ارائه راه حل  

3 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

مدلي به منظور پيش بيني  توسعه

آب ورودي به سد دوستي بر 

اساس ذوب برف باالدست در 

 افغانستان

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بررسي امکان انتقال     -2

اي و پيامدهاي  آب بين حوضه

 آن

تخمين مناسب تر آب ورودي به سد دوستي 

ين آب شرب به منظور برنامه ريزي براي تام

 شهر مشهد

برآورد آب ذخيره شده پشت سد دوستي 

 ناشي از ذوب برف باالدست
 توليد نرم افزار 

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

بکارگيري ابزار ردپاي آب در 

تحليل پايداري استان از 

 ديدگاههاي مختلف

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

    
ارائه راه حل 

 مشکل
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 گرفتن مسائل اجتماعي

5 

شرکت آب 

 اي فارس منطقه

تخمين پارامترهاي بيالن )تبخير  

وتعرق حقيقي، نفوذ و رواناب( در 

عاتي استان محدوده هاي مطال

 فارس.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

اتالف چشمگير منابع     -6

آب از طريق تبخير و 

بندي تعرق)محاسبه، پهنه )  

مناسب نبودن روشهاي رايج و کنوني مورد 

 استفاده در  تخمين پارامترهاي

 بيالن منابع آب 

رهاي ارائه دستورالعمل جهت تخمين پارامت

تبخير و تعرق واقعي، نفوذ و رواناب به 

 بهترين روش

تهيه 

 دستورالعمل

6 

شرکت آب 

 اي فارس منطقه

ارزيابي و تحليل آثار 

ها، راهبردها و  گذاري  سياست

هاي توسعه بخش کشاورزي  برنامه

بر مديريت بخش آب 

کشور)مطالعه موردي استان 

 فارس(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

کشور در  و فناوري

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

نتايج اين تحقيق در قدم اول براي شناخت 

-انرژي-اي به آب بهتر رويکرد شبکه

ر صورت کلي و چه د غذا/کشاورزي چه به

زمينة مشخص کشور ايران، ميتواند 

مورداستفاده محققان در اين زمينه قرار 

گيرد. توجه ويژه به تعامالت ذينفعان 

مختلف و تأثير آن بر حاکميت شبکه و 

آوري  همچنين بررسي و ارزيابي ميزان تاب

سيستم، ازجمله خروجيهاي تحقيق ميباشد 

طور خاص به تکميل بدنه دانش  که به

 ين زمينه کمک خواهد کرد.موجود در ا

از ديد کاربردي، نتايج اين تحقيق ميتواند در 

گذاريهاي  عمل براي پشتيباني از سياست

ها در سطح استان به  مختلف در اين حوزه

کار گرفته شود. درنهايت اين تحقيق اميد 

گام و  به دارد که بتواند با ارائه فرايندي گام

يگر در قابل تکرار، انجام تحقيقات مشابه د

هاي  ارزيابي و تحليل اهداف و برنامه .7

بخش آب کشور در راستاي تامين نيازهاي 

بخش کشاورزي و ارزيابي و ارائه  آتي

هاي واقعي توسعه بخش کشاورزي  ظرفيت

هاي منابع آب استان محدوديت مبتني بر  

 ارائه مدل 
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 مناطق مختلف کشور را تشويق نمايد.

7 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 اجراي و اقصادي – فني بررسي

 به وابسته و صنعتي هاي طرح

 کم آبي نياز با کوچک کشاورزي

 هاي طرح جايگزين عنوان به

 طلب پرآب و بزرگ

 تقاضا محور

 پژوهشي هاي اولويت

 در کشور فناوري و

 منابع آب زمينه

 بهينه استفاده و شناسايي عدم

 مديريت و آب منابع از

 آبي منابع يکپارچه

ي آب . مصرف آن در طرحهاي کمياب

پربازده، ايجاد اشتغالزايي واحدهاي صنعتي 

 به ازاي مصرف هر واحد آب که باالتر است

افزايش سهم کشاورزان در توليد صنعتي و 

 کاهش بيکاري

بومي سازي 

 فناوري

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بررسي روند تغييرات آب وهوايي 

در استان و تحليل اثر آن 

ريت آب قابل برنامه ريزي برمدي

با رويکرد ارائه راهبردهاي توسعه 

 سازگار در آينده استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

 بر يکديگر

سال 11ت قابل توجه خصوصا در بروز تغييرا

 اخير در آوردها و نزوالت جوي
 ارائه راهکار و دستورالعمل کافي

تهيه 

 دستورالعمل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي ظرفيت ها و پتانسيل 

 توسعه هيدروتوريسم در استان
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

 استفاده چند منظوره از منابع توسعه اقتصادي وافزايشي ظرفيتها ي مالي
ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي زيرساختهاي تامين وتوزيع 

چالش _آب کشاورزي در مازندران

 ها،نيازها،ضرورت ها

پايان نامه 

 دانشجويي

يت هاي پژوهشي اولو

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

بررسي منابع آالينده     -9

آب و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 ارائه و تدوين برنامه هاي تکميلي و جامع مشکالت موجود در تامين و توزيع آب 
ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

 اي همدان منطقه

مشکالت طرح  آسيب شناسي 

انتقال آب بين حوضه اي در استان 

 همدان و ارائه راهکارها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي امکان انتقال     -2

اي و پيامدهاي  آب بين حوضه

 آن

تامين منابع مالي طرح از جمله فاينانس 

 داخلي و خارجي براي اجراي پروژه

ن آب شرب شهر همدان و شهرهاي تامي

اطراف، آسيب شناسي و ارائه راه کار براي 

 مشکالت اجتماعي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محورمنابع آب -2

 هاي سطحی و زيزمينی مشترک بين آب 2-6

 

 محصول نهايي اراهداف مورد انتظ داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

هاي  ارزيابی عملکرد سامانه

پايش منابع آب سطحی کشور 

)سنتی و نوين( و ارائه 

راهکارهاي عملياتی و اجرايی 

ها، تدوين برنامه  ارتقاي آن

جامع پايش کيفی منابع آب 

 سطحی در سطح کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

اورزي آب و کش

 منابع طبيعی

 4-1-3بند 

کسب اطالع از شرايط کمی و کيفی 

منابع آب و روند تغييرات آنها، تعيين 

هاي  ميزان بار آلودگی در منابع آب

ها، آزمايش و مقايسه  سطحی و فاضالب

کيفی منابع آب با استانداردها و 

هاي موجود و هشدار سريع و  بندي طبقه

هيه تعيين منشاء آلودگی و و ت

هايی مورد نياز کاربران با  سيستم

 کمترين هزينه.

رود که انجام اين پژوهش،  انتظار می

هاي زير را به همراه  حداقل خروجی

 داشته باشد؛ 

ارزيابی عملکرد و اثربخشی  -1

 هاي پايش منابع آب  سامانه

ارائه راهکارهاي عملی براي رفع  -2

وري از  ها و ارتقاء بهره موانع و چالش

 ها انهسام

تدوين و ارائه برنامه جامع پايش  -3

کيفی منابع آب سطحی کشور همراه با 

 اجرايی و اقتصادي آن -الزامات نهادي

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

شناسايی، ارزيابی و تحليل 

ها و  نامه فرآيندها، شيوه

هاي مرتبط با  دستورالعمل

ر و مطالعات پايه منابع آب کشو

روزرسانی و  ارائه راهکارهاي به

 اصالح

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 4-1-3بند 

با توجه به وضعيت فعلی و ناکافی بودن 

اکثر دستور العمل ها لزوم بازنگري در 

آنها بسيار ضروري به نظر می رسد. 

روزرسانی مجموعه فرآيندها،  به

هاي مرتبط با  ها، دستورالعمل امهن شيوه

تواند  مطالعات پايه بخش آب کشور می

ءهاي موجود در    بسياري از نواقص و خال

 اين زمينه را کاهش دهد. 

ترين خروجی اين پژوهش تحليل  مهم

دقيق فرآيندهاي حاکم بر مطالعات پايه 

بخش آب کشور و در ضمن ارائه 

ا ه روزرسانی آن راهکارهاي اصالح و به

 باشد می

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

ارزيابی و تحليل تطبيقی 

جايگاه، ساختار و رويکردهاي 

مطالعات پايه در ايران و  ساير 

 کشورهاي دنيا

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 4-1-3بند 

هاي  لبا توجه به تجارب مختلف در سا

اخير نياز است که نسبت به تدوين و 

طراحی ساختار مطلوب و رويکردهاي 

مناسب به مطالعات پايه در کشور 

. تبيين جايگاه درست مديريت 1

 اطالعات پايه در کشور 

. مقايسه جايگاه مطالعات پايه در ايران 2

 و ديگر کشورها

 ارائه مدل 
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مبتنی بر يک کار تحقيقاتی جامع اقدام 

 گردد. 

اهکارها و پيشنهادات اصالح . ارائه ر3

ضوابط و ساختارهاي موجود در جهت 

 باالبردن ارزش مطالعات پايه

. نقش مطالعات پايه در تصميم 4

گيريهاي مربوط به منايع آب، طرح هاي 

 ها توسعه و گسترش زيرساخت

. ارائه برنامه براي ارتقاء رويکرد و 5

 ساختار مطالعات پايه در ايران 

4 
کت مديريت شر

 منابع آب ايران

ارزيابی و تحليل نقش اطالعات 

هنگام در  پايه درست و به

 مديريت بخش آب کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 4-1-3بند 

انجام يک ارزيابی و تحليل از نقش 

هنگام در  اطالعات پايه درست و به

تواند کمک  میمديريت بخش آب کشور 

بسيار مناسبی در خصوص اصالح 

ساختارهاي موجود مديريتی در اين 

 زمينه صورت گيرد. 

ترسيم و تبيين اهميت اطالعات پايه  -

در مديريت منابع آب کشور و وجود 

هنگام از منابع آب  بانک اطالعات به

 کشور

برآورد خسارات اقتصادي ناشی از عدم  -

ت بخش وجود اطالعات پايه در مديري

آب کشور به ويژه در خصوص اجراي 

 هاي توسعه بخش آب کشور  طرح

برآورد و محاسبه فايده به هزينه  -

اطالعات پايه درست در مديريت بخش 

 آب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محور اقتصاد آب -3

 آب وري بهره و اقتصاد 3-1

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يدين مشکل کلعنوا  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

اجتماعي  -بررسي آثار اقتصادي

عدم تخصيص به موقع اعتبارات و 

طوالني شدن اجراي طرح هاي 

 توسعه بخش آب استان 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ناسايي و عدم ش    -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

عدم تامين بموقع اعتبارات پروژه هاي 

خاتمه يافته يا در حال انجام باعث بروز 

 مشکالت زيادي شده است.

بررسي و تحليل مشکالت اقتصادي و 

اجتمايي و تنش هاي بين شرکت آب منطقه 

ارائه اي و مجريان پروژه ها و در نهايت 

 راهکار تعديل اين مشکالت

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان شرقي

بررسي نحوه تاثير تغيير تعرفه 

هاي آب بر بهره وري آن در 

 بخشهاي مختلف اقتصادي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

با توجه به اهميت بهره وري آب در شرايط 

موجود و تعرفه هاي مورد عمل که مانع از 

ايفاي نقش اقتصادي آب در فرايند توليد مي 

 گردد اين تحقيق در اولويت قرار گرفته است

تبيين رابطه ميان تغييرات قيمت آب و بهره 

 وري آن
 ارائه مدل 

3 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبي

ارزيابي اقتصادي طرح هاي 

 آبرساني شرب/کشاورزي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

      

4 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

ه منظور ارائه راه مطالعه و بررسي ب

کارهاي در جهت کاهش تبعات 

اجتماعي و رفع معضالت حقوقي 

 واقعي کردن قيمت آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

ظر مديريت منابع آب با در ن

 گرفتن مسائل اجتماعي

گام بر داشتن در جهت واقعي نمودن قيمت 

 آب

ارائه راهکارهاي به منظور فرهنگسازي در 

 جهت واقعي نمودن قيمت آب

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

بررسي هزينه به فايده پروژه هاي 

عمراني )سازه اي( شرکت و 

مقايسه آن با شرايط ابتداي 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

زمينه سازي براي تصميم گيري مناسب تر 

 در انجام رويکردهاي سازه اي

اقتصادي پروژه هاي سازه بررسي راندمان 

 اي اجرا شده در استان

ارائه راه حل 

 مشکل
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طراحي )مطالعه موردي سدهاي 

 استان(

 تجارت مجازي آب(

6 

شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

بررسي قابليتهاي گردشگري و 

راهکارهاي ايجاد درآمد از منابع 

 آبي استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

مباحث اقتصاد     -1

ي و آب)تعيين ارزش اقتصاد

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

استان زنجان از نظر جاذبه هاي طبيعي و 

منابع آبي داراي جاذبه هاي گردشگري فوق 

العاده اي است که با توجه به امکانات 

موجود رفاهي در محدوده اطراف درياچه 

سدها وساير سازه هاي آبي مي توان از اين 

ع اقتصادي پتانسيل در راستاي تامين مناف

براي شرکت استفاده نمود و با ايجاد در آمد 

مالي از اين طريق براي شرکت به رفع نياز 

 ها ي مالي پرداخت.

غيردولتي   ارائه راهکارها براي جذب سرمايه

 هاي تامين و توزيع آب، در طرح

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 از برداري بهره راه نقشه تدوين

 غيرعملياتي درآمدهاي يتظرف

 خوزستان برق و آب سازمان

 تقاضا محور

 پژوهشي هاي اولويت

 در کشور فناوري و

 آب زمينه

 تعيين)آب اقتصاد مباحث    

 آب، ذاتي و اقتصادي ارزش

 تجارت نمودن عملياتي

 (آب مجازي

 منابعي از درآمدها کسب پتانسيل وجود •
 برق و آب فروش از غير

 رآمدهاد به بخشي تنوع •

 عملياتي غير بالقوه منابع از استفاده •

 در زا درآمد منابع بودن متنوع به توجه با

 وجود و خوزستان برق و آب سازمان

 مباحث جمله از مختلفي هاي پتانسيل

 اصالح گردشگري، وري، بهره افزايش

 و شناسايي با توان مي...  و ها دستورالعمل

 نابعم اين براي ريزي برنامه و بندي دسته

 برد باال را سازمان درآمدهاي

تهيه 

 دستورالعمل

8 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 قيمت تعيين پوياي مدل طراحي

 با آبريز حوضه در آب شده تمام

 مختلف سناريوهاي به توجه

 تقاضامحور

 پژوهشي هاي اولويت

 در کشور فناوري و

 آب زمينه

 تعيين)آب اقتصاد مباحث

 آب، ذاتي و اقتصادي ارزش

 تجارت نمودن عملياتي

 (آب مجازي

 شده تمام قيمت تعيين بهينه روش ارائه
 پروري آبزي و کشاورزي محصوالت براي
 بها آب محاسبه جهت

 هاي روش از حاضر حال در اينه به توجه با

 مي استفاده بها آب تعيين براي مختلفي

 مدلهاي و بها آب تعيين استاندارد روش شود

 اشدب مي نياز مورد آن بهينه

 ارائه مدل
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9 

شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

پياده سازي حسابداري آب در 

 دشت اراک
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

آب به عنوان يکي از منابع طبيعي و 

ي حيات بشريت همواره مورد ارزشمند برا

توجه بوده و اهميت حياتي آب بر کسي 

پوشيده نيست. عواملي نظير رشد جمعيت، 

گسترش صنايع نيازمند به آب و گرم شدن 

زمين، خشکسالي هاي شديد، گسترش 

االيندگي هاي زيست محيطي اين منبع 

ارزشمند را با تهديدهاي زيادي روبرو نموده 

وم مديريت منابع است که اين امر خود لز

آب را آشکار مي سازد. حسابداري آب، علم 

نويني است که براي سازماندهي اطالعات 

آب مطرح شده و براي مطالعه رابطه بين 

اقتصاد و محيط زيست، جهارچوبي مفهومي 

 ايجاد مي کند

پاسخ به نياز مبرم موجود براي تهيه 

اطالعات شفاف و با هدف مديريت کارايي 

ت پايدار منابع آبي، به تصوير آب ،  مديري

نحوي   کشيدن وضعيت مديريت موجود به

که سؤاالت مربوط به عرضه و مصرف منابع 

تنها از ديدگاه مهندسي،  مختلف آب را نه

 بلکه از نظر اقتصادي پاسخگو باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

 اقتصادآبمحور -3

 آب بخش در سازي خصوصی 3-2

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قيوع تحقن قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

 اي اردبيل منطقه

بررسي و پياده سازي مدل 

برونسپاري براي فعاليتهاي تصدي 

گري اولويت دار در شرکت آب 

 تقاضا محور
قانون اساسي )اصل 

44) 

شکالت اجتماعي، تأثير م-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

قانون  44اصل  تکاليف قانوني بويژه .1

. تکليف شده از طرف وزارت نيرو5اساسي،   

فعاليت قابل برون سپاري موجود  65تعداد 

م تحقيقات  و است که در صورت انجا

مشخص شدن نحوه مديريت برون سپاري 

اين فعاليتها، نسبت بکارگيري بخش 

تهيه 

 دستورالعمل
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مديريت منابع آب با در نظر  منطقه اي اردبيل

 گرفتن مسائل اجتماعي

خصوصي افزايش خواهديافت و به چابک 

 سازي شرکت کمک مي کند.

2 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

آسيب شناسي داليل عدم استقبال 

سرمايه گذاران داخلي در تأمين 

اي منابع مالي و اجراي طرح ه

 فصل منابع آب و ارائه راهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

هاي آبي از يک سو و  ديربازده بودن طرح

نيز عدم وجود تضامين معتبر براي 

گذاران داخلي از  رمايهبازپرداخت وام براي س

سوي ديگر همراه با محدوديت اعتبارات و 

نامناسب بودن اعتبار در فصل منابع آب، 

منجر به طوالني شدن طرحها گرديده لذا 

عمده اعتبار تخصيصي در بودجه، صرف 

تعديل تأخير مجاز مي شود که اين امر 

باعث افزايش هزينه اجراي طرح و نهايتاً 

مي گردد. از طرفي  غيراقتصادي شدن طرح

عدم انطباق قيمت تمام شده آب با قيمتهاي 

ابالغي براساس تعرفه ها در مصارف 

مختلف، سبب گرديد تا سرمايه گذاران 

داخلي تمايل چنداني جهت سرمايه گذاري 

 براي اين طرحها نداشته باشند

تعيين بهترين روش جلب اعتماد سرمايه 

داخت گذاران داخلي در راستاي تضمين بازپر

وام ، تعيين مشکالت قانوني در زمينه 

تضمين معتبر از سوي بانک مرکزي و 

وزارت اقتصاد و دارايي جهت بازپرداخت وام 

براي سرمايه گذاران داخلي ، ارائه 

 راهکارهاي اجرايي برون رفت از اين مشکل

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

شناسايي و طراحي بازارهاي آب 

هت معرفي به سرمايه گذاران ج

بخش غير کشاورزي آب در حوزه 

 خدمات و صنعت

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

ي اعتبارات تملک دارايي سرمايه عدم تکافو

اي در بودجه ساالنه و عدم تخصيص به 

موقع آن ها و لزوم بکارگيري سرمايه بخش 

هاي کلي  غيردولتي جهت اجراي  سياست

قانون اساسي جمهوري اسالمي  44اصل 

عالوه بر انجام طرح هاي توسعه اي، منجر 

به فروش مستقيم آب با قيمت هايي نزديک 

اي تمام شده به مصرف کنندگان مي به به

 گردد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ايران. گرفتن مسائل اجتماعي

4 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

تحليل اقتصادي و فني 

رويکردهاي مختلف برونسپاري 

)مدل سرمايه گذاري( فعاليت هاي 

قابل واگذاري به بخش خصوصي 

 در دفتر مطالعات پايه منابع آب

 تقاضا محور
قانون اساسي )اصل 

44) 

فقدان سامانه يا شبکه     -5

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

پايش جامع، بهنگام و دقيق منابع آب هاي 

 سطحي و زيرزميني

تحليل اقتصادي و فني استفاده از رويکرد 

 -سنتي برداشت آمار و رويکرد از راه دور

مسائل اجتماعي مربوط به مالکيت زمينه ها 

سرمايگزاري مدل هاي  -مد نظر قرار بگيرد

مختلف براي پايش داده مقايسه و بهترين 

 بسته پيشنهاد گردد

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

امکان سنجي )بررسي چالش ها و 

فرصت ها( واگذاري حسابداري 

جاري و طرح هاي عمراني به 

بخش خصوصي به همراه تدوين 

 دستورالعمل

 تقاضا محور
صل قانون اساسي )ا

44) 

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

تعيين شرايط و گام برداشتن در جهت 

واگذاري ذيحساب جاري و طرح هاي 

 عمراني به بخش خصوصي

تهيه دستورالعمل جامع واگذاري ذيحساب 

جاري و طرح هاي عمراني به بخش 

 خصوصي

تهيه 

 ملدستورالع

6 

شرکت آب 

  اي سيستان منطقه

 و بلوچستان

شناسايي و اولويت بندي 

فعاليتهاي قابل برون سپاري 

شرکت آب منطقه اي سيستان و 

بلوچستان با هدف افزايش درآمد 

ها و کاهش هزينه ها و تهيه مدل 

مالي هر يک از اولويتهاي 

شناسايي شده )با تکيه بر مدل 

 برون سپاري ابالغي وزارت نيرو(

 تقاضا محور
قانون مديريت خدمات 

 کشوري

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با توجه به ضرورت هاي ابالغي وزير 

محترم نيرو در خصوص لزوم برون سپاري 

فعاليتهاي تصدي گري دولت و به جهت 

کوچک سازي و چابک سازي دولت و 

خش خصوصي ، انجام پروژه مذکور تقويت ب

ضمن تعيين اولويتها براي اجراي قانون، 

کمک به افزايش درآمدها و کاهش هزينه 

 ها خواهد نمود.

شناسايي تصديهاي اولويت دار قابل برون 

سپاري شرکت آب منطقه اي س و ب به 

هدف اصلي افزايش درآمد و کاهش هزينه 

ي و همچنين تهيه مدل مالي کليه اولويتها

شناسايي شده جهت اجرا در سالهاي برنامه 

 ششم توسعه

 ارائه مدل 
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7 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

ارزيابي عملکرد بهره برداري و 

نگهداري از شبکه هاي آبياري 

وزهکشي دراستان کهگيلويه 

وبويراحمد مطالعه موردي ) دشت 

ليشتر و خير آباد ، دشت روم ، 

تاب ، دشت دشت چرام ، دشت چي

 امامزاده جعفر (

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

با توجه به وضعيت نامطلوب و بهره برداري 

غير اصولي از شبکه هاي آبياري دراستان 

در شبکه ها و  وپائين بودن راندمان آبياري

تلفات قابل توجه آب در شبکه ها وهزينه 

هاي گزاف تعمير ونگهداري شبکه هاي 

آبياري استان ، بنابراين موضوع ارزيابي  

عملکرد بهره برداري و نگهداري آنها به 

عنوان يکي از نيازهاي اولويت دار در دستور 

 کار کميته تحقيقات قرار گرفت 

هره برداري بررسي وضعيت موجود عمليات ب

ونگهداري از شبکه هاي آبياري وزهکشي ، 

تعيين شاخص هاي ارزيابي عملکرد بهره 

برداري و نگهداري در شبکه هاي آبياري 

وزهکشي ، شناسايي ومعرفي روش هاي 

استمرار خدمات دهي مطلوب وحفظ سرمايه 

هاي ملي ، بررسي  توجيهات اقتصادي 

ابي پيشنهادي ، ارائه مدل مطلوب براي ارزي

عملکرد بهره برداري ونگهداري در شبکه 

هاي آبياري وزهکشي ، آموزش و اجراء 

وبررسي نتايج حاصله براي تعدادي از شبکه 

 هاي آبياري وزهکشي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

بررسي ومقايسه روش هاي 

واگذاري بهره برداري ونگهداري از 

ههاي برق آبي به بخش نيرو گا

خصوصي با درنظر گرفتن مدل 

تامين آب ، مديريت تعرفه واخذ 

حق گذرآب توسط آب منطقه اي 

ومدل مديريت وفروش برق توسط 

 بهره بردار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

دن ذاتي آب، عملياتي نمو

 تجارت مجازي آب(

در حال حاضر مديريت بهره برداري و تعمير 

مجموعه نيروگاههاي زنجيره اي ونگهداري 

برقابي ياسوج به بخش خصوصي واگذار 

گرديده است . اما به داليل ذيل اين مدل 

برون سپاري الزم است مورد بازنگري 

ضمن مقايسه با ديگر  وارزيابي قرار بگير د و

رايج فعلي برون سپاري ، روشها ومدل هاي 

بهترين شيوه پيشنهاد گردد. }اوال برق 

توليدي با تعرفه دولتي با مبلغ پايه کيلو 

ريال که مبلغ ناچيزي مي باشد  251واتي 

به فروش مي رسد ، درصورتي که دربازار 

با عنايت به اينکه شرکت آب منطقه استان 

يک شرکت دولتي مي باشد و تمامي هزينه 

هاي شرکت مي بايست از محل درآمدهاي 

قانون  65شرکت تامين گردد وبراساس ماده 

تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مازاد 

درآمد بايد صرف بازسازي و تجهيز 

نيروگاهها گردد . لذا کسب منابع بيشتر از 

اين طريق به منظور استمرار توليد ، 

بازسازي ومدرن نمودن واحدهاي مزبور 

وبهره وري بيشترمد نظر مي باشد . افزايش 

ل ميزان درآمد براي رفاه و حقوق پرسن

ئه راه حل ارا

 مشکل
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برق از شرکتهاي خصوصي به نرخ قابل 

توجهي با اعمال هزينه توليد و استهالک 

هزينه  ثانياداري مي گردد . نيروگاهها  خري

تعميرات و نگهداري نيروگاهها شامل نيروي 

انساني ، حفاظت ، تعمير ، نگهداري ، 

مديريت ، .... زياد مي باشد در صورتي که 

اين شرکت به دليل کمبود منابع درآمدي 

حاصل ازفروش برق با نرخ مزبور درتامين 

هزينه هاي جاري نيروگاهها دچار مشکل 

خود عدم امکان تعميرات اساس بوده که 

واحد هاي نيروگاه مي گردد ودر نتيجه 

موجب فرسودگي ، استهالک وکاهش توليد 

 را درپي خواهد داشت .

نيروگاهها و مديران مرتبط ، ارتقا ايمني ، 

آموزش هاي تخصصي ، ارتقا شاخص هاي 

کيفي توليد ، چابک سازي ساختار مديريتي 

و کارشناسي شرکت آب منطقه اي واستفاده 

مطلوب تر از توان کامل فني بخش 

خصوصي در قالب برنامه ريزي کالن و 

 اسناد باال دستي کشور مورد انتظار است .

9 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسي فني، حقوقي و اقتصادي 

چشمه هاي داراي پتانسيل آب 

 بسته بندي در استان گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي منابع آالينده     -9

آب و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

فقدان منبع جامع درخصوص مباحث فني و 

 حقوقي کاربردي چشمه ها

با اجراي اين طرح انتظار مي رود 

دستورالعملي درخصوص نحوه ارزيابي فني، 

اقتصادي و حقوقي چشمه هاي داراي 

 پتانسيل آب بسته بندي تدوين گردد.

تدوين 

 استاندارد

11 

شرکت آب 

 اي لرستان منطقه

جهت بررسي چالشهاي موجود در 

تنوع بخشي در تامين مالي اجراي 

 طرحهاي توسعه منابع آب استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

عدم امکان تکميل طرحهاي نيمه تمام به 

 ولتيدليل کمبود اعتبارات د
 ارائه مدل  ارائه راهکار در جهت جذب سرمايه گذار
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 محوراقتصاد آب-3

 آب بخش در اقتصادي ارزيابی 3-3

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

هاي کالن  ر سياستبررسی آثا

اقتصادي بر مديريت بخش آب 

 کشور

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 (مجازي آب

در صورت شناخت دقيق آثار محرک 

بيرونی اقتصاد کالن بر بخش آب کشور 

را براي  هاي مناسب توان واکنش می

پايداري سيستم منابع آب و پايداري 

مديريت آب شناسايی کرده و در 

 رفت.   مديريت آب بسوي پايداري پيش

هاي  شناسايی تئوريک نقش سياست  -

هاي  کالن اقتصادي بر مصارف آب بخش

 کننده  مصرف

محيطی  بررسی کالن آثار زيست -

 هاي کالن اقتصادي  سياست

هاي  رها و سياستارزيابی پتانسيل ابزا -

مديريت آب قبل و بعد از تغيير 

 هاي کالن اقتصادي سياست

تعيين کمّی ميزان تغيير در مصارف  -

کننده آب  هاي مختلف مصرف آبی بخش

 در قالب سناريوهاي مختلف 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

راهکارهاي عملياتي جهت افزايش 

 درآمدهاي شرکت 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

زمينه مديريت، 

 اقتصادي و بازرگاني

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

اهميت مقوله درآمد در تامين منابع مالي 

 جهت پيشبرد اهداف و برنامه هاي شرکت.

د زاي مطممئن و دستيابي به منابع درآم

 پايدار براي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

مدلسازي عرضه و تقاضاي آب و 

 قيمت تعادلي در شرايط خشکسالي
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

اتي نمودن ذاتي آب، عملي

 تجارت مجازي آب(

با توجه به ارزش آب در مواقه کميابي آب، 

تخميني از ارزش آب در شرايط خشکسالي 

مورد نياز است تا در تخصيص آن تصميم 

 گيري شود.

تعيين قيمت تعادلي آب با توجه به شرايط 

 آبي و زماني و نيازهاي موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

بررسي پتانسيل هاي درآمدي 

شرکت و بکارگيري روش هاي 

نوين در درآمد زايي در توسعه 

 تقاضا محور
قانون اساسي )اصل 

44) 

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

تنوع مالي به درآمدهاي شرکت و افزايش 

به اين تحقيق مي  درآمدها از داليل نياز

 باشد.

راهکارهاي پيشنهادي جهت افزايش درآمد 

شرکت و بر اساس الگوي پايدار پيشنهاد 

 خواهد شد.

ارائه راه حل 

 مشکل
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 تجارت مجازي آب( پايدار 

5 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

بررسي انتخاب مناسب ترين مدل 

سرمايه گذاري براي احداث و بهره 

 برداري سد هرجاب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

ناوري کشور در و ف

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

وجود مشکل در روش هاي موجود تامين 

 مالي طرح هاي دوربازه 

ارائه مدل کارآمد براي سرمايه گذاري و 

بهره برداري سد هرجاب با توجه به مزيت 

 هاي منطقه

 ارائه مدل 

6 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

مطالعه، شناسايي و ارائه 

راهکارهاي عملي وصول منابع  

جديد درآمد در شرکت آب منطقه 

 اي ايالم

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

ائل و مشکالت مالي باتوجه به مس -1

 .دارد مذکور اهميت  انجام تحقيق  شرکت

طرح مذکور مرتبط با مسائل مالي  -5

افزايش درامد   اقتصادي در راستاي کسب و

 مي باشد

انجام -شناسايي روش هاي وصول درآمد

مطالعات کاربردي و ارائه راهکارهاي اصولي 

 به منظور وصل منابع جديد درآمدي 

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسي جايگاه ارزيابيهاي 

 اقتصادي در بخش آب کشور
 تقاضا محور

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

بدليل قيمت عدم  بهره وري مناسب آب 

پايين عرضه آن،عدم توجه کافي به جايگاه 

 اقتصاد آب

 تعيين و تبعين ارزش ذاتي آب
ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

ارائه مدل چگونگي اجراي 

حسابرسي عملياتي در شرکت 

 )چالش ها و فرصت ها(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

ر و فناوري کشور د

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

زمينه سازي براي اجراي حسابرسي عمليات 

 در شرکت

شناسايي معضالت و ارائه راهکارهاي براي 

 اجراي حسابرسي عمليات در شرکت
 ارائه مدل 

9 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

تورالعمل حسابرسي تدوين دس

داخلي و ارائه رويکرد اجراي به 

پايان نامه 

 دانشجويي
اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

اجراي مناسب تر براي حسابرسي داخلي در 

 شرکت

يي معضالت و ارائه راهکارهاي براي شناسا

 اجراي حسابرسي داخلي در شرکت

تهيه 

 دستورالعمل
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 تجارت مجازي آب( زمينه آب هنگام و دقيق آن رضوي

11 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

چالش ها و الزامات اجراي بودجه 

عملياتي در شرکت )ارائه مدل 

 اجرايي(

پايان نامه 

 دانشجويي

قانون اساسي )اصل 

44) 

مباحث اقتصاد     -1

و  آب)تعيين ارزش اقتصادي

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

زمينه سازي براي اجراي بودجه عمليات در 

 شرکت

شناسايي معضالت و ارائه راهکارهاي براي 

 اجراي بودجه عملياتي در شرکت
 ارائه مدل 

11 

شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

متدها و روشهاي نوين تامين مالي 

پروژه ها و ارزيابي روشهاي 

حها به بخش واگذاري طر

 خصوصي در بخش آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با در نظر گرفتن افول منابع مالي  و 

محدوديت منابع در آمدي شرکت آب منطقه 

سازي توسعه مشارکت  اي زنجان ظرفيت

هاي عمراني آب  بخش غيردولتي در پروژه

ونياز شرکت  به اين موضوع   ايجاب مي 

نمايد تا با  تامين منابع مالي جديدتوسط 

خصوصي به  بهره  -مشارکت عمومي 

گيري از متدها و روش هاي نوين مالي در 

واگذاري طرحها به بخش خصوصي اقدامات 

 الزم صورت پذيرد.

وشهاي جديد در تامين مالي پروژه احصاء ر

 ها و واگذاري طرحها به بخش خصوصي

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

محاسبه و مقايسه ارزش افزوده 

توليدات بخش هاي مختلف 

مصرف کننده آب )اعم از 

کشاورزي، صنعت، شرب و 

 خدمات( در سطح استان سمنان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

در استان سمنان هنوز بطور قطعي نمي 

 -دانيم که آب در کدام بخش )کشاورزي 

...( و زيربخشها )کشت گلخانه اي  -صنعت 

 -صنايع کم آببر  -پرورش آبزيان  -

...( ارزش افزوده  -واد معدني فرآوري م

بيشتري ايجاد مي نمايد. )اين موضوع تنها 

اقتصادي نيست و نياز به نگرشهاي 

محاسبه ارزش افزوده ايجاد شده توسط هر 

 مترمکعب آب براي محصوالت مختلف

بررسي و ارائه راهکار براي تغيير مطلوب 

ب با لحاظ مسائل اقتصادي، کاربري آ

 اجتماعي، زيست محيطي و حقوقي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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اجتماعي، حقوقي، زيست محيطي و ... نيز 

 دارد.(

13 

شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

تعيين مدل ارزش افزوده هر متر 

مکعب آب از جنبه هاي مختلف 

اقتصادي، اجتماعي، زيست 

 محيطي در طرح هاي انتقال آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 آبزمينه 

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

از ديرباز يکي از راههاي حل مشکل آب 

انتقال از محل منبع به محل مصرف بوده 

است. اما در سالهاي اخير اين موضوع با 

مقاومت بيش از پيش اهالي اطراف منبع 

سمنان  مواجه گرديده است. براي استان

طرحهاي محدود انتقال آب اجرا شده اند که 

يکي از آنها بين حوضه اي بوده است و البته 

طرحهاي مختلفي در سطح ملي و منطقه 

اي مورد بحث مي باشند. با انجام اين 

تحقيق مي توان از داده هاي گذشته استفاده 

 نمود و براي آينده درست تصميم گرفت. 

انتقال آب که ارائه يک مدل براي طرحهاي 

با درنظرگرفتن مزايا و معايب انتقال در مبدأ 

و مقصد، بتواند تصميم گيري را به بهترين 

 نحو ممکن سازد.

 ارائه مدل 

14 

شرکت آب 

 اي قزوين منطقه

بررسي راهکارهاي موجود در 

راستاي عملياتي نمودن تجارت 

مجازي آب و تأثير آن در تنشهاي 

 آبي استان قزوين

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

تغيير  -تقليل وضعيت بحراني آب در استان

نگرش در رويکرد امنيت غذايي و 

بيان ارتباط  -استراتژيک محصوالت استان

 -اثرات آن آب مجازي با تغيير اقليم و

شفاف سازي چالش هاي پيش رو و لزوم 

بررسي و  -ايجاد نگرش آب مجازي

پيشنهاد شيوه ها، ابزارها، زيرساخت هاي 

 استفاده از ديدگاه آب مجازي در استان

نقش آب مجازي در محصوالت استراتژيک  

نقش تجارت آب مجازي در تقليل  -استان

رويکرد آب مجازي در تغيير  -بحران آب

بررسي چالش هاي تجارت آب  -ماقلي

تجارت آب  -مجازي و ضرورت هاي آن

مجازي، شيوه ها، ابزارها و زيرساخت هاي 

 آن 

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب  15
  محاسبه قيمت تمام شده طرح

هاي دز به  انتقال آب از سرشاخه
اولويت هاي پژوهشي  حورتقاضا م

و فناوري کشور در 

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 
ارائه راه حل  تعيين ارزش واقعي و   قيمت گذاري آبضرورت درآمدزايي و کاهش هزينه هاي 
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قمرود در شرايط فعلي و با لحاظ  اي قم منطقه

 ها هدفمندسازي يارانه

ذاتي آب، عملياتي نمودن  زمينه آب

 (تجارت مجازي آب

 مشکل جاري

16 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 درآمدزايي راهکارهاي يبررس  

 هاي شبکه و آبي تأسيسات و سدها

 زهکشي و آبياري

 تقاضا محور

 پژوهشي هاي اولويت

 در کشور فناوري و

 منابع آب زمينه

 تعيين)آب اقتصاد مباحث

 آب، ذاتي و اقتصادي ارزش

 تجارت نمودن عملياتي

 (آب مجازي

 درآمدزايي به دستيابي نوين روشهاي تحقق

 ها شبکه و سدها در
 شرکت درآمدهاي افزايش

 حل راه ارائه

 مشکل

17 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 تمام قيمت محاسبه فرآيند تدوين

 اي منطقه آب شرکت خدمات شده

 کردستان

 تقاضا محور

 پژوهشي هاي اولويت

 در کشور فناوري و

 منابع آب زمينه

 بين آب انتقال امکان بررسي

 آن پيامدهاي و اي حوضه

اينکه اين شرکت جز حوضه هاي  با توجه به

باالدست استانهاي همجوار مي باشد. و 

 مسأله انتقال بين حوضه ايي مطرح است. 

بررسي سهم استان در  انتقال بين حوضه 

 اي است که در استان مطرح مي باشد.

 حل راه ارائه

 مشکل

18 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

بررسي علل عدم اجراي بموقع 

وژه ها و تحميل بار مالي آنها ) پر

ناشي از تمديد پيمان ، تغيير 

مقادير ، کارهاي تکميلي ( و 

پيشنهاد راهکارهاي عملي رفع 

 مشکل

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

بتعيين الگوي مناس جهت  

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

عدم اتمام  بموقع پروژه هاي  عمراني 

ومتعاقب آن تحميل هزينه هاي بيشتر از 

هزينه پيش بيني شده اوليه موجبات نگراني 

جدي کارفرما وعدم تحقق اهداف پروژه ها 

شده است خسارات متعددي ازحيث مالي ، 

.... وارد نموده است اقتصادي ، اجتماعي و ..

. با توجه به اهميت ارزيابي علل تاخير 

دراجراي پروژه هاي  عمراني بخش آب 

وتحميل بار مالي ناشي از آنها اين موضوع 

به عنوان چالشهاي پيش رو درقالب طرح 

تحقيقاتي ضروري در دستور کار کميته 

 تحقيقات قرار

پروژه هاي مورد مطالعه ومعرفي  معرفي -

آنها نسبت به وضعيت اوليه بار مالي   

معرفي شاخص مشکالت معمول وغير  -

  معمول در طرحها و پروژه هاي آبي

شناسايي و بررسي مشکالت ناشي از  -

 عملکرد پيمانکار ، مشاور وکارفرما وميزان

تاثير آنها در عدم اجراي بموقع پروژه ها و 

 شناسايي روابط بين عوامل وساخت مدل

  برهم کنش اين عوامل

تعيين اثرات و پيامدهاي اجتماعي ،  -

اقتصادي وزيست محيطي درعدم اجراي 

  پروژه ها بموقع

وزن دهي ورتبه بندي علل تاخير با  -

استفاده از تحليل سلسله مراتبي وشاخص 

ارائه راه حل 

 مشکل
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  نسبي اهميت

19 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

بي ارائه الگوي کشت بهينه ، نياز آ

و هيدرومدول واقعي در شرايط 

مختلف آب و هوايي در دشتهاي 

 استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

مديريت الگوي کشت درشرايط  اهميت -

  خشکسالي و رفع بحران کم آبي

هميت الگوي کشت به عنوان يکي ازا  -  

پارامترهاي طراحي شبکه هاي آبياري اکه 

وري اين سيستم ها ارتباط مستقيمي با بهره  

و دستيابي به بهبود بهره برداري منابع آب 

   وخاک اين سامانه ايفا مي نمايد

عوامل موثر درانتخاب الگوي  تحليل -

 کشت مناسب

 تخمين عملکرد نسبي گياهان مختلف -

درالگوي کشت درشرايط آبياري کامل ويا 

  مختلف از کم آبياري درجات

 محاسبه نياز آبي وهيدرو مدول الگوي - 

  کشت غالب منطقه

 ارائه سناريوهاي مختلف آبياري براي - 

الگوي کشت درمحدوده هاي طرح با توجه 

  به محدوديت منابع آب موجود

 ارائه الگوي کشت با توجه به امکانات - 

موجود جهت مديريت وبرنامه ريزي  آبي

  آبياري

 تخصيص بهينه آب -

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسي کشت هاي مناسب 

جايگزين محصوالت پرآب طلب 

با نياز آبي پايين و ارزش و صرفه 

اقتصادي مناسب، امکان توسعه 

کشت گياهان شورزي و گياهان 

اضي کم دارويي و گلخانه اي در ار

 بازده

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

هاي توسعه  اثرات طرح    -7

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

وجود منابع آب شيرين محدود، استفاده از 

ساير منابع آب را جهت انجام فعاليت هاي 

 کشاورزي توجيه پذير مي سازد.

د بررسي با اجراي اين طرح انتظار مي رو

کشت هاي مناسب جايگزين محصوالت 

پرآب طلب با نياز آبي پايين و ارزش و 

صرفه اقتصادي مناسب، امکان توسعه 

کشت گياهان شورزي و گياهان دارويي و 

گلخانه اي در اراضي کم بازده شناسايي 

 گردند.

بومي سازي 

 فناوري
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21 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

 شناسايي و بررسي پتانسيل هاي

آب درماني )آب هاي معدني، گل 

افشان ها و غيره( در استان 

 گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بررسي منابع آالينده     -9

آب و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

فقدان منبع جامع درخصوص مباحث فني و 

اي خاصيت حقوقي کاربردي آب هاي دار

 درماني

با اجراي اين طرح انتظار مي رود 

دستورالعملي درخصوص نحوه شناسايي و 

بررسي پتانسيل هاي آب درماني در سطح 

 استان تدوين گردد.

تهيه 

 دستورالعمل

22 

شرکت آب 

 اي لرستان منطقه

تاثير اجراي طرحهاي توسعه منابع 

 آب بر اقتصاد استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اي پژوهشي اولويت ه

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

وجود پاره اي ابهامات در خصوص عدم 

 کارايي طرح هاي اجرا شده و در دست اجرا

ارائه گزارش تحليلي در خصوص اثرات 

 اقتصادي طرحها

تهيه 

 دستورالعمل

23 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

مهندسي مجدد شبکه هاي آبياري 

و زهکشي به منظور ارتقاء بهره 

وري  و راندمان توزيع آب به 

روش تحويل حجمي و 

 مانيتورينگ آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ه مجدد از ها، استفاد کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

پايين بودن بهره وري آب  و راندمان در 

 بخشهاي مختلف
 ارائه وضعيت وراه حل هاي مربوطه

ارائه راه حل 

 مشکل

24 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي سازوکارهاي درآمدزايي و 

ارائه راهکارهاي اصالحي براي 

 افزايش درآمد

 تقاضا محور

هشي اولويت هاي پژو

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

ضرورت اصالح فرايندهاي مالي و درآمدي 

 شرکت

افزايش درآمد و تحقيق اهداف خودگرداني 

 شرکت

تهيه 

 دستورالعمل

25 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ناطق ساحل ارزيابي ظرفيت م

ودريا براي پرورش ماهي، ميگو و 

.... 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

 وجود ظرفيت مناسب در مناطق ساحلي
تدوين راه حل و افزايش منابع قابل برنامه 

 ريزي

راه حل ارائه 

 مشکل

26 
شرکت آب 

اي  منطقه

ارزيابي پتانسيل چشمه هاي استان 

جهت توسعه صنابع بسته بندي 
پايان نامه 

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 
 توليد نرم افزار شناسايي منابع قابل برنامه ريزي وتوانمند درآمد و توانمند سازي  افزايش_نياز شرکت 
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 سازي مالي شرکت مديريت يکپارچه منابع آبي زمينه آب دانشجويي آب مازندران

27 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

تعيين ارزش اقتصادي آب در 

قيمت تمام شده محصوالت گروه 

هاي مختلف صنعت ، کشاورزي 

 ،معدن و خدمات در استان يزد

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

اوري کشور در و فن

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

نقش و ارزش اقتصادي آب درتوليد 

 محصوالت بيشتر مشخص مي شود

ارزش گذاري واقعي آب و مديريت بهينه 

 تخصيص 

بومي سازي 

 فناوري

 

 محور اقتصادآب -3

 آب بخش رد اقتصادي هايابزار 3-4

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

ارزيابی و ارائه راهکارهاي بهبود 

 مديريت مالی در بخش آب 
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت

 نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

برآورد غيرواقعی نيازهاي زمانی و  -

 هاي بخش آب  اي طرح سرمايه

هاي  بازگشت سرمايه ناچيز در طرح -

هاي  توسعه بخش آب به ويژه در طرح

 سد و شبکه 

هاي آب  عدم خودگردانی مالی شرکت -

 اي  منطقه

عدم موفقيت در تامين منابع مالی  -

هاي بخش  مورد نياز جهت اجراي طرح

 آب

النظاره بر  اثر منفی حذف حق -

هاي آب  خودگردانی مالی شرکت

 اي منطقه

گذاري کم بخش خصوصی در  سرمايه -

خروجی اصلی اين طرح ارائه بسته 

راهکارهاي عملياتی و بومی متناسب با 

ر و همچنين شرايط داخلی کشو

مجموعه قوانين و مقررات جهت بهبود 

 -باشد.  مديريت مالی بخش آب می

تبيين و تحليل مسائل مديريت مالی 

هاي توسعه  بخش آب با محوريت طرح

 بخش آب 

تبيين نقش مديريت مالی در مديريت  -

 و توسعه پايدار بخش آب کشور 

کارگيري ابزارهاي  ارزيابی وضعيت به -

 ر بخش آب کشور مديريت مالی د

کارگيري رويکردهاي  سنجی به امکان -

 نوين در مديريت مالی بخش آب کشور 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 بخش آب

2 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

سنجی و ارائه راهکارهاي  امکان

عملياتی ايجاد بازارهاي رسمی 

 آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ين مباحث اقتصاد آب)تعي

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت 

 مجازي آب(

گيري بازارهاي رسمی آب  عدم شکل -

شناسی  در سطح کشور و لزوم آسيب

هاي موجود در  جامع مسائل و چالش

 اين زمينه 

عدم شفافيت و جامعيت قوانين و  -

گيري  حقوق آب در زمينه شکل

 بازارهاي آب
 

ر از انجام ترين خروجی مورد انتظا مهم

شناسی علل  اين پروژه تحقيقاتی آسيب

واقعی و شناخت اهم مسائل در 

گيري بازارهاي آب در ايران و ارائه  شکل

بسته عملياتی )راهبردها، اقدامات و 

هاي مورد نياز( جهت  گذاري سياست

 باشد.  ايجاد مکانيزم بازار رسمی آب می

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 محور اقتصادآب -3

 برقابی اقتصاد 3-5

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت توسعه  

منابع آب و 

 نيروي ايران

ارزشگذاري خدمات اصلی و 

جانبی نيروگاه هاي آبی و 

تلمبه ذخيره اي در شبکه برق 

 بازار  و

 محورتقاضا 
سياست هاي کلی 

 علم و فناوري
   

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 هر در توليد متغير هزينه برآورد

 تعيين جهت آبي برق نيروگاه

 برق مگاوات هر واقعي ارزش

 توليدي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

اقتصادي و  آب)تعيين ارزش

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

 انرژي فروش نرخ افزايش •

 توجه با برق فروش نرخ بودن متغير لزوم •

 نيروگاهها موقعيت و توليد فصل به

 آب ميزان و نيروگاه هر موقعيت به توجه با

 عوامل، ساير و برق توليد براي موجود

 در دباش متغير انرژي فروش نرخ بايد قاعدتا

 براي فروش نرخ حاضر حال در حاليکه

 از هدف. است ابالغي و ثابت کشور سراسر

 محاسبه فرمول تدوين مطالعه اين انجام

تهيه 

 دستورالعمل
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 مختلف شرايط به توجه با انرژي فروش نرخ

 باشد مي برق توليد

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

بررسي، امکان سنجي و پتانسيل 

يروگاههاي برقابي استان و يابي ن

 تحليل اقتصادي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

 ارائه مدل     

4 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

پتانسيل يابي و امکان سنجي 

روگاه هاي برقابي در استفاده از ني

خطوط انتقال و ساير پروژه هاي 

 آبي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 (تجارت مجازي آب

شرکت آب منطقه اي کرمان،بواسطه در 

 اختيار

ال آب، داراي داشتن  پروژه هاي خطوط انتق

منابع عظيم انرژي برقابي مي باشد که اين 

 امر

امکان احداث نيروگاههاي برقابي کوچک  

 را به خوبي فراهم مي نمايد.

شناخت و مکان يابي نقاط مناسب براي 

نصب نيروگاه هاي برق آبي به منظور 

استفاده از پتانسيل هاي آبي موجود در 

 استان کرمان

 اجراي پايلوت

5 

ب شرکت آ

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي پتانسيل يابي و امکان 

سنجي توليد برق از سدها و 

 خطوط انتقال و ...در استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

ا و خطوط انتقال و با توجه به وجود سده

ساير پروژه هاي آبي مناسب پتانسيل 

سنجي و امکان يابي توليد برق عملياتي و 

 اقتصادي خواهد بود

تهيه نقشه جامع پتانسيل سنجي توليد 

 انرژي برقابي

تهيه 

 دستورالعمل
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 محور اقتصادآب -3

 آب مجازي 3-6

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 شمالي

بررسي و تحليل پتانسيل آب 

مجازي و آب سبز در مديريت 

 تقاضاي آب در بخش کشاورزي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

ارزش اقتصادي و  آب)تعيين

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

کمبود منابع آب و ضرورت مديريت تقاضاي 

 آب در بخش کشاورزي

بررسي پتانسيل استفاده از آب مجازي در 

مشکالت استفاده از آب مجازي و -استان

بررسي ميزان مشارکت  -آب سبز در منطقه 

بررسي قوانين و -کشاورزان در بازار آب 

ظرفيتهاي قانوني موجود در خصوص بازار 

برآورد معادله عرضه و تقاضاي آب در -آب 

 بازار آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 محور اقتصادآب -3

 آب بخش در داري بنگاه 3-7

 نهايي محصول اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

 "بانک آب  "امکان سنجي ايجاد 

در ايران به منظور مديريت منابع 

آب زير زميني ) پايلوت استان 

 البرز(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

جازي آبتجارت م ) 

عدم وجود يکپارچه گي در جمع آوري 

اطالعات منابع آبي زيرزمني جهت اعمال 

 مديريت کارامد

بررسي ملزومات ايجاد بانک آب و 

دستورالعمل بهره برداري  براي کليه سطوح 

 و تشريح نتايج آن

 اجراي پايلوت

2 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 شمالي

ارزيابي و تحليل و وضعيت مالي 

آب منطقه اي  خراسان  شرکت

شمالي و ارائه راهکارهاي عملياتي 

 خودگرداني مالي شرکت

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

عدم پايداري وضعيت اقتصادي شرکت و 

کافي در راستاي خودگرداني  نبود درآمدهاي

 مالي

شناسايي چالشهاي مالي موجود در شرکت و 

 ارائه راهکار جهت رفع آنها 

ارائه راهکار جهت نحوه افزايش درآمدها و 

 کاهش هزينه

ارائه راه حل 

 مشکل
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 سک و بحرانيت ريريمحور مد -4

 تغيير اقليم 4-1

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت 

مديريت منابع 

 آب ايران

هاي کالن  بررسی آثار سياست

اقتصادي بر مديريت بخش آب 

 کشور

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

ودن تجارت عملياتی نم

 (مجازي آب

در صورت شناخت دقيق آثار محرک 

بيرونی اقتصاد کالن بر بخش آب کشور 

هاي مناسب را براي  توان واکنش می

پايداري سيستم منابع آب و پايداري 

مديريت آب شناسايی کرده و در 

 رفت.   مديريت آب بسوي پايداري پيش

هاي  شناسايی تئوريک نقش سياست  -

هاي  ر مصارف آب بخشکالن اقتصادي ب

 کننده  مصرف

محيطی  بررسی کالن آثار زيست -

 هاي کالن اقتصادي  سياست

هاي  ارزيابی پتانسيل ابزارها و سياست -

مديريت آب قبل و بعد از تغيير 

 هاي کالن اقتصادي سياست

تعيين کمّی ميزان تغيير در مصارف  -

کننده آب  هاي مختلف مصرف آبی بخش

 ي مختلف در قالب سناريوها

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

ارزيابي تاثير تغيير اقليم بر 

وضعيت منابع آب هاي سطحي و 

 زيرزميني استان البرز 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ها و ضرورت ارائه  در دشت

گيرانهراهکارهاي پيش  

    
تهيه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

بررسي پديده فرونشست در اثر 

بهره برداري از آبهاي زيرزميني 

در يک دشت پايلوت با استفاده از 

  sentinelماهواره 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

وجود پديده فرونشست     -8

ارائه  ها و ضرورت در دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

هاي بي رويه از  داليلي از جمله برداشت

هاي زير زميني، احداث سد و ممانعت از  آب

هاي آب زير زميني و ساخت و  تغذيه سفره

هاي بي رويه را عنوان عوامل اصلي اين  ساز

پديده به شمار ميروند؛ اين موضوعات عنوان 

 شده ميبايست بعنوان عوامل بحراني مورد

 مطالعه و ارزيابي قرارگيرند.

بررسي  و شناخت و شناساييجابجايي هاي 

سطح زمين و بررسي کامل فرونشست ، 

علل وقوع ، آسيبهاي ناشي از آن ، ارايه 

 راهکارهاي مناسب جهت مقابله

ارائه راه حل 

 مشکل
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 سک وبحرانيت ريريمحور مد -4

 یخشکسال 4-2

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي ناد باال دستي اس نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

ارزيابی و تحليل آثار 

هاي آبی  خشکسالی بر پيکره

 کشور

 تقاضا محور

طرح کالن ملی 

بررسی اثرات تغيير 

اقليم و مديريت 

 خشکسالی

بررسی علل و عوامل 

ها و  حوضه کاهش رواناب

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

هاي شديد و تداوم  وقوع خشکسالی

ها در کشور و کثرت پيامدهايی که  آن

هاي آبی ميگذارد،  اين پديده بر پيکره

 پيامدهايی نظير:

 از بين رفتن منافع اقتصادي منطقه  -

هاي گياهی و  گاه از بين رفتن زيست -

 نوريجا

 پيامدهاي اجتماعی نامطلوب  -

شناسی جامع جهت  تدوين يک روش

هاي آبی  تحليل آثار خشکسالی بر پيکره

کشور و همچنين فرآيند تفکيک نقش 

خشکسالی از ساير عوامل انسانی و 

 غيرانسانی مرتبط

هاي پايش مناسبی را  ارزيابی شاخص

بينی، مديريت و کاهش اثرات  براي پيش

هاي  ترين پيکره مهم خشکسالی بر روي

آبی کشور از جمله درياچه اروميه، 

 هامون، بختگان، شادگان، گاوخونی و... 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

مستندساري، ارزيابي و تحليل 

آثار خشکسالي هاي اخير بر 

 منابع آبي استان ايالم

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 نه آبزمي

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي آب زيرزميني و سطحي  

 بر يکديگر

محدوديت هاي شديد منابع آب و افزايش 

تقاضا بر مصرف و نقصان منابع ابي در 

 دسترس در اثر وقوع خشکسالي هاي اخير 

يکپارچه جهت  ارايه سيستم مديريت -1

ها در شرايط  برداري از شبکه هرهکنترل ب

 -5 (... غيرمعمول )خشکسالي، سيالب و

تهيه و ارايه الگوي کشت و نياز آبي آن، 

در  متناسب با خاکشناسي اراضي شبکه

شرايط عادي و غيرعادي همچون 

 خشکسالي

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبي

ارزيابي عملکرد طرح تعادل 

دوين نقشه راه بخشي و ت

مديريت پايدار منابع آب 

 زيرزميني استان خراسان جنوبي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

حفاظت از منابع آب زيرزميني و مديريت 

 منابع آب 
    



 02                                                                                                          شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 
 

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي ناد باال دستي اس نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

4 

شرکت آب 

اي خراسان  طقهمن

 رضوي

تخمين عمر مفيد آبخوان هاي 

آبرفتي با توجه به داده ها و 

اطالعات موجود )مطالعه 

 موردي: استان خراسان رضوي(

 تقاضا محور
مصوبات شوراي عالي 

 آب

بررسي علل و عوامل     -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و سطحي  آب

 بر يکديگر

برنامه ريزي براي تخصيص آب با دقت 

 باالتري قابل انجام خواهد بود.

از چه زماني ديگر برداشت آب از آبخوان ها 

ميزان حجم آب  -اقتصادي نخواهد بود؟!

 تقريبي آبخوان هاي استان چه مقدار است؟

تهيه 

 دستورالعمل

 

 سک و بحرانيت ريريمد  -4

 البيس 4-3

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

تدوين مدل و بررسي تبعات 

شکست سد شهرچاي و پهنه 

بندي سيالب ناشي از آن و 

پيشنهاد دستورالعمل اقدامات 

 اضطراري

 تقاضا محور

ي اولويت هاي پژوهش

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -11

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

با توجه به اينکه سد شهرچاي در باالدست 

شهر اروميه قرار گرفته است لذا تهيه مدل و 

سد و تبعات ناشي از آن  بررسي شکست اين

) با سناريو هاي مختلف( بايستي مورد 

بررسي قرار گرفته و محل هاي خطر 

 گزارش گردد

تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست 

 سد و پهنه بندي سيل

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

مديريت ريسک و بحران 

سيالبهاي شهري)پروژه 

 تحقيقاتي ملي(

 محور تقاضا

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

بحران سيالب هاي شهري و جوانب آن به 

وظيفه اي دشوار براي مديريت جوامع 

شهري تبديل شده است . در اين راستا 

واحدمهندسي رودخانه شرکت هاي آب 

منطقه اي نقش مهم و کليدي را در 

مديريت يکپارچه سيل به عهده دارند و 

تحقيقات در راستا ي مديريت ريسک 

شناخت پتانسيل  سيالبهاي درون شهري 

 در شرايط اضطراري و بحراني 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

چارچوب  سيالب هاي شهري مي تواند در

مديريت يکپارچه منابع آب نسبت به رفع 

نياز هاي شرکت هاي آب منطقه اي کمک 

 شاياني داشته باشد.

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

مديريت ريسک و بحران 

سيالبهاي شهري)پروژه 

 تحقيقاتي ملي(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

بحران سيالب هاي شهري و جوانب آن به 

وظيفه اي دشوار براي مديريت جوامع 

شهري تبديل شده است . در اين راستا 

شرکت هاي آب واحدمهندسي رودخانه 

منطقه اي نقش مهم و کليدي را در 

مديريت يکپارچه سيل به عهده دارند و 

تحقيقات در راستا ي مديريت ريسک 

سيالب هاي شهري مي تواند در چارچوب 

مديريت يکپارچه منابع آب نسبت به رفع 

نياز هاي شرکت هاي آب منطقه اي کمک 

 شاياني داشته باشد.

درون شهري شناخت پتانسيل  سيالبهاي 

 در شرايط اضطراري و بحراني 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي فارس منطقه

تعيين نقاط بحراني وقوع 

سيالب و مکان يابي استقرار 

 سيستم هاي هشدار سيل و

تعيين سيستم بهينه پيش بيني  

و هشدار با تأکيد بر نقاط آسيب 

 پذير جمعيتي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

ري کشور در و فناو

 زمينه آب

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

وجود دوره خشکسالي بلند مدت و شواهد 

تغيير اقليم، و تقويت احتمال وقوع سيالب 

 هاي مخرب

تعيين بهترين نقاط استقرار سامانه و تعيين 

بهترين نوع سيستم هشدار سيل متناسب با 

 محل استقرار و جامعه هدف

 ا تآکيد بر نقاط آسيب پذير جمعيتيب

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب 

اي  منطقه

سيستم هاي هشدار سيالب و 

تهيه برنامه مديريت اضطراري 
اولويت هاي پژوهشي  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

يکي از روشهاي مناسب مقابله با سيل، 

پيش بيني زمان وقوع و هشدار به موقع 

 پيش بيني زمان وقوع و هشدار بموقع سيل

و تهيه برنامه مديريت اضطراري سدهاي 
ارائه راه حل 
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قيتحقنوع  قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

آنهاساماندهي  زمينه آب سدهاي استان در هنگام سيالب  کرمان خطر است . اين مسئله اگر به نحو مناسب  

وموثري صورت پذيرد عالوه بر حفظ جان و 

اموال مردم، امکان استفاده از حجم آب 

 حاصل از سيالب نيز ميسر خواهد بود .

 مشکل استان

 

 سک و بحرانيت ريريمحور مد -4

 پدافند غيرعامل 4-4

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

سي گازهاي مضر متصاعد شده از آبهاي برر

 گرم معدني استان اردبيل و ارايه راهکارها
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

  خفگي کاهش حوادث ناشي از -1

افزايش -5گازهاي متصاعده /   

بهره برداران از آبهاي معدني   ايمني

 /1 افزايش ماندگاري مسافران و  -

کاهش مبلغ  -4بهره برداران / 

باالبردن  هزينه کرد بيمه گذار با

  ايمني مجتمع

کاهش تلفات جاني، افزايش امنيت رواني 

بهره برداران در استفاده از آبهاي معدني و 

 کاهش هزينه بيمه

ارائه راه حل 

 لمشک

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ايالم

تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل و مديريت 

 بحران زيرساخت هاي بخش آب استان ايالم
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

ان و با توجه به مرزي بودن است

اهميت و حساسيت طرح ها و 

تاسيسات آبي استان  انجام تحقيق 

 در اولويت قرار دارد.

بررسي  و مشخص نمودن درجه حساسيت 

تاسيسات آبي استان وارزيابي و تحليل آنها  

 ارائه برنامه ها و راهکارها   -

ارائه راه حل 

 مشکل
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3 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

سکها و تهديدهاي بررسي و شناسايي ري

 سايبري و...( -)زيستي 

فراروي تاسيسات آبي و ارائه راهکارهاي  

 پدافندغيرعامل و تدوين الگوهاي 

 مديريت ريسک 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

و نگهداري  تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

،وابسته هاي  سيستم 

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 (... و

عدم وجود اطالعات الزم در حوزه 

مديريت ريسک و پدافندغيرعامل 

درخصوص تاسيسات و طرحهاي 

 مختلف شرکت 

استخراج ريسکها و تهديدهاي اولويت دار و 

 تدوين سناريوها و راهکارهاي مواجهه با آنها

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

کت آب شر

اي  منطقه

چهار محال و 

 بختياري

مطالعه و تهيه نقشه هاي ريسک پديده 

فرونشست دشتهاي استان در اثر افت سطح 

 ايستابي آبخوانها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده     -8

ها و  فرونشست در دشت

ضرورت ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

زوم شناسايي نقاط بحران زاي ل

ناشي از پديده فرونشست و بررسي 

اثرات آن در ويژگي هاي هيدروليکي 

 آبخوان ها در سطح استان 

شناسايي دشتها و نقاط بحراني و پيش بيني 

وضعيت آتي دشتها در اثر استمرار پديده 

فرونشست و تاثير آن بر ويژگي هاي 

هيدروديناميکي آبخوان از جمله ضريب 

 خيره آبخوان هاذ

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 جنوبي

مطالعات پدافند غيرعامل با موضوع ارزيابي 

اثرات اجتماعي تهديدات منابع آب در استان 

خراسان جنوبي با اولويت بررسي منابع شرب 

 شهري و روستايي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

انتظار مي رود با نتايج اين تحقيق 

بتوان اثرات مخرب ناشي از کمبود 

آب بخصوص در مسائل منابع آب 

شرب شهري و روستايي را پيشگيري 

 مودن

    

6 
شرکت آب 

اي  منطقه

توسعه روش هاي تشخيص آلودگي به کمک 

رويکرد بيولوژيک در مخازن سدهاي آب 
پايان نامه 

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 
آمادگي مناسب تر در شرايط بحراني 

استفاده از ردياب هاي بيولوژيک به منظور 

شخيص آلودگي در مخازن سدهاي آب 
 اجراي پايلوت
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خراسان 

 رضوي

راهکارهايي جهت  محيط زيست دانشجويي شرب

کنترل، کاهش و حذف 

 ها دگيآلو

شرب در شرايط بحراني و در جهت پدافند  آلودگي مخازن سدهاي آب شرب 

 غيرعامل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

اده از توسعه مدل پيش بيني سيالب با استف

رويکرد پيش بيني هواشناسي، شبيه سازي 

 هيدرولوژي و مدل سازي هيدروليکي  

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

پيش بيني بهنگام سيالب به منظور 

کاهش خسارات مالي و جاني ناشي 

 از آن

جامع به منظور شبيه سازي  ارائه مدل

هواشناسي، هيدرولوژي و هيدروليکي به 

منظور پيش بيني سيالب در بازه هاي 

 زماني ماهانه 

 توليد نرم افزار 

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابي ميداني پاسخ چاههاي مشاهده اي در 

 مقابل امواج زلزله
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

ينه فناوري کشور در زم

 آب

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 (و کيفي

زمين لرزه يکي از اتفاقات طبيعي 

است. به نظر مي رسد پاسخ چاهها 

به اين رويداد و محتواي 

هيدرولوژيکي آبخوان در اين رابطه 

از مواردي مي باشند که در کشور 

 کمتر مورد پايش قرار گرفته اند.

تجهيزات و پايش پاسخ چاههاي  با نصب

مشاهده اي نزديک به گسل به امواج زلزله، 

تغييرات سطح آب چاهها در مواجهه با امواج 

اصابتي ناشي از زلزله با دور تناوبهاي 

مختلف پيش بيني و راهکارهاي مورد نظر 

براي حفر و بهره برداري چاهها، همچنين 

چگونگي مديريت منابع آب زيرزميني پس 

قوع چنين رخدادهايي ارائه خواهد از و

 گرديد.

بومي سازي 

 فناوري

9 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند غير عامل 

و مقاوم سازي سامانه هاي خط انتقال آب قم 

 در برابر حوادث غير مترقبه

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

داري و نگه تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  سيستم وابسته،

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

اهميت سامانه خط انتقال آب از 

 سرشاخه ها

حفاظت سامانه خط انتقال آب از سرشاخه 

ها به عنوان مهمترين منبع تأمين آب کالن 

 شهر قم

 ارائه راه حل

 مشکل
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 (... و

11 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 با مقابله بومي دستورالعمل تدوين

 از ناشي هاي-آلودگي بويژه نفتي هاي-آلودگي

 پاکسازي و سوخت تانکرهاي واژگوني

 نهايت در حادثه رخداد از پس زيست-محيط

 اين به مربوط جرايم و قوانين در بازنگري

 حوادث

 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور وريفنا

 منابع آب

 آب آالينده منابع بررسي

 جهت راهکارهايي ارائه و

 حذف و کاهش کنترل،

 ها آلودگي

هاي ترانزيت از  با توجه به عبور جاده

کنار سدها و امکان واژگوني 

تانکرهاي سوخت در مخزن سدها و 

هاي منتهي به آنها، تدوين  رودخانه

فلوچارت بومي مقابله با آن 

 ناپذير است. باجتنا

تهيه الگوريتم از زمان واژگوني )آالرم 

واژگوني( تا پايان عمليات پاکسازي از 

حوضه آبريز و جابجايي مواد آالينده به 

 مکان امن

 حل راه ارائه

 مشکل

11 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 در( NDT) غيرمخرب هاي-تست از استفاده

 سدها نگاري رفتار
 تقاضا محور

 و ژوهشيپ هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 منابع آب

 از نگهداري و تعميرات

 هاي سازه آبي تأسيسات

 شبکه و سد)هيدروليکي

 وابسته، تاسيسات و

 بندي آب هاي سيستم

 از جلوگيري تأسيسات،

 ...( و جلبکها رشد

عدم امکان تحليل رفتار بر سدهايي 

که ابزار مدفون آنها فاقد کارايي 

د تا بتوان از است، ايجاب مي نماي

اين شيوه براي تحليل رفتار سدها 

 استفاده گردد.

بکارگيري روشهاي تکميلي رفتارنگاري در 

سدها خصوصا براي مقاطع مدفون و فاقد 

 ابزار دقيق

 حل راه ارائه

 مشکل

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

روشهاي جايگزين انحراف سنجهاي 

 سيستمهاي از کار افتاده رويه بتني سد نساء
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

و نگهداري  تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  سيستم وابسته،

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 (... و

به علت باال بودن هزينه ساختمان 

سدها و نيز شدت وخامت عواقب 

ي از ناپداري سدها، مسئله ناش

حفاظت و نگهداري و ارزيابي مستمر 

پايداري سدها از اهميت ويژه اي 

 برخوردار مي باشد.

مستمر سازه و اطالع کامل از  کنترل.

اوضاع و احوال سازه نياز به يک برنامه 

سرويس هاي تعميراتي و  مدون دارد و

اتخاذ زمان و روش تعميرات براي تداوم کار 

ر بازدهيو حداکث  .طرح الزامي است 

ارائه راه حل 

 مشکل
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13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل و مديريت 

بحران زيرساخت هاي بخش آب استان 

 گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

ي)سد هاي هيدروليک سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

عدم وجود نقشه راه پدافند غير عامل 

و مديريت بحران زيرساخت هاي 

بخش آب با توجه به مرزي بودن 

 استان گلستان.

با اجراي اين طرح انتظار مي رود تدوين 

يت بحران نقشه راه پدافند غيرعامل و مدير

زيرساخت هاي بخش آب استان گلستان با 

توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي آن تهيه 

 شود.

تهيه 

 دستورالعمل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و 

مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب گرگان 

 در برابر حوادث غيرطبيعي

 تقاضا محور

هاي پژوهشي و  اولويت

فناوري کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

عدم وجود دستور العمل نحوه استقرار 

سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم 

 سازي زيرساخت هاي انتقال آب

با اجراي اين طرح انتظار مي رود 

 دستورالعملي درخصوص نحوه استقرار

سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي 

زيرساخت هاي انتقال آب گرگان در برابر 

 حوادث غيرطبيعي تهيه گردد.

تهيه 

 دستورالعمل

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تهيه وتدوين برنامه عملياتي اقدام مديريت 

بحران مناطق)شهرستاني،منطقه اي،استاني( 

 GISمبتني بر

 تقاضا محور

پژوهشي و اولويت هاي 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

فقدان اطالعات کافي  در امر 

 مديريت بحران
 اجراي پايلوت تدوين برنامه+اليه هاي اطالعات

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ن بررسي راهکارهاي افزايشي مشارکت ذينفعا

در مديريت و برنامه ريزي ، بهره وري،حفاظت 

از منابع آب و ....با استفاده از تجارب منطقه 

 اي و جهاني

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

دفاع امنيت ملي و 

 سياست خارجي

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

ي مناسب جهت الگو

مديريت منابع آب با در 

مشکالت موجود در طرحها از حيث 

عدم مشارکت ذينفعان ممانعت و 

 معارضات محل در اجراي طرحها

ارتقاء ميزان مشارکت کشاورزان در مديريت 

کاهش هزينه بخش _مشارکتي منابع آب 

دولتي و کاهش منازعات و مشکالت 

 اجتماعي

ه راه حل ارائ

 مشکل
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نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 

 محور مديريت ريسک و بحران -4

 موارد مشترک 4-5

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
سازمان آب و 
 برق خوزستان

بررسی و تحليل اندرکنش 

هاي حدي )سيالب و  پديده

( در مديريت خشکسالی

 بخش آب کشور 

 تقاضا محور

طرح کالن ملی 

بررسی اثرات تغيير 

اقليم و مديريت 

 خشکسالی

بررسی علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

 سطحی بر يکديگر

ها به  مديريت هر يک از اين پديده

صورت مجزا صورت گرفته است، منجر 

يد خسارات و آثار ناشی از بروز به تشد

پديده ديگري گرديده است که الزم 

بينی توالی يا امکان اثرات  است  با پيش

ها، خسارات ناشی از  تشديد شوندگی آن

ها را به حداقل ممکن  بروز اين پديده

 رساند 

ابعاد مختلف اثرات و اندرکنش دو پديده 

حدي در مديريت بخش آب کشور يعنی 

الی را در مناطق سيالب و خشکس

مختلف کشور تبيين نموده و لزوم يا 

زمان به مديريت  عدم لزوم پرداختن هم

ريسک و بحران اين دو پديده را براي 

اندرکاران و مسئولين نهادهاي  دست

مختلف مرتبط مشخص و روشن نمايد. 

سنجی الزم را جهت  همچنين امکان

هاي  ها و روش کارگيري فناوري به

ايی توالی و شدت و مختلف جهت شناس

همزمانی اين دو پديده را مشخص 

 نمايد. 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 آب بخش نياز مورد هاي فناوريمحور  -5

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

 ييمحصول نها اراهداف مورد انتظ داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تعيين پارامترهاي بيالن با استفاده از سنجش از 

 دور و تصاوير ماهواره اي 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 آبي منابع

برخي از مولفه هاي بيالن اندازه 

گيري نشده اند و يا اندازه گيري آنها 

در مدت محدود مي باشد. استفاده از 

تکنولوژيهاي نوين ميتواند در تخمين 

 اين موارد کمک کننده باشد.

استفاده از روشهاي سنجش از دور و داده 

هاي ماهواره اي در تخمين اجزاي بيالن 

لف، منابع آبي، آب همچون مصارف مخت

 پوشش برف و ...

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

طراحي و ساخت تجهيزات پايش و سنجش 

کمي و کيفي آب  و توسعه  سامانه هاي 

 مديريت منابع آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

ه منابع آب)کمي يکپارچ

 (و کيفي

وجود ضعف و کمبود در تجهيزات و 

فناوري هاي نوين  پايش کمي و 

 کيفي

ساخت سنسورها ، تجهيزات و طراحي 

 سامانه هاي مديريتي منابع آب

بومي سازي 

 فناوري

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ارائه روشهاي عملي و نوين در اندازه گيري و 

شبکه هاي آبياري و انهار ثبت حجمي جريانات 

سنتي با رويکرد سهولت اجرا و بهره برداري و 

 کاهش هزينه ها

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

راندمان پايين  بهبود-11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

ها و از زهاب زهکش  

...) 

 ارتقاء بهره وري مصرف آب و اصالح

 الگوي مصرف آب

ارائه روشهاي مدرن تدقيق ميزان تحويل 

 حجمي آب به منظور مديريت مصرف

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

توسعه سيستم هشدار سيالب با کمک اينترنت 

 اشياء

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  دخانهرو

 ساماندهي آنها

هشدار به هنگام در شرايط سيالبي 

به منظور کاهش خسارات مالي و 

 جاني

 هشدار سيالب با کمک اينترنت اشياء
ساخت نمونه 

 محصول

5 
شرکت آب 

اي  منطقه

استفاده از روشها و فن آوريهاي نوين جهت 

محاسبه و بر آورد ضرايب هيدرو ديناميکي 
اولويت هاي پژوهشي و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

براي تحليل و ارزيابي آزمون پمپاژ 

ها جهت براورد ضرايب  چاه

شناسايي مناطق بحراني منابع   آب 

زيرزميني از طريق فن آوريهاي نوين و 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اراهداف مورد انتظ داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

عمق سنگ کف ،تراز و پايش مستمر  ،جنس و زنجان

 آب زيرزميني در آبخوانهاي آزاد و تحت فشار

يکپارچه منابع آب)کمي  آب

 و کيفي(

هاي  يناميک آبخوان، مدلهيدرود

تحليلي مختلفي وجود دارد. با توجه 

به تفاوت در فرضيات و خصوصيات 

هاي زيرزميني  هيدروليکي جريان آب

هاي آزاد و محبوس جهت  در آبخوان

رسيدن به نتايج درست و منطقي نياز 

به روش هاي نوين و فناوري هاي 

جديد مي باشد .اين موضوع مورد 

پايه منابع آب اين  نياز دفتر مطالعات

شرکت جهت پايش منابع آب 

زيرزميني و محاسبات بيالن واقعي 

 مي باشد.

اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از تشديد 

 بحران

6 
سازمان آب و 

 برق خوزستان
 تقاضا محور جش کمي و کيفي آب توسعه ابزارهاي سن

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

وجود ضعف و کمبود در تجهيزات و 

فناوري هاي نوين  پايش کمي و 

 کيفي

ساخت سنسورها ، تجهيزات و طراحي 

 ع آبسامانه هاي مديريتي مناب

بومي سازي 

 فناوري

7 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

سامانه پايش آنالين شبکه انتقال جهت نشت 

 يابي و کاليبراسيون زمان واقعي 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

 

شخصا يکي از علل هدر رفت آب م

وجود نشت در مسيرهاي انتقال آب 

باالخص در خطوط لوله آبرساني 

است. در همين راستا تعيين سيستم 

هاي پايش آنالين سبب تعيين نشتي 

ها به صورت آنالين شده و مي توان 

به ميزان بسياري زيادي از هدر رفت 

نشتي در تعيين سيستم آنالين موقعيت 

 خطوط لوله انتقال آب 

 

ساخت نمونه 

 محصول
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 ييمحصول نها اراهداف مورد انتظ داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

 آب جلوگيري نمود. 

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسي عوامل عدم تحقق نصب کنتور بر روي 

چاه ها در دشت رودان و ارائه راهکار عملي 

 جهت بهبود  آن 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا     -5

پايش شبکه کامل 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

عدم استقبال مردم جهت نصب 

 کنتور

تعيين عوامل عدم نصب کنتور و ارائه 

 راهکار عملي جهت بهبود آن 

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -6

 آبی هاي سازه دقيق ابزار 5-2

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن ن مشکل کليديعنوا اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

آسيب شناسي و ارز يابي عملکرد ابزار دقيق 

سدها ي خاکي  با بررسي الزامات نحوه 

ابزارگذار ي در زمان ساخت سدها و شناسايي 

مهمتر ين عوامل خرابي ابزار دقيق  سدها با 

چند سد و ضرورت استفاده از  مطالعه موردي

 فن آوريهاي نوين ابزار دقيق سازه هاي آبي.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

ارزيابي و بررسي رفتار سدهاي خاکي 

ساخته شده  به عنوان يکي از 

مباحث فني مطرح و نصب ابزار 

رفتارنگاري در پي و بدنه سدها بسيار 

مهم و ضروري ميباشد. ابزار دقيق 

تجهيزاتي هستند که روي بدنه سدها 

نصب شده و پارامترهاي مورد نياز را 

اندازه گيري ميکنند اين پارامترها 

ممکن است شامل مقادير فشارهاي 

برکنش، نشت، ارتفاع پيزومتريک، 

آب، تغيير شکل ها و جا به تراز 

جايي ها، تغييرات دما و يا شتاب 

مديريت پژوهش در بررسي الزامات نحوه 

ابزارگذار ي با استفاده از فن آوريهاي نوين 

در زمان ساخت سدها و شناسايي مهمتر ين 

مل خرابي ابزار دقيق درآسيب شناسي و عوا

ارز يابي عملکرد ابزار دقيق سدها ي خاکي  

ميتواند تجربيات فني در اين زمينه را از 

 طريق فن آوريهاي نوين ارتقاء بخشد

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن ن مشکل کليديعنوا اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

هاي ناشي از زلزله باشد در اين 

تحقيق،با در نظر گرفتن مشکالت 

فني اين شرکت در دوران بهره 

برداري سدها ي اجرايي  ابتدا ابزار 

دقيق نصب شده در سدها خاکي 

اجرايي استان زنجان مورد مطالعه 

ه از نتايج قرار گرفته  و با استفاد

عملکرد ابزار دقيق مورد بررسي قرار 

گرفته  نتيجه گيري خواهد شد که 

ابزار دقيق نصب شده به لحاظ کمي 

 و کيفي در چه وضعيتي  قراردارند .

 

 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -5

 آب تصفيه و بازچرخانی 5-3

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 جنوبي

بررسي اقدامات تصفيه تکميلي و بازچرخاني آب 

در واحدهاي صنعتي، شهري و کشاورزي 

 )مطالعه موردي :(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

مينه فناوري کشور در ز

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

5 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

توسعه روشهاي نوين تصفيه فيزيکي  و کاهش 

 کدورت و آلودگي آب ها

 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

الينده آب و ارائه آ

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 

پيشرفت سريع فني براي زندگي ما 

بر دارد اگرچه به   منافع زيادي در

زمان به علت وجود منابع  طور هم

کننده آب حاصل از  آلوده

هاي صنعتي، باعث آلودگي  فاضالب

 شود.  محيط زيست نيز مي

 عالوه بر اين، منابع طبيعي

توانند مطابق با رشد  شيرين نمي آب

جمعيت و صنعت، آب مورد نياز را 

 تامين کنند.

به همين جهت استفاده از روشهاي 

نوين و پيشرفته جهت تامين آب 

 شرب بسيار حائز اهميت مي باشد. 

 

روشهاي نوين بررسي فني و اقتصادي  

 تصفيه آب و کاهش کدورت 

 

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 آب بخش نياز مورد يها فناوري -5

 آب توزيع کنترل 5-4

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

بررسي وضعيت توسعه اراضي کشاورزي و  

ه از هاي اخير با استفادتغييرات کاريري در سال

اي و اثرات آن بر کاهش منابع تصاوير ماهواره

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

يکي از مشکالت جدي کشاورزي 

استان زنجان در حال حاضر تغيير 

کشاورزي است.     کاربري اراضي 

مشکلي که پس از مشکل کم آبي  

بررسي و تثبيت توسعه اراضي کشاورزي و 

اضي  ميتواند  ميزان تغيير کاربري اين ار

آبياري اين اراضي  از منابع آب 

زيرزميني،سطحي و يا تلفيقي مشخص 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

دومين  مشکل  اساسي  کشاورزي      منابع آبي آبي

منطقه  محسوب  مي  شود.  تغيير  

کاربري  اراضي  نمونه  اي  مهم  از  

تأثيرگذاري  انسان  بر  محيط زيست 

است که باعث پديد آمدن تغييرات 

ساختاري در ابعاد اجتماعي ، 

د. به اقتصادي و فيزيکي مي گرد

همين منظور تحقيق در اين زمينه    

باهدف  مطالعه و  بررسي  روندتغيير  

کاربري  اراضي  کشاورزي  و  

تأثيرآن  بر  کاهش ذخاير منابع  آبي 

از نياز هاي دفتر حفاظت و بهره 

برداري شرکت آب منطقه اي مي 

 باشد.  

 نمايد

5 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

ارائه راهکارهاي نوين جهت انسداد و تعمير 

 خطوط لوله انتقال آب

 

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

و  عدم شناسايي    -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

متداولترين روش جهت تعمير خطوط 

لوله انتقال آب انسداد لوله از ابتدا و 

انتهاي خطوط و انجام تعميرات مي 

باشد. اين موضوع باعث قطعي 

طوالني مدت و قطع کامل مسير 

انتقال آب مي باشد. در صورت 

انسداد لوله اجراي روشهاي نوين در 

و همچنين روشهاي فناوري سريع 

ترميم لوله ها مي توان سرعت انجام 

 ترميم را افزايش داد. 

توسعه روشهاي فناورانه انسداد و تعمير 

مشکالت ايجاد شده )باالخص نشتي( در 

 لوله هاي انتقال آب

 

ساخت نمونه 

 محصول
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

در خطوط  بررسي و توليد پوششهاي نوين

 آبرساني
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

و نگهداري  تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

هاي  سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

 و تاسيسات وابسته،

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 (... رشد جلبکها و

گسترش شهرنشيني و افزايش نياز 

ه به آب شرب، باعث توسعه شبک

هاي آبرساني شده است. در اين بين 

طراحي صحيح شبکه به گونه اي که 

ميزان مشکالت کاهش يافته و طول 

عمر بهره برداري از تجهيزات 

باالخص لوله هاي انتقال افزايش 

 يابد از ضروريات مهم مي باشد. 

يکي از عوامل کاهش طول عمر 

بهره برداري شبکه انتقال پديده 

رون خطوط خوردگي از درون و بي

انتقال مي باشد. بهترين روش جهت 

کاهش اين خوردگي ها استفاده از 

پوششهاي نوين در اين زمينه مي 

باشد که جهت انواع لوله هاي انتقال 

 استفاده مي شود. 

ساخت نمونه هاي آزمايشگاهي پوشش 

هاي نوين با توجه به شرايط منطقه جهت 

حفاظت از خوردگي هاي دروني و بيروني 

 و شبکه هاي انتقال خطوط

ساخت نمونه 

 محصول
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 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -5

 مدلسازي و سازي شبيه 5-5

 

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

يتم ماهواره اي برآورد بومي سازي الگور

تبخيرتعرق با هدف تدقيق بيالن آب در 

 دشتهاي استان البرز

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

اتالف چشمگير     -6

منابع آب از طريق 

تبخير و تعرق)محاسبه، 

بندي پهنه )  

 ضرورت تدقيق محاسبه بيالن
حاسبه بومي سازي الگوريتم ها و تدقيق م

 بيالن با استفاده از داده هاي ماهواره اي

بومي سازي 

 فناوري

 

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث-6

 آب ديپلماسی 6-1

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

رود با تاکيد  تحوالت حکمراني آب حوضه زاينده

 اثربخشي تشکيل شوراي هماهنگي مديريت به

 هم پيوسته و پيشنهاد الگوي کارامد

 تقاضا محور
مصوبات شوراي عالي 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

الگوي مناسب جهت 

آب با در  مديريت منابع

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

بررسي وضعيت موجود همچنان حاکي 

از آن است که با وجود سازوکارهاي 

همکاري و هماهنگي ايجاد شده، 

همچنان مشکل عدم هماهنگي مناسب 

بين سازمانها و نهادهاي مربوط به 

منابع آب وجود دارد. ارزيابي کلي 

عملکرد شوراي هماهنگي نشان ميدهد 

شورا چندان نتوانسته در  که اين

مديريت مناقشات اين حوضه موثر باشد 

و در مواردي مصوبات شورا ضمانت 

 اجرايي چنداني نداشته است. 

ضمن آسيب شناسي سيستم حکمراني 

آب رودخانه زاينده رود، شرايط گذار به 

وضعيت مطلوب را تدوين نمايد و الگوي 

سازگار و متناسب با بستر سياسي، 

اقتصادي، تاريخي و جغرافيايي اجتماعي، 

 اين حوضه را پيشنهاد دهد.

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

امکان سنجي و ارائه راهکار جهت اعمال 

رويکردهاي مديريت به هم پيوسته منابع آب در 

 ساختارهاي قانوني مديريت آب کشور

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

در زمينه فناوري کشور 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

راهبردها و سياستهاي مديريت منابع  

آب بدون وجود يک ساختار قانوني 

 ضمانت اجرايي ندارند.

انطباق ساختار نهادهاي رسمي -

بارويکردهاي مديريت يکپارچـه منـابع 

يراتـي در آب، نيازمنـد ايجـاد تغي

آنهاست. اولين قدم در راستاي اعمال 

ساختارهاي نهادي مناسب، تغيير 

 پيشنيازهاي قانوني آن است.

هيچکدام از رويکردهاي مديريت  -

يکپارچه بدون وجود يک ساختار قانوني 

 مناسب قابليت اجرايي شـدن را ندارند.

اولين گـام اجرايـي از زنجيـره  -

ـه منـابع ابزارهـاي مـديريت يکپارچ

آب در راسـتاي تحقـق اهـداف و چشم 

اندازها، ساختارهاي قانوني است که در 

صورت نبود آن يا ناکارآمد بودن آن 

ميبايستي به تدوين يا اصالح آن 

 پرداخت

شناسايي و ارزيابي کارايي قوانين مربوط 

 به آب در کشور

بررسي زمينه هاي قانوني تقويت  -

 حکمراني آب در کشور

سي زمينه هاي قانوني تقويت برر -

 خصوصيسازي بخش اّب در کشور

بررسي زمينه هاي قانوني خودگرداني  -

 مالي شرکتهاي تابعه وزارت نيرو در کشور

بررسي زمينه هاي قانوني حل تعارض  -

 ميان ذينفعان بخش آب در کشور

بررسي زمينه هاي قانوني تقويت  -

 مشارکتهاي مردمي در بخش آب

ه هاي قانوني ايجاد بررسي زمين -

 پايداري در بخش آب

تحليل چالشهاي منابع آب کشور از  -

 حيث خالها و موانع قانوني

طراحي ساختار قانوني مديريت آب  -

 کشور با رويکرد يکپارچه

شناسايي خالءها و موانع قانوني اجراي  -

 ساختار قانوني مديريت آب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 عمومی مشارکت و اجتماعی مسايل 6-2

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي علل مناقشات در بهره برداري از منابع آب 

ردر جهت پيشگيري از وقوع و ارائه راهکا

درگيريهاي محلي و منطقه اي )مطالعه موردي 

 دشت اردبيل(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 ل اجتماعيمسائ

به دليل بحران حاکم برمنابع آب 

 ناشي از کمبود آب

برنامه ريزي در جهت کنترل و پيشگيري 

از درگيريهاي احتمالي منابع آب ناشي از 

 -کمبود آن در حوزه هاي آبي استان 

برنامه ريزي در جهت مديريت مصرف 

آب با در نظر گرفتن کارايي آب و راندمان 

 مربوطه

ارائه راه حل 

 لمشک

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

آسيب شناسي و تهيه برنامه اقدام روش هاي 

انتقال مديريت آبياري و مديريت مشارکتي منابع 

 آب در حوضه آبريز رودخانه ماربر

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

هاي توسعه حقوقي بر طرح

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

به منظور بهينه نمودن مصرف آب 

در بخش کشاورزي و همچنين 

کاستن هزينه هاي سرسام آور بهره 

برداري شبکه ها، يکي از موثرترين 

روش ها، انتقال مديريت آبياري از 

اورزان مي بخش هاي دولتي به کش

باشد. اما همواره معضالت متعددي 

بر سر راه انتقال مديريت آبياري به 

کشاورزان وجود داشته است. لذا 

ضروري است با استفاده از روش 

هاي علمي بهترين روش جهت 

انتقال مديريت آبياري در حوضه 

آبريز با توجه به فرهنگ و قواعد 

 موجود در منطقه استخراج گردد.

يين موانع پيش برنده و واکاوي و تع

بازدارنده مشارکت مردم در انتقال 

مديريت آبياري، ارزيابي آثار انتقال 

مديريت آبياري، نحوه تشکيل گروه ها، 

تعاوني ها و اتحاديه هاي ابران و ايجاد 

مدل جمع آوري اطالعات ذي نفعان در 

 مديريت آبياري

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

احي چارچوب انگيزشي براي مشارکت طر

 حداکثري تامين کنندگان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 ل اجتماعيمسائ

اين پژوهش با حداکثر رضايت مندي 

تامين کننده، معامالت را به سمت 

 بهينگي سوق خواهد داد.

ايجاد بازار رقابت کامل و حداکثر 

 مشارکت

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

مطالعه و بررسي به منظور ارائه راه هاي کاهش 

ير مجاز تبعات اجتماعي انسداد چاه هاي غ

)مطالعه موردي: سه محدوده مطالعاتي استان 

 خراسان رضوي(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

شناسي اثرات انسداد چاه هاي آسيب 

غير مجاز و مقايسه آن با برداشت 

 غير مجاز چاه ها کل مالک

راه هاي فرهنگ سازي در جهت 

 جلوگيري از حفر چاه هاي غير مجاز

راه هاي کاهش تبعات اجتماعي انسداد 

چه اقداماتي براي  -چاه هاي غير مجاز 

افزايش اعتماد سازي کشاورزان مي توان 

 انجام داد؟

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

ارزيابي مديريت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي 

قنات قصبه گناباد به منظور توسعه مدل مديريت 

پايدار منابع آب در مناطق خشک و نيمه خشک 

)با تاکيد بر نقش قنات در توسعه پايدار و ارائه 

 مدل(

 تقاضا محور

 اولويت هاي پژوهشي و

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

الگو گيري از مديريت قنوات به 

منظور مديريت پايدار منابع آب در 

شرايط خشک و نيمه خشک و در 

 آبيشرايط کم 

اقتصادي -فرهنگي-ارائه مدل اجتماعي

به منظور سازگاري با کم آبي در مناطق 

تدوين کتاب به -خشک و نيمه خشک

 زبان هاي بين المللي براي ارائه نتايج

 ارائه مدل 

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
هاي پژوهشي و  اولويت تقاضا محورتوسعه بازي نرم افزاري در راستاي فرهنگ سازي 

فناوري کشور در زمينه 

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

کمک در جهت فرهنگ سازي 

مصرف بهينه آب در جامعه هدف 

فزاري )اندرويدي/رايانه توسعه بازي نرم ا

اي( در جهت فرهنگ سازي مصرف 
 توليد نرم افزار 
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خراسان 

 رضوي

حقوقي بر طرحهاي توسعه  آب مصرف مناسب آب

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

 بهينه آب براي کودکان/نوجوانان کودکان و نوجوانان

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 شمالي

گيري  کنشگران استاني و حمايت از شکل آناليز (

 سازمانهاي مردم نهاد و گروههاي ترويج فرهنگ

مصرف بهينه آب بويژه در بخش کشاورزي و 

ه دستورالعمل توانمندسازي پايدار اينتهي تشکل  

 ها

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

جهت مديريت  مناسب

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

مديريت  کمبود منابع آب و ضرورت

 تقاضاي آب در بخش کشاورزي

کنشگران استاني و حمايت از  آناليز (

گيري سازمانهاي مردم نهاد و  شکل

مصرف بهينه  گروههاي ترويج فرهنگ

آب بويژه در بخش کشاورزي و تهيه 

 دستورالعمل توانمندسازي پايدار اين

 تشکل ها

تهيه 

 دستورالعمل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

رهاي تقويت تشکل هاي مردمي در بررسي راهکا

کنترل برداشت از آبهاي زير زميني بصورت 

 پايلوت در يک بخش يا روستا

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

بهره برداري بي رويه از منابع آب  

رزميني استان زنجان موجب زي

گرديده است  که سطح آب زيرزميني 

دشت هاي استان به شدت کاهش 

پيدا کند و باعث بروز مخاطراتي 

نظير کاهش کمي و کيفي منابع آب 

زيرزميني، افزايش هزينه هاي بهره 

برداري از چاه ها و تخريب مخازن 

آب زيرزميني شده است.يکي از راه 

هاي بي  هاي جلوگيري از برداشت

رويه منابع آب، آگاهي بخش 

کشاورزان و ذينفعان منطقه، کاهش 

مديريت برداشت از منابع آب زيرزميني از 

 طريق مشارکت عمومي

ارائه راه حل 

 مشکل
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تصديگري دولت و انتقال مديريت 

آب از طريق ايجاد تشکل هاي آب 

بران آب زيرزميني مي باشد. در اين 

راستا بررسي امکان تشکيل تشکل 

هاي مردمي در کنترل منابع آب 

زيرزميني نياز معاونت حفاظت و بهره 

شرکت جهت کنترل  برداري اين

پايدار آب زيرزميني محدوه هاي 

 مطالعاتي تحت عمل مي باشد.

9 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 نقاط و فسادخيز هاي گلوگاه بازنگري و شناسايي

 و بهبود راهکارهاي ارائه و اداري پذير آسيب

 برق و آب سازمان در آن اجرايي هاي برنامه

 خوزستان

 تقاضامحور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت اجتماعي،  تأثير-

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

 و تعيين الگوي مناسب

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 و ها العملدستور به توجه با .1
 انجام ضرورت دولتي هاي بخشنامه

 .است شده تعريف کار اين
 ارزيابي به پاسخگويي جهت .5

 و اجرايي هاي دستگاه عملکرد
 اداري و ريزي برنامه سازمان

 استخدامي

 اداري سيستم سازي سالم جهت .1
 رساني خدمت کيفيت ارتقا منظور به
 سازمان مشتريان به

 يريپذ نظارت فرهنگ گسترش .4
 پاسخگو و واحدها مديران بين در

 و  اطالعات ارايه به ها آن بودن

 .الزم اسناد
 گلوگاه تمامي پايش و بازرسي. 2

 خيز فساد هاي

 سازمان در تحقيق پيشينه بررسي .1
 و قوانين باالدستي، اسناد بررسي .5

 زمينه اين در موجود هاي دستورالعمل

 پشتيباني عملياتي، فرايندهاي بررسي .1
 سالمت ديدگاه با سازمان مديريت و

 اداري

 طبقه و فسادخيز هاي گلوگاه شناسايي .4
 ها آن بندي

 اجرايي اقدامات ارائه .2
 و اجرايي اقدامات بندي اولويت .6

 آنها ملزومات

 نتايج به دستيابي راهکارهاي ارائه .7
 شده حاصل

 فعاليت، استاندارد هاي شاخص تعيين. 8
 بندي تبهر و سالمتي هاي شاخص

 آن سالمتي ميزان سنجش جهت دستگاه

 ارائه راه حل
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11 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 مردم مشارکت انگيزشي عوامل تحليل و ارزيابي

 برنامه ارائه و کشور مختلف مناطق شرايط در

 کارآمد ابزارهاي ارائه)  موجود وضع بهبود جامع

 (کشور آب بخش مديريت در اجتماعي تغيير

 تقاضامحور تقاضامحور
مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

 ترين مهم اجتماعي و تاريخي منظر از
 سمت به ايراني جوامع حرکت داليل

 و آبي هاي طرح در مشارکت عدم
 مواردي چه آب بخش مديريت

 باشد؟ مي
 هاي مشارکت در تغيير روند .5

 در آب بخش مديريت در مردمي
 روند اين آيا ؟است بوده چگونه کشور

 روند از يا است بوده بهبود به رو
 نمايد؟ مي تبعيت نزولي

 و جامع هاي طرح در تاکنون .1
 اندازه چه آب بخش هاي برنامه
 در مردمي هاي مشارکت بهبود جهت

 از برداري بهره و اجرا مطالعه،
 و شده گذاري سرمايه آبي هاي طرح

 است؟ آمده عمل به مفيدي اقدامات
 آب بخش هاي برنامه ينتر مهم. 4

 و مردمي مشارکت سطح بهبود جهت
 اين در اجتماعي انگيزش افزايش

 باشد؟ مي مواردي چه شامل زمينه

 مشارکت انگيزشي عوامل ارائه و شناسايي
 شرايط ، کشاورزي آب برداران بهره

 کشور مختلف مناطق اقتصادي اجتماعي
 الزم هاي زمينه پيش ارائه و شناسايي و

 و متمرکز تصميمات کاهش جهت
 آمدن وجود به کارگروهي، روحيه افزايش
 مشکالت، بيان جهت مناسب فضاي

 بهره نگرش تغيير واقعيتها، پذيرفت
 و غيرعادي انتظارات با رابطه در برداران
 دولتي دستگاههاي از نامعقول

 ارائه راه حل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ت مردم ارزيابي و تحليل عوامل انگيزشي مشارک

در شرايط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع 

بهبود وضع موجود )ارائه ابزارهاي کارآمد تغيير 

 اجتماعي در مديريت بخش آب(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

سبمنا جهت مديريت  

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

از مهمترين موضوعات مديريت آب 

در کشور تعامل با آببران و هماهنگي 

ذينفعان و ذيمدخالن با تصميمات 

مديريت منابع آب و بالعکس مي 

باشد. چنانکه بدون اين هماهنگي و 

تصميم سازي مورد توافق همه 

ب کشور ذيمدخالن، مديريت منابع آ

بررسي تعارضات آب در کشور و انتخاب 

چند نمونه با خصوصياتي که مسائل آب 

 کشور را در بر گيرند.

تهيه بانک اطالعاتي از منابع و مصارف 

آب، ذينفعان و ذيمدخالن، در ارتباط با 

 نمونه هاي انتخابي.

تحليل عوامل انگيزش مشارکت مردم در 

ارائه راه حل 

 مشکل
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ابتر خواهد ماند. در اين تحقيق بر 

آنيم تا هماهنگي مديريت منابع آب 

در مناطق مختلف کشور را با اجتماع 

مردم بررسي و عوامل مختلف 

انگيزش مردم را براي هماهنگ 

نمودن مصارف با منابع در راستاي 

پايدار بودن بهره برداري از آب 

متناسب با خصوصيات جوامع ارائه 

 نماييم.

 شرايط مختلف.

 موجود.ارائه برنامه جامع بهبود وضع 

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

 آب وامنيت: بارويکرد

بررسي تاثيرات اجتماعي کم آبي برزندگي 

 کشاورزان فارس

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 رفاه و تامين اجتماعي

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

آب و تعيين الگوي  منابع

جهت مديريت  مناسب

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

باتوجه به کاهش شديد آب درفارس 

بخصوص دربخش کشاورزي 

ومشکالت ناشي ازآن برزندگي 

کشاورزان ، اين تحقيق راهکارهايي 

براي برطرف کردن اين مشکل ارائه 

 خواهدکرد

هدف محوري طرح بررسي تاثيرات 

واجتماعي کم آبي برزندگي  امنيتي

کشاورزان استان فارس وراهکارهاي 

 سازکاري باآن است

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه

 بويراحمد

بررسي علل عدم استقبال سرمايه گذاري دراجراء 

وبهره برداري طرحهاي آبي استان وارائه 

 راهکاربهينه درخصوص بهترين روش مشارکت

 حورتقاضا م

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

جهت مديريت  مناسب

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و 

سرمايه گزاران داخلي وخارجي براي 

داث و بهره برداري مشارکت در اح

 طرحهاي توسعه منابع آب 

عليرغم توجيه اقتصادي و شرايط مطلوب 

طرحهاي آب دراستان کهگيلويه 

وبويراحمد از طرفي به لحاظ اينکه 

اعتبارات دولتي محدود مي باشد و 

تکافوي هزينه هاي اجرايي طرحها 

وپروژه هاي عمراني را نمي دهد . 

ايط بنابراين براساس دستورالعمل شر

واگذاري طرحهاي تملک داراوي هاي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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سرمايه اي جديد ، نيمه تمام ، تکميل 

شده وآماده بهره برداري به بخش غير 

قانون الحاق  57دولتي موضوع ماده 

برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از 

مجلس  1191مقررات مالي دولت مصوب 

شوراي اسالمي و مصوبه شوراي اقتصاد 

با  1192/4/2مور 286516به شماره 

اعمال اصالحات مصوبه شوراي اقتصاد به 

 1196/2/52مورخ  1144291شماره 

تصميم گرفته شد که تعدادي از پروژه 

هاي داراي شرايط الزم به بخش 

غيردولتي واگذار گردد . اما استقبال هيچ 

استقبالي  صورت نگرفته است و اين 

 تحقيق درهمين راستا مي باشد . 

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسي جايگاه وقف به عنوان يکي از روش هاي 

 مديريت منابع آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

رفتن منابع آب با در نظر گ

 مسائل اجتماعي

عدم وجود منبع بروز درخصوص تاثير 

 و چگونگي وقف منابع آبي

با اجراي اين طرح مي توان از پتانسيل 

فرهنگ وقف در زمينه مديريت بخشي از 

 منابع آب بهره جست.

 ارائه مدل 

15 
شرکت آب 

اي  منطقه

بررسي و تحليل موانع مشارکت مردمي در 

 تان لرستانمديريت منابع آب اس
اولويت هاي پژوهشي و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

مسائل و مشکالت اجتماعي و 

حقوقي در ارتباط با ايجاد تشکل 

هاي مردمي و واگذاري طرحهاي 

 ارائه مدل   
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منابع آب و تعيين الگوي  آب لرستان

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

 توسعه منابع آب به آنان

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تحليل و ارزيابي اثرات طرحهاي انتقال آب از 

سرشاخه هاي استان به استان هاي مجاور بر 

ساختار اقتصادي ،اجتماعي و زيست محيطي در 

 دراز مدت

پايان نامه 

 دانشجويي

وهشي و اولويت هاي پژ

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي امکان انتقال     -2

اي و  آب بين حوضه

 پيامدهاي آن

بروز مشکالت بعدي  با توجه به نگاه 

 غير فني در برخي موارد

تدوين وضعيت ارائه راهکارهاي اجرايي 

 وفني

ارائه 

دستورالعمل و 

 حل مشکل

17 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

گيري –ط با شکل آسيب شناسي موانع مرتب

هاي  هاي آب بران بر مبناي مرزبندي تشکل

 اجتماعي در آبخوان دشت اراک 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش اقتصادي 

و ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

افزايش تقاضاي آب در بخش 

کند که در  ميکشاورزي ايجاب 

راستاي اصالح الگو مصرف آب، 

رويکرد ساختارگرا با تمرکز بر 

سازوکارها و با نگرشي جامع و 

يکپارچه مورد توجه قرارگيرد. 

مشارکت بهره برداران آب کشاورزي 

در اين مسير يکي از مهمترين 

پارامترها ميباشد در اين راستا، تشکل 

هاي آب بران به عنوان يکي از 

اساسي مطرح است. اما  راهبردهاي

بررسي مطالعات و تجربيات موجود 

نشان مي دهد که فرآيند ايجاد 

تشکلهاي آب بران در اغلب موارد به 

صورت يک فرآيند برنامه ريزي از 

باال و بر اساس معيارهاي فني و 

آسيب شناسي علل مؤثر در عدم موفقيت  

ي ايجاد تشکل هاي آب بران و ارائه

ي راهکارهاي بهبود وضع موجود .  ارائه

راهکارهاي مناسب براي بهبود شرايط بر 

هاي صورت مبناي بررسي ها و تحليل

 گرفته..

ارائه راه حل 

 مشکل
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مرزبندي هاي هيدروليکي، صورت 

گرفته و به مرزبندي هاي اجتماعي و 

رحله ايجاد ديدگاه هاي آب بران در م

تشکل ها توجه نشده است. چنين 

هايي را  مسائلي موفقيت چنين طرح

 کند.  با چالش مواجه مي

18 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

استفاده از پتانسيل هاي اجتماعي جهت حل 

 مناقشات آبي در راستاي مديريت پايدار منابع آب  
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

 حقوقي بر طرحهاي توسعه

منابع آب و تعيين الگوي 

جهت مديريت  مناسب

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

مطالعات مرتبط با مديريت، نيروي 

انساني و مسائل اجتماعي و نتايج آن 

مورد استفاده فوري در صنعت آب 

 دارد

مديريت و حفاظت منابع محدود آب با 

 استفاده از پتاسيل هاي اجتماعي

تهيه 

 لدستورالعم

 

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 انسانی منابع و مديريت 6-3

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

بررسي چالش هاي ناهمگوني قراردادهاي 

خدامي شرکت آب منطقه اي بر عملکرد و است

 بهره وري و رضايت کارکنان 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

فرهنگي و  اجتماعي،

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

ارائه راهکارهاي براي انتخاب مناسب 

نوع قرارداد براي خدمات مختلف به 

 منظور کاهش چالش ها

بررسي چالش ها و فرصت هاي 

ناهمگوني قراردادهاي استخدامي کارکنان 

)رسمي، پيماني، کارمعين، طرح، کارگري 

و شرکتي( بر عملکرد واحدهاي مختلف 

ارائه راه حل 

 مشکل
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الگوي مناسب جهت 

آب با در  مديريت منابع

نظر گرفتن مسائل 

اعياجتم  

 شرکت

2 

شرکت آب 

اي  طقهمن

 هرمزگان

عارضه يابي فرايند آموزش با تاکيد بر ارزيابي 

شاخص هاي انگيزشي فراگيران در شرکت 

 سهامي آب منطقه اي هرمزگان 

 تقاضا محور
قانون برنامه ششم 

 توسعه
  

ارتقاءسطح آگاهي و مهارت فني ، 

کاهش هزينه ها و افزايش بهره وري 

 نيروي انساني 

شي با تاکيد آسيب شناسي اثر بخشي آموز

بر بررسي انگيزش فراگيران ، بازنگري و 

بهبود فعاليتها در فرايند آموزش و ارتقاي 

 اثر بخشي آموزش

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

رضايت شغلي و عوامل مؤثر بر آن در شرکت 

 سهامي آب منطقه اي هرمزگان 
 تقاضا محور

قانون برنامه ششم 

 توسعه
  

عوامل فيزيکي ، اجتماعي ،  شناخت

محل کار ، ماهيت کار )احساس 

کارکنان به کار (و دست يافتن به يک 

 مدل جامع 

افزايش بهره وري سازماني )با شناخت 

عوامل تعيين کننده رضايت شغلي مي 

توان شرايط کاري براي افزايش بهره 

 وري را افزايش داد (

 ارائه مدل 

 

 آب حقوق و يساز ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 آب بخش ضوابط و مقررات قوانين، 6-4

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

سنجی تدوين قوانين بخش  ارزيابی و امکان

با لحاظ تنوع اي  آب کشور به صورت منطقه

 اقليمی، قوميتی و جمعيتی

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

تأثير مشکالت 

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

اي از  عهترتيبات عرفی به مجمو

طور معمول منعطف و  قوانين که به

نانوشته هستند يا براي هنجارهايی 

کنند،  که کل جامعه را تنظيم می

شود. اين ترتيبات تالش  استفاده می

ترين خروجی مورد انتظار از  مهم

پروژه حاضر، نيازسنجی و 

اي  سنجی تدوين قوانين منطقه امکان

اقليمی، و متناسب با شرايط 

جغرافيايی، قوميتی و جمعيتی در 

ارائه راه حل 

 مشکل
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جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

هايی توجه  کنند که به سنت می

ها آمده است.  کنند که از ميان نسل

ترتيبات عرفی خاص آب، مالکيت 

کند و  آب را به جامعه تفويض می

وضع  "حقوق اجتماعی"اي آب بر

کند. سوال اساسی اين است که  می

اين ترتيبات عرفی و سنتی به چه 

اندازه در موفقيت اجراي يک قانون 

و يا شکست آن تاثيرگذار بوده 

 است؟. 

باشد. در واقع نياز است که  ايران می

شناسی قوانين موجود  ابتدا با آسيب

در بخش آب کشور از منظر ترتيبات 

عرفی و همچنين تنوع اقليمی، 

قوميتی و جمعيتی نياز موجود جهت 

روز رسانی قوانين  اصالح يا به

 شناسايی گردد و پيشنهادات الزم در

 اين خصوص ارائه گردد. 

2 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

نياز تدوين،  ارائه راهکارها و اصول پيش

روزرسانی قوانين آب از منظر  اصالح يا به

نفعان و حل تعارضات در مديريت بخش  ذي

 آب کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 عیطبي

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 اوليه از وضعيت  بررسی

مديريت بخش آب کشور 

دهنده وجود تعارضات گاها  نشان

هاي  ويژه در حوضه بسيار جدي به

د. گرچه باش آبريز مشترک می

تاکنون از نگاه قانون اين مسائل به 

خوبی مورد تحليل قرار نگرفته 

رسد که حل بخشی  نظر می است، به

از اين تعارضات و کمک به حل 

اختالفات موجود نيازمند 

هاي اساسی يا جزئی در  بازنگري

برخی قوانين موجود در بخش آب 

کشور و حتی قوانين در دست 

با لحاظ ها  سوسازي آن تدوين و هم

تخصيص عادالنه آب و همچنين 

جلب مشارکت کافی ذينفعان 

 باشد.  می

توان در  اهداف پژوهش حاضر را می

 قالب موارد کلی زير بيان نمود؛ 

تدوين فرآيند نحوه مشارکت  -

ذينفعان در تدوين قوانين بخش آب 

سنجی عملياتی نمودن  کشور و امکان

 سازي آن  و پياده

ارضات و ترين تع شناخت مهم -

اي و  منطقه بخشی، بين تناقضات بين

اي در زمينه  حوضه درون و بيرون

مديريت منابع آب کشور اعم از 

 سطحی و زيرزمينی 

نگري در قوانين بخش  نحوه آينده -

آب کشور جهت کاهش سطح 

تعارضات و ارائه راهکارها و پيشنهاد 

 مواد قانونی و مقررات مناسب 

ارائه راه حل 

 مشکل
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3 

ت شرک

مديريت 

منابع آب 

 ايران

قانون جامع آب يا جامعيت در قوانين بخش 

آب کشور؛ بررسی و تحليل تطبيقی تجارب 

 جهانی و داخلی

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

تأثير مشکالت 

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

ناسب تعيين الگوي م

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

هاي  با توجه به تدوين ويرايش

مختلف قانون جامع آب توسط 

وزارت نيرو و همچنين وزارت جهاد 

کشاورزي، هنوز سواالت و ابهامات 

اساسی در زمينه ضرورت تدوين 

قانون جامع يا اصالح قوانين موجود 

فرآيند يا نحوه مشارکت ذينفعان در 

تدوين آن وجود دارد، که انجام يک 

تواند پاسخ  پژوهش کاربردي می

مناسبی را براي اين مسئله داشته 

 باشد. 

ترين خروجی موردانتظار از  مهم

پژوهش حاضر، بررسی علل عدم 

تحقق اهداف برنامه سوم در تدوين 

قانون جامع آب، ضرورت تدوين 

چنين قانونی از منظر ذينفعان، 

قدامات صورت گرفته توسط ارزيابی ا

  ها و نهادهاي مسئول مختلف سازمان

سنجی و ارائه  و در نتيجه امکان

پيشنهاداتی جهت تدوين يک قانون 

کارآمد و اثربخش در زمينه مديريت 

جامع منابع آب و خاک کشور 

 باشد.  می

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ز منظر قانونی، سنجی مبادالت آبی )ا امکان

 جوار اقتصادي و اجتماعی(  با کشورهاي هم
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

مباحث اقتصاد 

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با توجه به احتمال مبادالت آبی با 

الزم  جوار در آينده،  کشورهاي هم

اکنون ابعاد مختلف  است که از هم

سنجی قرار  اين مسئله مورد امکان

 گيرد.  

جهت نيل به اين هدف نياز است 

اي و شناخت  هاي منطقه که بررسی

تري از وضعيت منابع و  دقيق

مصارف آب کشورهاي همسايه، 

المللی و قوانين داخلی  قوانين بين

کشورهاي هدف چه از لحاظ 

لحاظ صادرات انجام واردات و چه از 

 پذيرد. 

انتظار بر اين است که انجام اين 

پژوهش بتواند منجر به تبيين و ارائه 

دقيق ابعاد مختلف مبادالت آبی با 

ساير کشورها گردد. در واقع هدف 

ها و بسترهاي الزم را  زمينه ارائه پيش

براي اتخاذ تصميمات و 

هاي درست و اثربخش  گذاري سياست

باشد تا معلوم شود  یدر اين زمينه م

ترين تبعات سياسی، اجتماعی و  مهم

حقوقی ناشی از اجرايی نمودن چنين 

هايی چه مواردي است و آيا  پروژه

اصوال از لحاظ اقتصادي يا ساير 

پارامترهاي مهم تبادالت آبی 

)صادرات يا واردات آب( براي ايران 

 باشد يا خير. قابل توصيه می

ارائه راه حل 

 مشکل
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5 

ت آب شرک

اي  منطقه

 اصفهان

بررسي چالش هاي قوانين و دستور العمل هاي  

قيمت گذاري و تعرفه آب و عدم موفقيت استفاده 

 از ابزار قيمت گذاري در نيل به مصرف بهينه

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي آب، 

دن تجارت عملياتي نمو

 مجازي آب(

تعرفه آب در بسياري از موارد فاصله  

زيادي تا هزينه تمام شده تامين آب و 

ارزش اقتصاي آن دارد و موجب عدم 

 بهره وري مناسب از آب شده است.

چالشهاي قوانين و حقوقي اصالح تعرفه 

آب بررسي و پيشنهادات الزم ارائه خواهد 

 شد.

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

بررسي چالش ها و مشکالت موجود در مسائل 

حقوق بخش مهندسي رودخانه و سواحل استان 

 بوشهر

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

وجود ابهام ها و چالشهاي متعدد 

حقوقي در بخش مهندسي رودخانه و 

 جواب ماندن بسياري از آنهابي 

رفع يا به حدالقل رساني ابهام ها و کمبود 

 ها مسائل حقوقي رودخانه و سواحل

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

 حقوقی تجارب مستندسازي و شناسی آسيب

 آبی برق نيروگاه و سد هاي پروژه قراردادي و
 تقاضا محور

لم سياست هاي کلی ع

 و فناوري
   

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

تدوين بسته پيشنهادي براي اصالح قانون توزيع 

 عادالنه آب با تاکيد بر نوع مالکيت آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

منابع آب و تعيين توسعه 

الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

کمک در تدوين مطالعات قانون جامع 

 آب

بررسي و ارائه راهکار به منظور تعيين 

بهترين شرايط براي مالکيت آب به 

 منظور مديريت مناسب آن

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

ئه راهکارهاي حقوقي و اجتماعي به منظور ارا

تسريع در فرآيند شناسايي، بررسي و اقدامات 

 قانوني چاه هاي غير مجاز

پايان نامه 

 دانشجويي

مصوبات شوراي عالي 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

کاهش زمان پر کردن زمان چاه هاي 

 غير مجاز

ارائه راهکارهاي حقوقي و اجتماعي در 

جهت کاهش زمان فرآيند شناسايي، 

بررسي و اقدامات قانوني چاه هاي غير 

ارائه راه حل 

 مشکل
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توسعه منابع آب و تعيين  رضوي

الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

ظر گرفتن مسائل ن

 اجتماعي

 مجاز

11 
سازمان آب و 
 برق خوزستان

 تقاضا محور رارزيابي تاثيرات قوانين و مقررات بخش آب کشو

اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11
اجتماعي، فرهنگي و 
حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 
الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 
نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

ارزيابي تاثيرات قوانين و مقررات موجود 
از يا در دست تدوين در بخش آب 

گذاري در  جمله نيازهاي بنيادين قانون
ويژه اصالح،  بخش آب کشور و به

روزرساني و يا تدوين قوانين جديد  به
باشد. همچنين نياز است که  مي
شناسي مناسبي براي اين نوع  روش
ها تدوين گردد تا بتوان مبناي  ارزيابي

گيري مناسبي براي امر  تصميم
گذاري در بخش آب کشور در  قانون

 ست داشت.د

ارائه راهکارهـا و پيشـنهادات جهـت    
روزرساني مواد قانوني  اصالح، بازنگري، به

مــرتبط بــا بخــش آب کشــور و مقــررات 
سازي جهت بازنگري  مرتبط و نيز تصميم

يا اصالح و تکميل قـوانين و مقـررات در   
دست تدوين بر مبنـاي نتـايج حاصـل از    

 هاي صورت گرفته  ارزيابي

 

ارائه راه حل 
 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تعيين،شاخص هاي  ارزيابي قيمت تمام شده آب 

در بخشهاي مختلف توزيع وتعرفه آب )بازار 

 محلي(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

م وجود قيمت واقعي آب با عد

 تاثيرگذاري کليه عوامل وشاخص ها
 قيمت واقعي آب در مصارف مختلف

تدوين 

 دستورالعمل

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بررسي وارائه برنامه عملياتي برون سپاري فعاليت 

وامکانات شرکت با توجه به منابع و ظرفيتهاي 

 قانوني

 تقاضا محور

 اولويت هاي پژوهشي و

فناوري کشور در زمينه 

 رفه و تامين اجتماعي

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

کاهش تصدي گري دولت و کاهش 

 هزينه جاري شرکت

ارائه راهکار مناسب براي واگذاري 

 ممکن خدمات

تدوين 

 استاندارد
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الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تعريف وتدوين مباني تعيين حريم دريا وضوابط 

 ساخت وساز،ارزيابي وضع موجود و ارائه پيشنهاد
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

ساخت و سازهاي غير قانوني و غير 

 فني

تدوين دستورالعمل به اصالح وضعيت 

 نامناسب فعلي

تهيه 

 دستورالعمل

 

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 عمومی هاي آگاهی ارتقاء و آموزش 6-5

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار اولويت داشتنداليل  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ها و رويکردهاي آموزشی و  ارزيابی برنامه

پژوهشی مراکز آموزش عالی کشور از منظر 

 نيازهاي بخش آب کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

تأثير مشکالت 

، فرهنگی و اجتماعی

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

به روز نشدن عناوين و سرفصل  -

هاي دانشگاهی مرتبط  دروس رشته

با بخش آب همگام با نياز بخش و 

 اي شرايط ملی و منطقه

ارتباط متقابل ناکافی بين مراکز  -

 ربط  هاي ذي نشگاهی و سازماندا

عدم ارزيابی رويکردهاي پژوهشی  -

هاي مرتبط با  ها در رشته دانشگاه

بخش آب و مشخص نبودن ميزان 

هاي  نامه ها و پايان انطباق طرح

ارزيابی ميزان تطابق عناوين و  -

سرفصل دروس رشته هاي دانشگاهی 

بخش آب کشور با نيازهاي  مرتبط با

 اين بخش

ارزيابی ميزان توانمندي  -

ها براي  التحصيالن دانشگاه فارغ

 فعاليت در بخش مهندسی و پژوهشی 

ارائه رويکردهاي مناسب پژوهشی  -

هاي مرتبط با  ها در رشته دانشگاه

 بخش آب 

ارائه راه حل 

 مشکل
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هاي پژوهشی  ها با اولويت دانشگاه

 بخش آب 

ها و  ارزيابی ميزان انطباق طرح -

ها و  تها با اولوي هاي دانشگاه نامه پايان

 نيازهاي پژوهشی بخش آب

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تدوين الگوي رسانه اي به منظور جامعه پذيري 

 شهروندان نسبت به مسائل مربوط به بحران آب
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

سعه منابع آب و تعيين تو

الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

مسئله آب داراي چه ابعاد آشکار و 

پنهاني بوده و رسانه ها چه نقشي را 

بايد در عرصه روشنگري و اطالع 

رساني عمومي مديريت آب با توجه به 

شرايط بحراني امروز به عهده بگيرند و 

ت و موانعي مي تواند رسانه چه موضوعا

ها را از انجام نقش کليدي خود در 

مسير اصالح و بهبود شرايط و حل 

 بحران باز دارد

چه الگوي رسانه اي را ميتوان  به منظور 

تسهيل فرآيند جامعه پذيري شهروندان 

نسبت به بحران آب تدوين کرد؟ استفاده 

از رسانه ها براي کمک به تامين شرايط 

ريق اطالع رساني و آموزش ذهني از ط

جامعه مخاطب مورد توجه قرار ميگيرد. 

اطالع رساني صحيح از وضعيت تامين 

آب کليه شهرها، روستاها و مراکز 

جمعيتي کشور ميتواند تصوير صحيح تر و 

متعادل تري از وضعيت را به مخاطبين 

رسانه ها بدهد. در کشور ما تقاضا و 

ور که مطالبه بازسازي حکمراني آب آن ط

بايد و شايد به صورت يک نياز عمومي و 

عزم ملي ظهور پيدا نکرده است. همچنين 

نگاه نرم افزاري به حکمراني خوب آب 

نيازمند تعامل بيشتر دولت و مردم است و 

بخش عمده اي از اين آموزش و فرهنگ 

سازي بر عهده رسانه هاست. همچنين 

الزم به ذکر است که در اين تحقيق 

رسانه ها، کليه رسانه هاي منظور از 

شنيداري، چند رسانه  -مکتوب، ديداري

اي و رسانه هاي جديد )شبکه هاي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اجتماعي( مي باشد.

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 شمالي

پايش افکار و تعيين ميزان آگاهي و حساسيت 

گروه هاي اجتماعي مختلف در استان بويژه بهره 

مباحث آب متناسب با محورهاي  برداران در حوزه

طرح احيا و تعادل بخشي منابع آب و با تاکيد بر 

 جايگاه و ارزش اقتصادي واقعي آب 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

جهت  الگوي مناسب

منابع آب با در مديريت 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

کمبود منابع آب و ضرورت مديريت 

 تقاضاي آب در بخش کشاورزي

پايش افکار و تعيين ميزان آگاهي و 

حساسيت گروه هاي اجتماعي مختلف در 

استان بويژه بهره برداران در حوزه مباحث 

آب متناسب با محورهاي طرح احيا و 

تاکيد بر تعادل بخشي منابع آب و با 

 جايگاه و ارزش اقتصادي واقعي آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 آموزش جامع برنامه سازي پياده و تدوين
 آب بخش در همگاني

 دست در و شده اجرا هاي برنامه بررسي: الف
 آسيب و آب بخش همگاني آموزش اجراي

 اين در ملي و جهاني تجارب ارائه و آنها شناسي
 زمينه

 همگاني آموزش جامع برنامه تدوين: ب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

جهت  الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 خصوص در شده اجرا هاي برنامه -1
 و ايران در آب بخش همگاني آموزش
  است؟ بوده هايي برنامه چه جهان

 مذکور هاي برنامه موفقيت ميزان -5
  بوده؟ سطحي چه در

 هاي برنامه ضعف و قوت نقاط -1
 ؟ است بوده چه شده اجرا آموزشي

 هاي برنامه موفقيت عدم داليل -4
 در همگاني آموزش زمينه در شده اجرا

  است؟ بوده چه ايران

 اصالح جهت پيشنهادي راهکارهاي -2
 موفقيت ميزان افزايش و رويکردها

 چيست؟ آموزشي هاي برنامه
  (تدوين: )ب

 مناسب آموزشي هاي سرفصل -1
 آب بخش در همگاني آموزش جهت

 در پيشين مشکالت تکرار از جلوگيري -1
 آتي آموزشي هاي برنامه

 برنامه اجراي در کارا رويکردهاي اخذ  -5
 جديد آموزشي هاي

  تدوين: ب

 جهت موثر هدف هاي گروه شناسايي -1
 اين در گذاري سرمايه و آموزش ارائه

 بخش

 همگاني آموزش هاي برنامه قراردادن -5
 و کيفي بخش ساالنه هاي برنامه در آب

 هدف هاي گروه زيست محيط
 آموزشي هاي برنامه از استفاده -1

 آب مديريت اهداف پيشبرد در مناسب
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 چيست؟

 بايست مي هدفي هاي گروه چه -5
 شوند؟ داده آموزش

 هر براي مناسب آموزشي سطوح  -1
 چيست؟ هدف گروه
 عملياتي جهت روش مناسبترين -4

 چيست؟ آموزشي هاي برنامه نمودن
 بروشور انتشار چهره، به چهره آموزش)
 و کليپ ساخت آموزشي، هاي کتابچه و

 ؟.... (

 

 آب حقوق و سازي تظرفي اجتماعي، مباحث -6

 مديريتی و سازمانی آموزش 6-6

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

تدوين برنامه جامع آموزش پرسنل بخش آب 

 کشور
 تقاضا محور

شی و اولويت پژوه

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

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

. تحقق توسعه، مستلزم آموزش 

نيروي انسانی کيفی، با صالحيت و 

نديهاي داراي اطالعات و توانم

علمی ميباشد و توسعه بدون 

داشتن انسانهاي توسعه يافته امري 

 غيرممکن است.

هدف از  انجام اين پژوهش نيازسنجی 

هاي آب   آموزشی پرسنل شرکت

اي و همچنين ستاد شرکت  منطقه

مديريت منابع آب ايران و بخش آب 

وزارت نيرو و تدوين يک برنامه جامع 

ي آموزشی مبتنی بر استانداردها

 باشد.  المللی و معتبر می بين

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

سازي نظام جامع مستندسازي  تدوين و پياده

و انتقال تجارب مديريتی در بخش آب کشور 

 سازي سازمانی با هدف ظرفيت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

شکالت تأثير م

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

هاي  با توجه به تنوع و پيچيدگی

حاکم بر مديريت بخش آب و 

گذشت مدت زمان قابل توجه از 

با توجه به تنوع تجارب مديريتی در 

هاي مختلف  بخش آب کشور در حوزه

ويژه شرايط  و شرايط مختلف به

ارائه راه حل 

 مشکل
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توسعه منابع آب و  طبيعی ايران

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

گيري ساختارهاي مديريتی و  شکل

وجود سازمانی بخش آب کشور، 

تواند  جامعی می  نامه چنين نظام

عالوه بر کاهش سطح خطاهاي 

مديريتی منجر به ايجاد يک فرْآيند 

سريع انتقال تجارب موفق و ناموفق 

 مديريت بخش آب کشور شود. 

ديريت خشکسالی، بحرانی مانند م

،اين پژوهش به  سيالب، حوادث و...

سازي نظام جامع  دنبال تدوين و پياده

مستندسازي تجربيات مديران بخش 

ها از طريق يک  آب کشور و انتقال آن

باشد. لذا  فرآيند کارآمد و اثربخش می

ترين خروجی مورد انتظار از انجام  مهم

اين پژوهش تدوين يک نظام کارآمد 

ي و انتقال تجربيات مستندساز

 باشد.   مديران بخش آب کشور می

3 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 تدوين و سازمان آموزشي نظام اثربخشي بررسي

 واحدهاي با متناسب آموزش کاربردي مدل

 خوزستان برق و آب سازمان تخصصي

 تقاضامحور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 تعيين)آب اقتصاد باحثم
 ذاتي و اقتصادي ارزش

 نمودن عملياتي آب،
 (آب مجازي تجارت

 

 روش و  آموزشي نظام مجموعه آيا -
 آموزشي نيازهاي تواند مي فعلي هاي

 تامين را سازمان مختلف هاي بخش
 کند؟

 آموزشي هاي دوره اثربخشي ميزان -5
 است؟ بوده چقدر فعلي

 پرسنل آموزش روش بهترين -1
 ها فعاليت کارکردها، به توجه با ازمانس
 گرفتن درنظر با و سازمان نيازهاي و

 چيست؟ المللي بين و ملي تجارب

 باالدستي اسناد و قوانين به توجه با -4
 ابالغي آموزشي هاي نظام وجود و

 را آموزشي مناسب الگوهاي فعلي،
 کرد؟ اجرا سازمان در توان مي چگونه

 در پيشين مشکالت تکرار از جلوگيري
 آتي آموزشي هاي برنامه

 برنامه اجراي در کارا رويکردهاي اخذ  -5
 جديد آموزشي هاي

  تدوين: ب

 جهت موثر هدف هاي گروه شناسايي -1
 اين در گذاري سرمايه و آموزش ارائه

 بخش
 همگاني آموزش هاي برنامه قراردادن -5
 و کيفي بخش ساالنه هاي برنامه در آب

 هدف هاي گروه زيست محيط
 آموزشي هاي برنامه از استفاده -1

 ا پيشبرد در مناسب

 

4 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 و سازي مستند جامع نظام سازي پياده و تدوين

 با کشور آب بخش در مديريتي تجربيات انتقال

 سازي ظرفيت هدف

 تقاضامحور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 مشکالت اجتماعي، تأثير
فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع 
آب و تعيين الگوي 

 نظام سازي پياده حاضر حال در آيا
 تجربيات انتقال و سازي مستند جامع

 وجود کشور آب بخش در مديريتي
  دارد؟

 مستند جامع نظام سازي پياده تاثير تبيين
  کشور آب مديريت در سازي

 سازي پياده روش ترين مناسب ارائه-
 انتقال و سازي مستند جامع نظام
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جهت مديريت  مناسب
منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

 است موفق آيا دارد، وجود چنانچه -5
 آن موفقيت عدم يا تموفقي داليل

 آن ضعف و قوت نقاط چيست؟
 چيست؟

 مستند جامع نظام سازي پياده تاثير  -1

  کشور آب بخش در مديريتي تجربيات

 ناموفق تجربيات سازيمستند ارائه-
 کاهش جهت کشور آب بخش مديريت

  مديريتي خطاهاي سطح

 در گيري تصميم هاي شيوه انعکاس–
  آب بخش چالشهاي و بحراني مواقع

 انتقال طريق از سازماني تحول ايجاد-
 ها تجربه مجموعه

 خالقيت و ،توان بينش وگسترش ايجاد-
 وکارکنان مديران بين در

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

آسيب شناسي مديريت منابع انساني با رويکرد  

 ايجاد انگيزش کاري و افزايش بهره وري
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

علوم انساني و معارف 

 اسالمي

تأثير مشکالت -11

فرهنگي و  اجتماعي،

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

الگوي مناسب جهت 

ديريت منابعم آب با در  

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

مهمترين سرمايه ارزشمند هر سازمان، 

نيروي انساني آن سازمان مي باشد لذا 

يک مديريت خوب بايد در جهت حفظ 

،نگهداري و ارتقاء اين سرمايه ارزشمند 

بکوشد. از جمله مواردي که مديران در 

راستاي برآورده شدن هدف مذکور بايد 

 ،مديريت انگيزش است.بدانند

 ايجاد انگيزش کاري و افزايش بهره وري
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 ها فعاليت سپاري برون 6-7

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

بررسي تجربيات برون سپاري در کشورهاي 

پيشرو و بومي سازي مدل برون سپاري براي 

فعاليت ها و ماموريت هاي غير حاکميتي شرکت 

اولويت هاي پژوهشي و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

تأثير مشکالت -11

فرهنگي و  اجتماعي،

طرحهاي  حقوقي بر

وجود ابهام در نحوه برون سپاري 

 فعاليتهاي حاکميتي 

ارائه مدل کارآمد برون سپاري و 

 دستورالعمل براي فعاليت هاي مختلف 

تدوين 

 استاندارد
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توسعه منابع آب و تعيين  آب آب منطقه اي البرز

الگوي مناسب جهت 

آب با در  مديريت منابع

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 شمالي

راحي و پياده سازي مدل برون سپاري براي ط

فعاليت هاي تصدي گري شرکت آب منطقه اي 

 خراسان شمالي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

جهت  الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در 

ر گرفتن مسائل نظ

 اجتماعي

باال بودن هزينه جاري، کاهش کيفيت 

فعاليت هاي تصدي گري، عدم تمرکز 

 کافي بر فعاليتهاي حاکميتي

گروه بندي و اولويت بندي فعاليت هاي  

تصدي گري شرکت آب منطقه اي 

 خراسان شمالي

طراحي و  پياده سازي مدل برون   

 سپاري آنها و

ز و کارهاي طراحي، اجرا و استقرار سا 

مرتبط از جمله فرايندهاي کنترلي و پياده 

 سازي تغييرات سازماني مورد نياز

 ارائه مدل 

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

بررسي مدل برون سپاري فعاليتهاي تصدي گري 

شرکت آب منطقه اي زنجان با اولويت حفاظت از 

منابع آب زير زميني،مهندسي رودخانه،بهره 

 آبي و ساير موارد برداري از تاسيسات

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

علوم انساني و معارف 

 اسالمي

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

شناسايي، دسته بندي و تحليل عوامل  

تأثيرگذار بر برونسپاري از نياز هاي 

ت آب منطقه اي زنجان اصلي شرک

براي نيل به اين هدف مهم مي باشد. 

 –براي اين منظور عوامل زمينه اي 

محيطي ، عوامل ساختاري و محتوايي  

تأثيرگذار بر واگذاري امور تصدي گري 

ضروري است مورد شناسايي،بررسي ، 

ارزيابي و اولويت بندي قرار گيرد.تا 

عوامل موثر در برون سپاري امور 

ي در سطح شرکت آب تصدي گر

پياده سازي مدل برون سپاري براي 

 فعاليتهاي تصدي گري اولويت دار

ارائه راه حل 

 مشکل
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منطقه اي دسته بندي ، رتبه بندي 

 ومورد تحليل قرار گيرد

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

احصاء فعاليتهاي قابل واگذاري در شرکت آب 

 منطقه اي کرمان
 تقاضا محور

شي و اولويت هاي پژوه

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

 توسعه منابع آب و تعيين

جهت  الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

لزوم مشخص نمودن فعاليتهاي قابل 

 واگذاري

 احصاء فعاليتهاي متصدي گري طبق

 استاندارد و اناد باالدستي

تهيه 

 دستورالعمل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

ارائه مدل جهت شناسائي و اولويت بندي 

 فعاليتهاي قابل واگذاري
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

 حقوقي بر طرحهاي

توسعه منابع آب و تعيين 

جهت  الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

در اختيار داشتن مدل براي تصميم 

 گيري در واگذاري

امکان تهيه برنامه برون سپاري بر اساس 

 مدل و پياده سازي آن
 ارائه مدل 

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

غيردولتي  احصاء روشهاي توانمند سازي بخش

 در دريافت فعاليتهاي قابل واگذاري
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

جهت  الگوي مناسب

کمبود توانايي بخش خصوصي و غير 

 دولتي در  دريافت فعاليت
 بهينه سازي برون سپاري

ارائه راه حل 

 مشکل
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مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

تدوين دستورالعمل نظارت بر حقوق و دستمزد 

منابع انساني شرکتهاي پيمانکاري قراردادهاي 

 برون سپاري

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

در زمينه  فناوري کشور

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

مشکالت  تأثير-11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

جهت  الگوي مناسب

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

يکسان سازي پرداختها با فرد مشابه در 

 سازمان
 بهبود عملکرد و نظارت

تهيه 

 دستورالعمل

 

 زيست محيطور مح -7

 زيست محيط و خاک آب، حفاظت و کيفی مديريت 7-1

 فيرد
عنوان 

 شرکت
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي نحوه کنترل آالينده هاي طبيعي چشمه 

نير در حوضه آبريز سد يامچي و  هاي آبگرم منطقه

 بهره برداري اقتصادي از آالينده ها

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

باال بودن غلظت آالينده هاي معدني 

مه هاي آبگرم نظير آرسنيک در چش

منطقه نير که به مخزن شرب يامچي 

 زهکش مي شود.

ارايه راهکار کنترل و تصفيه آالينده هاي 

معدني چشمه هاي آبگرم بدون از بين 

رفتن خاصيت درماني آنها به همراه آناليز 

 اقتصادي راهکار

ارائه راه حل 

 مشکل
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 فيرد
عنوان 

 شرکت
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

شتهاي استان تحليل ژئومکانيکي فرونشست در د

 البرز
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده     -8

ها و  فرونشست در دشت

ضرورت ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

    
تهيه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

بررسي دسترسي بيولوژيکي عناصر سنگين در 

 رسوبات رودخانه کرج
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

فلزات سنگين موجود در رسوب 

رودخانه يکي از منابع آالينده بالقوه اب 

است که الزم است در اين خصوص 

 مطالعه انجام شود.

لحاظ آلودگي بازه بندي رودخانه به 

رسوب، تعيين ميزان فلزات سنگين در 

دسترس بيولوژکي در هر يک از بازه ها، 

تعيين سهم رسوب در آلودگي رودخانه 

 کرج 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي استفاده از جلبک ها براي بهبود کيفيت 

پساب و آبهاي غير متعارف با حذف نيتروژن ، 

 سفر ،فلزات سنگين و سموم ف

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

وجود فسفر وازت بيش از حد استاندارد 

در پساب خروجي سيستم هاي تصفيه 

جود فلزات سنگين و -فاضالب شهري 

 -وسموم در پساب هاي صنعتي 

 -افزايش شوري ابهاي زيرزميني 

گسترش آلودگي منابع آب سطحي و 

 تعدد آالينده ها در آنها 

تدوين روشهاي بهينه و اقتصادي جهت 

 ارتقاء کيفيت آبهاي غيرمتعارف

تهيه 

 دستورالعمل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

رات کمي و کيفي ورود شيرابه به ارزيابي و تعيين اث

 سفره آبهاي زيرزميني در محل دفن زباله تبريز

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

ناشي  نياز به تعيين ابعاد گستره آلودگي

 از دفن زباله

شناسايي و تعيين گستره آلودگي ناشي از 

شيرابه زباله هاي دفن شده و ارائه 

رهکارهاي کاهش تبعات زيست محيطي 

 موضوع بر منابع آب زيرزميني منطقه

ارائه راه حل 

 مشکل
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 فيرد
عنوان 

 شرکت
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

ررسي تغييرات سطح تراز آب درياچه اروميه با ب

  شناختي، آناليزهاي از مطالعات زمين استفاده

ژئوشيميايي و تأثير آن بر روي تغييرات درياچه و  

 اثرات زيست محيطي آن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

کاربردي اين پروژه يک کار پژوهشي، 

و تقاضا محور بوده و  براي اولين بار 

چنين مطالعه اي در مورد درياچه اروميه 

صورت مي گيرد، که در نهايت مي 

تواند در بحث  احياي درياچه اروميه و  

اثرات زيست محيطي آن مفيد و 

 کاربردي باشد 

با مطالعات دقيق زمين شناختي و انجام 

ات آزمايش هاي متعدد ژئوشيميايي رسوب

و سازندهاي زمين شناسي درياچه اروميه، 

مي توان به تاريخچه تحوالت رخ داده و 

هاي مختلف )مانند  علل بروز آنها در دوره

تغييرات تراز سطح آب، ميزان شوري، 

اثرات اقليمي، خشک سالي هاي گذشته و 

...( پي برد. از نتايج حاصله ميتوان علل و 

عوامل خشکي اخير درياچه و اثرات 

يست محيطي حاصل را بررسي کرده و ز

 آنرا بهتر مديريت نمود

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

شناسي بومي جهت محاسبه و برآورد  تدوين روش

 هاي آبي کشور  محيطي پيکره آبه زيست حق
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

حفاظت ضرورت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

تاکنون ارزيابي جامعي از انواع 

هاي موجود جهت انتخاب يا  روش

ترين روش با  توسعه بهترين و متناسب

شرايط بومي مناطق مختلف کشور 

محيطي  زيست  جهت برآورد حقابه

هاي آبي صورت نگرفته است.  پيکره

اين پژوهش به دنبال ارزيابي و تحليل 

هاي  نقاط قوت و ضعف انواع روش

موجود و در دسترس نسبت به توسعه و 

هاي بومي متناسب با مناطق  ارائه روش

هاي مختلف کشور جهت  و حوضه

هاي  محيطي پيکره زيست  برآورد حقابه

 باشد. ها( مي ها و تاالب آبي )رودخانه

هاي بومي جهت  تدوين و ارائه روش

طي محي محاسبه و برآورد حقابه زيست

هاي موجود در مناطق  ها و تاالب رودخانه

باشد. همچنين بايستي  مختلف کشور مي

هاي توسعه داده شده  که هر يک از روش

به صورت موردي واسنجي و ارزيابي 

 گردد. 

تدوين 

 استاندارد
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8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 تهران

بررسي توانايي جذب فلزات سرب، مس وکادميوم 

ه مورد مطالعه توسط باکتريهاي جاذب، منطق

 درياچه سد ماملو

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

حذف فلزات سنگين مخاطره اميز 

 توسط باکتري هاي جاذب اين فلزات

ي آب ارتقا و بهبود کيفيت فيزيکوشيمياي

 منطقه سد ماملو جهت شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 تهران

شناسايي روش هاي کارآمد مهار معضل پديده 

شکوفايي و رشد جلبکي درياچه سدهاي استان 

 تهران

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

يي جهت راهکارها

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

با توجه به اين مسئله که رشد بي     

رويه جلبک ها در مخازن سدها از 

کيفيت آب به شدت مي کاهد و در 

نهايت باعث مرگ درياچه مي شود و 

در حال حاضر بسياري از درياچه سدها 

با پديده شکوفايي و رشد جلبکي 

مواجهند نيازمند شناسايي روش هاي 

 ارامد مهار اين معضل مي باشدک

رتقا و بهبود کيفيت آب مخازن سدهاي 

 تهران 

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

چهار محال 

 و بختياري

مطالعه و شناخت منابع آالينده سفره هاي آب 

 زيرزميني در استان چهارمحال و بختياري
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

ه فناوري کشور در زمين

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 لزوم حفاظت کيفي منابع آب زيرزميني

شناسايي منابع آالينده نقطه اي و يا غير 

متمرکز در دشتهاي استان و تاثير مستقيم 

يا غير مستقيم آنها بر منابع آب زيرزميني 

ر جهت حذف يا هر دشت و ارائه راهکا

 کاهش اثر آالينده ها

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

بررسي امکان مطالعه و شناسايي منابع آلوده  

کننده منابع آب استان با کمک روش هاي سنجش 

 از دور

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

منابع  بررسي    -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

شناسايي منابع آلوده کننده منابع آب 

 هاي سطحي و زيرزميني

کاربرد سنجش از دور به منظور امکان  

مطالعه و شناسايي منابع آلوده کننده منابع 

 آب استان 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ها آلودگي

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

ارزيابي اثرات زيست محيطي صنايع سنگان خواف 

بر منابع آبي )به همراه مدل سازي آبهاي سطحي 

 و زيرزميني(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

کمي و کيفي منابع آب تعيين شرايط 

 در پايين دست صنايع سنگان خواف

مدل سازي رياضي کمي و کيفي منابع 

آب )سطحي و زيرزميني( در مناطق تحت 

 تاثير صنايع سنگان خواف در پايين دست

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 شمالي

بررسي و تحليل حساسيت ريسک منابع آالينده و 

بر آلودگي منابع کارستي و کيفي رودخانه دفن زباله 

 اي استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

 ضرورت حفاظت کيفلي منابع آب

بررسي و تحليل حساسيت ريسک منابع 

باله بر آلودگي منابع آالينده و دفن ز

 کارستي و کيفي رودخانه اي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

ها  بررسي و ارزيابي نقش مصارف کودها و آفتکش

هاي آب در تخريب کيفيت آب در  عنوان آالينده به

 استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

آلودگي منابع آب بوسيله سموم آفت 

کش يکي از معضالت زيست محيطي 

در استان زنجان محسوب مي گردد که 

به لحاظ توسعه کشاورزي و تنوع آفات 

گياهي، استفاده از سموم مذکور 

 گسترش روزافزوني يافته است. ورود

آفت کش هابه محيط زيست بالفاصله 

پس از مصرف صورت مي گيرد و با 

توجه به اثرات زيانباري که اين سموم 

حتي در غلظت هاي کم بر روي منابع 

آب مي گذارند ضروري است وضعيت 

رود مديريت حوضه آبريز و برآورد ميزان و

بار آلي ناشي از زهاب هاي کشاورزي به 

منابع آب و کنترل ميزان مصرف سموم و 

کودهاي کشاورزي در سطح حوضه و 

ارائه راهکارهايي براي جلوگيري و کاهش 

 آلودگي هاي ناشي از آن

ارائه راه حل 

 مشکل
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موجود  ارزيابي گرديده و در نهايت 

 برنامه جامع مديريتي اعمال گردد.

15 

سازمان آب 

و برق 

 خوزستان

 و آبياري شبکه هاي آب زه انتقال هاي شيوه

 هاي کانون و هوالعظيم مديريت در رخهک زهکشي

 ها شبکه ريزگردمجاور

 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 آب

 منابع بررسي    -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايي

 حذف و کاهش کنترل،

 ها آلودگي

 در ريزگرد هاي کانون مهار و مديريت

 (هورالعظيم) کرخه حوضه

 هاي کانون مهار و ديريتم منظور به

 عمدتاً) کرخه رودخانه حوضه در ريزگرد

 هاي زهاب انتقال نحوه ،(هورالعظيم

 به کرخه زهکشي و آبياري هاي شبکه

 .گيرد قرار بررسي مورد بايستي هورالعظيم

 حل راه ارائه

 مشکل

16 

سازمان آب 

و برق 

 خوزستان

 چرخه بر غبار و گرد ابرهاي آثار تحليل و ارزيابي

 درازمدت در کشور آب منابع مديريت و آب
 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 آب

 منابع بررسي    -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايي

 حذف و کاهش کنترل،

 ها آلودگي

ابهامات متعدي در خصوص تأثير 

درازمدت پديده ابرهاي گردوغبار بر 

تعرق گياهان،  بيالن منابع آب، تبخير و

کيفيت منابع آبي و نيازهاي 

محيطي وجود دارد که تغيير هر  زيست

هاي  تواند سياست يک از آنها مي

مديريت منابع آب را بکلي متحول 

سازد. اين پروژه تحقيقاتي به دنبال 

گويي به ابهامات موجود در  پاسخ

خصوص اين پديده و راهکاري مديريت 

 باشد.  و کاهش اثرات آن مي

 اين انجام از انتظار مورد هاي خروجي هما

  باشد؛ مي زير موارد شامل پژوهش

 و مطالعات پيشينه و سوابق بررسي

 گرفته صورت( خارجي و داخلي) تحقيقات

 ، غبار و گرد و شن هاي توفان زمينه در

 فرآيندهاي و عوامل ارائه و شناسايي

 گردوغبار، هاي توفان بوجودآورنده

 حل راه ارائه

 مشکل

17 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابي کمي و کيفي شبکه هاي جمع آوري 

فاضالب شهري و پساب صنعتي بر سفره هاي آب 

 زيرزميني

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

پساب به عنوان طالي خاکستري مورد 

توجه جامعه جهاني قرار گرفته است و 

شبکه هاي جمع آوري فاضالب شهري 

و پسابهاي صنعتي و تصفيه خانه هاي 

مربوط در حال اجرا و تکميل مي 

 پاسخ به اين سه سوال مورد نظر است:

در مناطق خشک با بارش کم و عمق  -

زياد سطح آب زيرزميني، اساسا پروژه 

هاي جمع آوري و تصفيه فاضالب و 

 اولويت هستند؟پساب در 

ارائه راه حل 

 مشکل
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باشند. اما سوال اين است که در مناطق 

خشک با بارش کم و سطح آب 

زيرزميني عميق، اساسا چنين پروژه 

در اولويت هستند؟ سوال ديگر هايي 

اينکه با جلوگيري از ورود اين آب به 

آب زيرزميني، براي بيالن منابع آب 

 زيرزميني فکري شده است؟

براي بيالن منابع آب پس از حذف اين  -

 وروديها چه راهکارهايي وجود دارد؟

براي خروجي تصفيه خانه ها، بهترين  -

مصرف چيست و چگونه رعايت خواهد 

 شد؟ 

18 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 آلودگي پذيرش ظرفيت و خودپااليي توان بررسي

 در ماهي پرورش رحهايط پساب از ناشي

 استان هاي-رودخانه

 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 منابع آب

 حفاظت ضرورت

 و سواحل و ها رودخانه

 آنها ساماندهي

هاي طرح روند رو به رشد درخواست

 پرورش ماهي در استان
 تعيين ظرفيت پذيرش آلودگي رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

19 

آب  شرکت

اي  منطقه

 مازندران

ظرفيت خودپااليي رودخانه ها و تعريف 

استانداردهاي بارگذاري آالينده ها در مناطق 

 مختلف رودخانه اي )رودخانه هاي مختلف(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و     -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 ابع آبيمن

ناکافي بودن اطالعات موجود در امر 

 خود پااليي رودخانه ها
 تدوين راه حل وشيوه نامه کاري

ارائه راه حل 

 مشکل

51 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

بررسي پيامدهاي زيست محيطي احداث شبکه 

 آبياري ساوه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

فرآيند ارزيابي اثرات زيست محيطي به 

عنوان تضمين معيارها و آيين نامه هاي 

زيست محيطي در طرح هاي مختلف 

است که اهداف اصلي آن شامل پيش 

بيني، شناخت و تجزيه و تحليل 

جزئيات تمام اثرات مثبت و منفي طرح 

اني مي هاي محيط زيست طبيعي و انس

باشد. بدين منظور در اين تحقيق سعي 

برآن است که اثرات زيست محيطي 

بررسي اثرات زيست محيطي در احداث 

شبکه هاي آبياري ،ارائه راهکارهاي 

مديريتي زيست محيطي و ارائه روش 

 هايي در حوضه آبياري. 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 فيرد
عنوان 

 شرکت
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

اجراي طرح مذکور مورد ارزيابي 

 قرارگيرد.

21 

 شرکت آب

اي  منطقه

 مرکزي

بررسي و ارزيابي منابع آب زيرزميني دشت شازند 

اراک تحت تاثير باال آمدن سطح آب و ورود 

 آلودگيهاي هيدروکربني و آالينده هاي نفتي.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

ترل، کاهش و حذف کن

 ها آلودگي

توسعه فعاليت هاي اکتشافي استخراج 

و بهره برداري از منابع نفتي در 

کشورهاي نفت خيز سبب بروز 

مشکالت زيست محيطي متعددي براي 

آن کشورها شده که يکي از مهمترين 

آنها آلودگي منابع آب و افزايش مقدار 

هيدروکربن ها در آب مي باشد. 

گاه نفت امام خميني قرارگيري پااليش

در دشت شازند يکي از منابع عمده 

ورود آالينده ها به اين منابع ميباشد که 

ضروري ميباشد تحقيق جامعي در اين 

 خصوص صورت پذيرد.

ارزيابي ميزان ورود آلودگيهاي 

هيدروکربني موجود در هوا و ميزان تاثير 

آبهاي زيرزميني منطقه از اين آلودگيها  

اران و جاري شده آبهاي در اثر بارش ب

سطحي آلوده و نفوذ آنها به سفره هاي 

 زيرزميني.

ارائه راه حل 

 مشکل

22 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

مطالعه و بررسي اثرات فعاليت معدن در باالدست   

 سد سرابي در کيفيت آب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي  رحاثرات ط    -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

وجود معدن در باالدست سد و لزوم 

بررسي اثرات کمي و کيفي بر آب 

 موجود در درياچه سد

بررسي اثرات رسوبات ناشي از برداشت 

معادن بر مقدار حجم آب ذخيره شده و 

 کيفيت آن

ارائه راه حل 

 مشکل

23 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

کشت زراعي، باغي و گلخانه  استخراج سطح زير

اي استان به تفکيک شهرستان و محدوده 

مطالعاتي، با استفاده از تصاوير ماهواره اي و 

 بررسي کاهش و افزايش سطوح کشت 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

سازي  بهينه ضرورت-11

نياز آبي محصوالت 

کشاورزي و فقدان 

سب با الگوي کشت منا

 موجود منابع آبي

نبود اطالعات کافي در اين خصوص 

 جهت تصميم گيري

تهيه بانک اطالعاتي کامل از وضعيت 

کشت در استان که در نهايت کمک به 

ارائه راهکارهاي مناسب و عملي جهت 

سازگاري بخش کشاورزي با کم آبي مي 

 باشد

 اجراي پايلوت
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 فيرد
عنوان 

 شرکت
 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق

24 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

نشست دشت هاي استان در بازه ررسي ميزان فروب

 ده سال گذشته با استفاده از تصاوير راداري
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

وجود پديده     -8

ها و  فرونشست در دشت

ضرورت ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

مشخص نبودن ميزان فرونشت زمين 

 در استان

سوء   تعيين ميزان خسارات و اثرات

برداشت بيش از حد از سفره هاي  آب 

 زيرزميني

 اجراي پايلوت

 

 زيست محيط و آب -7

 (HSSE) زيست محيط و امنيت ايمنی، محيط، بهداشت 7-2

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

آب شرکت 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي علل مرگ و مير آبزيان در مخزن سد 

يامچي در فصول خاص و ارائه راهکارهاي 

 اصالحي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

مرگ و مير ماهيان چندين سال است 

در زمانهاي خاص در مخزن سد يامچي 

اتفاق مي افتد و با عنايت به استفاده از 

آب اين مخزن براي آب شرب مرکز 

استان و جهت حفظ سالمت افراد 

 ساکن در مرکز استان ضرورت دارد. 

داليل مرگ و مير آبزيان مشخص شود تا 

راهکارهاي مناسب جهت حذف آالينده 

تصفيه خانه آب شرب  هاي مذکور در

 اردبيل اتخاذ گردد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

آوريهاي مختلف جهت حذف  ها و فن مقايسه روش

بلوم جلبکي از مخازن آب شرب در شرايط 

يوتريفيکاسيون مخازن و پيشنهاد روش کاربردي 

مناسب با مدنظر قراردادن شرايط اکولوژيکي 

 مورد مطالعه )مطالعه موردي سد مهاباد(مخزن 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

فزايش جلبک در با توجه به اينکه ا

مخازن از عوامل مهم ايجاد 

گرايي و افت کيفيت آب شرب  تغذيه

 ميباشد 

انتظار مي رود با انجام اين مطالعات 

بهترين و کاربردي ترين روش جهت حل 

گرايي و رشد جلبک با توجه  معضل تغذيه

به شرايط اکولوژيکي موجود در آن 

پيشنهاد و در اين راستا اقدامات عملي 

 کت صورت گيردتوسط شر

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 و ...(

3 

شرکت  

توسعه 

منابع آب و 

 نيروي ايران

 مديريت ارتقاي و بهبود براي نوين هاي روش

HSSE برقآبی هاي طرح در 
 تقاضا محور

سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
   

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت  

توسعه 

منابع آب و 

 نيروي ايران

 و نوين هاي روش ارائه و تجارب بررسی

 و سد هاي آسيب شناخت براي کاربردي

 انسان تهديدات مقابل در آبی برق نيروگاه

 ساخت

 تقاضا محور
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
  

رائه راهکارهاي کاربردي جهت بهبود 

 وضعيت موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت  

توسعه 

منابع آب و 

 نيروي ايران

مديريت  ارائه راه کارها و روش هاي نوين

ريسک هاي ايمنی ، بهداشت ، زيست محيطی 

و امنيتی در مراحل مختلف اجرا و بهره 

 برداري پروژه ها

 تقاضا محور
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
  

 شناسايی، ارزيابی و محاسبه ريسک

بمنظور بررسی چگونگی  HSEهاي 

در  احتمال ايجاد ضرر، و صدمات

 حين اجراي پروژه

ارائه راه حل 

کلمش  

6 

سازمان آب 

و برق 

 خوزستان

 تقاضا محور رودخانه آب کيفي سازي مدل
 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 منابع بررسي    -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايي

 حذف و کاهش کنترل،

 ها آلودگي

 هاي رودخانه آب کيفي سازي مدل

 ها رودخانه کيفي مديريت جهت استان

 .باشد مي نياز مورد

 خوزستان استان هاي رودخانه آب کيفيت

 آوردها کاهش دليل به اخير هاي سال در

 سرشاخه از آب انتقال و ها آالينده ورود ،

 شده محسوسي کاهش دچار ، استان هاي

 هاي رودخانه آب کيفي سازي مدل.است

 برداري بهره مديريت در تواند مي استان

 و سطحي هاي آب منابع از

 حل راه ارائه

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

بررسي آثار گردشگري و کاربري هاي مستقر بر 

 عباس آباد   کيفيت منابع آب در رودخانه هاي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

افزايش واحدهاي خدماتي در باالدست 

، تامين آب شرب توسط رودخانه و 

 لزوم اهميت کيفيت آن

 ظرفيت پذيرش آلودگي
ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 اه آلودگي

 

 زيست محيط و آب -7

 آبی هاي طرح محيطی زيست ارزيابی 7-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ها و  ارزيابی اثربخشی ضوابط، دستورالعمل

مقررات مرتبط با پايش و حفاظت کيفی منابع 

 آب کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

بررسی منابع آالينده 

کارهايی آب و ارائه راه

جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

گسترش و احداث شهرکهاي  

صنعتی و کارخانه ها، افت تراز آب 

آبخوانهاي کشور، مصرف بی رويه 

کود و سموم در بخش کشاورزي، 

نبود سيستمهاي فاضالب کارآ در 

بسياري از شهرها و روستاهاي 

کشور و عدم پايش استاندارد و 

کشور و منظم کيفيت آب شرب در 

از طرف ديگر نقش کيفيت آب 

شرب در سالمت اجتماع و 

هاي اقتصادي و زيست  هزينه

محيطی وارده به کشور ضرورت 

اي جامع در خصوص  انجام مطالعه

پايش زيستی بهداشتی منابع آب 

 شرب را مطرح ميسازد. 

 

ارزيابی و تبيين وضعيت موجود  -

حفاظت و پايش کيفی و بهداشتی 

با تاکيد بر منابع آب منابع آب کشور 

 شرب 

ارزيابی و تحليل اثربخشی ضوابط و  -

ها، استانداردها،  نامه مقررات )آئين

ها و...( مرتبط با حفاظت  دستورالعمل

و پايش کيفی منابع آب )به تفکيک 

 کننده مختلف( هاي مصرف بخش

ارائه پيشنهادات و راهکارهاي  -

کاهش خالء و شکاف موجود در 

ردها و ضوابط موجود در زمينه استاندا

زمينه پايش و حفاظت کيفی منابع 

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

اي  منطقه

محيطي انجام شده براي  ارزيابي مطالعات زيست

هاي توسعه استان، مطالعه موردي: سد و  طرح
اولويت هاي پژوهشي و  تقاضا محور

ري کشور در زمينه فناو

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

اغلب مطالعات زيست محيطي 

طرحهاي توسعه در حد مورد انتظار 

عملياتي نشده اند و پس از بهره 

آسيب شناسيِ ارزيابي هاي زيست 

 يطي و ارايه راهکارهاي مديريتيمح

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

برداري اغلب پروژه ها، آسيب هاي  آب)زيرزميني و سطحي( محيط زيست شبکه هاي آبياري و زهکشي يامچي و سبالن  اردبيل

 زيست محيطي مشاهده مي گردد.

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بندي کيفي و آسيب پذيري منابع  ارزيابي و پهنه

آب سطحي )پايلوت رودخانه هاي داخلي استان 

 اردبيل(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

ب و ارائه آالينده آ

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

شده از طرف شرکت مادر  تکليف .1

. در حال حاضر تمامي 5تخصصي، 

 رودخانه هاي اصلي داخلي استان

اردبيل از منابع آالينده مختلف تاثير مي 

مديريت کيفي و حفظ   پذيرند که

يک بررسي  پايداري اين رودخانه ها به

دجامع نياز دار . 

وضع موجود و مشخص شدن  بررسي .1

مخاطرات در بحث کيفيت آب سطحي 

. تدوين و ارائه5استان،  هاي  شاخص 

ارزيابي کيفي منابع آب سطحي و سطح 

. شناسايي نقاط1ها،  پذيري آن آسيب  

پرخطر و در معرض آسيب شديد از نظر 

. شناسايي عمده 4کيفي در پهنه استان، 

طبيعي کيفي کنندهاي طبيعي و غير آلوده

بندي کيفي  . ارائه نقشه پهنه2استان، 

. ارزيابي ريسک 6استان،  آبهاي سطحي

. ارائه برنامه 7آلودگي منابع آب سطحي، 

منابع آبهاي سطحي  حفاظت کيفي از

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

بررسي اثرات حفر تونل هاي انتقال آب بر منابع 

-در محدوده البرز جنوبي )طالقان آب زير زميني

 کرج(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 (آب)زيرزميني و سطحي

حفر تونل با اثراتي  بر جريان آب  

تغذيه کننده  سفره آب زير زميني 

آبخوان  همراه مي باشد  و ممکن است 

ان تغذيه کننده سفره موجب قطع جري

گردد و موجب کاهش حجم آبخوان و 

ايجاد جريان هاي سطحي در بخش 

 ديگري از آبخوان گردد

  
ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ايالم

بررسي علل رشد جلبلک ها در سد مخزني ايالم و 

 راهکارهاي جلوگيري از آن
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

ر زمينه فناوري کشور د

 آب

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

رشد جلبلک ها باعث مصرف اکسيژن 

محلول آب گرديده و با توجه به مصرف 

شرب آب سد مخزني ايالم  بررسي 

 اين موضوع مورد نياز مي باشد.

با توجه به اينکه مصرف اصلي آب سد 

شرب  مخزني ايالم جهت تامين آب

شهرستان ايالم مي باشد هدف از اين 

بررسي ارايه راهکارهايي جهت رفع و از 

بين بردن جلبلک ها و شناسايي نوع 

جلبلک ها و ارايه راهکارهاي مقابله با آن 

مي باشد و در اين راستا شناسايي مراحل 

رشد و روند توسعه آنها و ميزان اثر 

گذاري بر کيفيت آب بسيار مهم و 

 باشد ضروري مي 

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ايالم

بررسي و امکان سنجي استفاده از فناوري نانو در 

کاهش آلودگي آب زيرزميني در سطح آبخوان هاي 

 استان ايالم

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

آلودگي منابع آب زيرزميني در استان 

يکي از مشکالت کليدي صنعت آب 

مي باشد و حل آن کمک بزرگي به 

 توسعه استان خواهد بود.

تزريق برخي نانوذرات به سفره هاي آب 

زيرزميني، يک راه حل عملياتي با استفاده 

از فناوري نانو براي تصفيه آب سفره ها 

باشد. هدف از اين تحقيق امکان مي 

سنجي استفاده از اين مواد در آبخوان 

 هاي استان مي باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي پيامدهاي مثبت و منفي انتقال پساب به 

 پيکره آبي  درياچه اورميه )به لحاظ مسائل کيفي ( 
 تقاضا محور

 اولويت هاي پژوهشي و

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

عدم شناخت از مشکالت احتمالي 

زيست محيطي در انتقال پساب به 

 پيکره آبي درياچه اورميه 

پيش بيني اثرات مثبت و منفي احتمالي 

از منظر  تخليه پساب به درياچه اروميه

 تغييرات اکوسيستمي

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
شرکت آب 

اي  منطقه

بررسي اثرات پساب تصفيه خانه هاي صنعتي بر 

کيفيت آبهاي زيرزميني و آبهاي سطحي و چاه 
اولويت هاي پژوهشي و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

به سبب وجود تصفيه خانه هاي صنعتي 

که علي رغم صرف هزينه فاقد 

کاهش آلودگي زيست محيطي ناشي از 

ساب صنعتي وبررسي تأثير آن بر کيفيت پ
ارائه راه حل 
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

هاي اطراف تصفيه خانه هاي شهرهاي صنعتي  قزوين

 استان قزوين

راهکارهايي جهت  آب

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

استانداردهاي الزم بوده و مي بايست 

اثرات آنها بر منابع پيراموني مورد 

 بررسي واقع شود 

 مشکل آبهاي زيرزميني

9 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

بررسي اثرات اجراي پوشش بستر رودخانه قمرود 

 بر وضعيت آبخوان دشت قم
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي علل و     -4

عوامل کاهش رواناب 

افت  ها و حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان

هاي آب زيرزميني و  

 سطحي بر يکديگر

کاهش تغذيه آبخوانها در اثر کاهش 

 نفوذپذيري سطحي خاک

تعيين درصد تغييرات نفوذپذيري بستر 

رودخانه قمرود و اثرات آن در تغذيه  

 آبخوان

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 سنگين فلزات حذف آيندفر اقتصادي و فني ارزيابي

 عناصر اين به آلوده زيرزميني و سطحي منابع از
 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 منابع آب

 آب آالينده منابع بررسي

 جهت راهکارهايي ارائه و

 حذف و کاهش کنترل،

 ها آلودگي

افزايش امنيت در بخش مصارف 

مختلف منابع سطحي و زيرزميني 

 تاناس

 تهيه نقشه راه کنترل آالينده ها
ارائه راه حل 

 مشکل

11 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 و فشار تحت هاي سفره تغذيه گستره تعيين

 احتمالي کننده آلوده منابع شناسايي
 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 منابع آب

 آب آالينده منابع بررسي

 جهت راهکارهايي ارائه و

 حذف و کاهش کنترل،

 ها آلودگي

هاي  عدم تشخيص گستره آبخوان

فشار و امکان آلوده شدن آن به  تحت

فلزات سنگين و پسماندهاي کشاورزي 

 و صنعت

ارائه فايل مکاني گستره تغذيه 

هاي تحت فشاراستان و ارائه  آبخوان

 خصوصيات هيدروديناميک آنها

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

بررسي  نقش سد جيرفت در بروز مشکالت زيست 

 محيطي حوضه آبريز جازموريان
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي علل و     -4

عوامل کاهش رواناب 

ها و افت  حوضه

ها و تاثيرات  آبخوان

هاي آب زيرزميني و  

ز روشهاي نوين و که با استفاده ا

تکنيکهاي بروز سنجش از دور، روند 

تغييرات کاربري اراضي را در محاسبات 

 آسيبپذيري لحاظ نمايد

مشخص شدن  نقش سد جيرفت در در 

بروز مشکالت زيست محيطي  حوضه 

 آبريز جازموريان

 اجراي پايلوت



                                                                                                                                                                                                                                    122                                                                                                                                                                                                                                  1330اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 سطحي بر يکديگر

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

هاي  کننده آب بررسي و شناسايي منابع آلوده

 هاي کاربردي جلوگيري از آن  زيرزميني استان و راه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

با توجه به محل تامين عمده آب  

شرب استان گلستان از منابع آب 

زميني، شناسايي منابع آلوده کننده زير

 آن مهم مي باشد

با اجراي اين طرح انتظار مي رود منابع 

آلوده کننده اب هاي سطحي شناسايي 

شده و راه هاي جلوگيري از آن ها نيز 

 معين گردند.

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

هاي صنعتي  ارزيابي تاثيرات ناشي از ورود آالينده

به منابع آب کشور و ارائه راهکارهاي بهبود و 

 کاهش اثرات

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

نظر به اين که در کشور در خصوص 

ارزيابي و پايش اثرات و پيامدهاي 

محيطي و بهداشتي تجمع زيست

هاي صنعتي در منابع آب آالينده

تحقيقات کافي و کاربردي صورت 

نگرفته است، و نظر به اهميت موضوع 

از حيث ابعاد اجتماعي، بهداشتي و 

اقتصادي، ضرورت دارد که در اين 

 زمينه تحقيقات جامع صورت پذيرد.

ارائه تصويري جامع و شفاف از وضعيت    

عتي منابع آب کشور به هاي صن آالينده

-ها  تفکيک مناطق مختلف و نوع آالينده

تبيين ضرورت کنترل منابع نشر 

سازي اثرات  هاي صنعتي با کمي آلودگي

ها به منابع آب سطحي و  ورود اين آالينده

ارائه تصويري از آينده  -زيرزميني کشور 

محتمل وضعيت آلودگي منابع آب کشور 

نعتي تحت هاي ص ناشي از ورود آالينده

سناريوهاي مختلف مبتني بر نتايج حاصل 

ارائه  -هاي جامع مختلف مرتبط  از طرح

برنامه و راهکارهاي عملياتي مقابله، 

کنترل و حفاظت از منابع آبي )سطحي و 

هاي صنعتي  زيرزميني( در مقابل آالينده

سنجي توسعه تجارت بارآلودگي  امکان -

 در نقاط مختلف کشور

ارائه راه حل 

 شکلم
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

بررسي روند آلودگي با استفاده از 

( ايستگاه هاي کيفي تحت IRWQIشاخص)

 مطالعه حوضه هاي آبريز استان )مطالعه موردي(.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

ترل، کاهش و حذف کن

 ها آلودگي

تعيين کيفيت آب بر اساس نمودارها و 

محاسبات رياضي متداول نتايج دقيقي 

را نشان نمي دهدضمن اينکه فرم 

بانک اطالعاتي ديتا ايز  442-411

بدليل عدم وجود داده تکميل نمي 

شودو  دفتر مطالعات از کسب امتيازات 

مربوطه همواره محروم است. سازمان 

امتياز و با افزايش بهره وري  با کسب

به دست آمده بهتر مي تواند در محيط 

 رقابتي به کسب درآمد بپردازد

تدوين شاخص هاي کيفيت منابع آب، 

تهيه شاخص ها با توجه به شرايط طبيعي 

و مسايل و مشکالت منابع آب به گونه 

اي که شاخص هاي تدوين شده بتواند 

چشم انداز و فهم و درک مناسبي از 

وضعيت کيفي منابع آب استان گيالن 

 ارايه نمايد.

 اجراي پايلوت

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

هاي صنعتي  ارزيابي تاثيرات ناشي از ورود آالينده

به منابع آب کشور و ارائه راهکارهاي بهبود و 

 کاهش اثرات

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بع بررسي منا    -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

نظر به اين که در کشور در خصوص 

ارزيابي و پايش اثرات و پيامدهاي 

محيطي و بهداشتي تجمع زيست

هاي صنعتي در منابع آب آالينده

تحقيقات کافي و کاربردي صورت 

نگرفته است، و نظر به اهميت موضوع 

اجتماعي، بهداشتي و  از حيث ابعاد

اقتصادي، ضرورت دارد که در اين 

 زمينه تحقيقات جامع صورت پذيرد.

ارائه تصويري جامع و شفاف از وضعيت    

هاي صنعتي منابع آب کشور به  آالينده

-ها  تفکيک مناطق مختلف و نوع آالينده

تبيين ضرورت کنترل منابع نشر 

سازي اثرات  هاي صنعتي با کمي آلودگي

ها به منابع آب سطحي و  اين آالينده ورود

ارائه تصويري از آينده  -زيرزميني کشور 

محتمل وضعيت آلودگي منابع آب کشور 

هاي صنعتي تحت  ناشي از ورود آالينده

سناريوهاي مختلف مبتني بر نتايج حاصل 

ارائه  -هاي جامع مختلف مرتبط  از طرح

برنامه و راهکارهاي عملياتي مقابله، 

حفاظت از منابع آبي )سطحي و کنترل و 

هاي صنعتي  زيرزميني( در مقابل آالينده

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

سنجي توسعه تجارت بارآلودگي  امکان -

 در نقاط مختلف کشور

17 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

 تقاضا محور رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه در مازندران

اولويت هاي پژوهشي و 

زمينه  فناوري کشور در

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه 

 در مازندران

رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه در 

 مازندران

تدوين 

 استاندارد

18 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

مي وکيفي آب شرب تحليل و ارزيابي وضعيت ک

 مازندران و ارائه راهکارهاي برون رفت
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

فقدان اطالعات کافي و وجود 

 گزارشهايي از آلودگي در برخي مناطق
 ائه راهکار و دستورالعمل کافيار

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 

 

 زيست محيط و آب -7

 آب منابع اکولوژيکی مديريت هاي ظرفيت و ها زيرساخت توسعه 7-4
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

 شرکت

مديريت 

منابع آب 

 ايران

هاي  ارزيابی ميزان اثربخشی و کارايی طرح

 توسعه بخش آب کشور 
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب)زيرزمينی 

 و سطحی(

با توجه به فقدان مطالعات آسيب 

 شناسی مرتبط با عدم دستيابی به

کارآيی و اثربخشی کافی در 

هاي پيشين و ارائه راهکارهاي  طرح

نهادي، فنی و مديريتی متناسب 

گذاران، مديران،  براي سياست

متخصصان و ذينفعان انجام اين 

 طرح ضرورت دارد.

تبيين ابعاد مختلف کارايی و  -

 هاي آبی کشور  اثربخشی در طرح

پاسخگويی به اين که چه موقع  -

ر داشت که يک طرح توان اظها می

وري و  توسعه در بخش آب کشور بهره

در سطح باالتر توسعه پايداري را براي 

 منطقه به همراه داشته 

اي در مناطق و  تحقق چنين مسئله  -

هاي مختلف کشور چه الزامات  حوضه

 طلبد.  نيازهايی را می و پيش

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

کارگيري مهندسی ارزش در   جارب بهارزيابی ت

هاي  برداري از طرح فرآيند مطالعه، اجرا و بهره

آبی کشور و ارائه راهکارهاي ارتقاء وضعيت 

 موجود

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

مباحث اقتصاد 

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن 

 مجازي آب(تجارت 

لزوم  مستندسازي و تحليل جامع 

کارگيري  از تجارب داخلی به

هاي آبی و  مهندسی ارزش در طرح

همچنين ارزيابی ميزان اثربخشی 

هاي آبی  واقعی اين تکنيک در طرح

 کشور

بندي و ارائه  شناسی، جمع  آسيب 

کارگيري  تحليل جامعی از وضعيت به

مهندسی ارزش در مراحل مختلف 

برداري از  اجرا و بهره مطالعه،

هاي آبی مختلف کشور و  تدوين  طرح

ساختار ارزيابی مطالعات مهندسی 

هاي آبی کشور در مراحل  ارزش طرح

 برداري  اجرا و بهره مختلف مطالعه،

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

سازي نظام فنی و اجرايی  ارزيابی اثرات پياده

 هاي آبی در طرح
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب)زيرزمينی 

 و سطحی(

هدف اصلی از پروژه پژوهشی حاضر 

سازي نظام  ارزيابی تاثيرات پياده

( 1385فنی و اجرايی اخير )مصوب 

هاي آبی و  به صورت خاص در طرح

ها  يل تفاوتهمچنين مقايسه و تحل

هاي موجود در هر يک از  و ضرورت

هاي فنی و اجرايی قبلی و  نظام

ها و معيارهاي ارزيابی  تدوين شاخص 

سازي نظام  اثربخشی و کارايی پياده

هاي آبی کشور  حفنی و اجرايی در طر

و ارزيابی و تحليل مجموعه مطالعات 

و تحقيقات صورت گرفته در زمينه 

سازي نظام  مباحث مرتبط با پياده

 هاي آبی کشور فنی و اجرايی در طرح

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

باشد. اين مسئله  جديد می

ها و  خصوص از منظر ويژگی به

هاي آبی  مشخصات خاص طرح

 باشد. بسيار حائز اهميت می

4 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ارزيابی اثرات تغيير اقليم و نوسانات اقليم بر 

 هاي آبی کشور زيرساخت
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

 4-1-1بند 

با توجه به اهميت موضوع و حجم 

هاي سنگين جهت  گذاري سرمايه

تکميل و اجراي بسياري از 

هاي آبی کشور ضرورت  طرح

ها از منظر اثرات  بازنگري اين طرح

تغيير اقليم يا به عبارت ديگر 

ها امري  ر آنگرمايش جهانی ب

ناپذير و بسياري ضروري به  اجتناب

 آيد.  نظر می

ترسيم وضعيت موجود و 

هاي آبی  شناسی وضعيت طرح آسيب

کشور از منظر ارزيابی تاثيرات تغيير 

اقليم و نوسانات اقليمی و تحليل 

هاي آبی  پذيري زيرساخت آسيب

هاي  کشور از منظر تاثيرات پديده

يمی بر روي تغيير اقليم و نوسانات اقل

ها )تحليل ابعاد مختلف محتمل  آن

 ها( تاثيرات ناشی از اين پديده

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 تهران

امکان سنجي استفاده از پساب شهري  در ساخت 

 بتن
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مباحث اقتصاد     -1

آب)تعيين ارزش 

و ذاتي آب،  اقتصادي

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

رسيدن به توسعه پايدار و توجه به 

مسائل محيط زيستي و در عين حال 

پيشرفت صنعت ساختمان ،  استفاده از 

اين پساب ها در ساخت بتن را توجيه 

 مي کند .  

در کشور ايران براي ساخت بتن ساالنه 

ميليون ليتر آب مصرف مي  12111حدود 

پسماند هاي تصفيه شده شهري ،  شود .

صنعتي و يا حتي آب هاي شورمزه و آب 

هاي خاکستري مي توانند براي ساخت 

بتن مناسب باشند و بايد جهت تاثير آنها 

 آزمايش هاي مربوطه را انجام داد 

ساخت نمونه 

 محصول

6 
شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

ن بررسي اثرات توسعه زيرساختهاي صنايع و معاد

بر مديريت اکولوزيکي منابع آب استان )مطالعه 

 موردي شهر طبس(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 جنوبي

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

امکان سنجي نصب پنل هاي نيروگاههاي 

درياچه سدهاي مخزني خورشيدي شناور بر روي 

 آب شرب درودزن و مالصدرا

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 (آب)زيرزميني و سطحي

 اجراي پايلوت حفاظت از کيفيت آب شرب  استفاده از انرژي پاک 

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

ي تنوع زيستي ارائه روشهاي تجزيه و تحليل کم

 زئو و  فيتوپالنکتونها بر سدهاي آب شرب 

وتعيين نوع و تعداد مجاز گونه هاي تاثيرگذار بر 

 سالمتي مصرف کننده

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

و نگهداري  تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  سيستم وابسته،

بندي تأسيسات،  بآ

جلوگيري از رشد جلبکها 

 (... و

با توجه به مشکالت زيست محيطي 

 پيکره آبي و تکميل دستورالعمل موجود

حفاظت از کيفيت آب شرب و جلوگيري 

از به وجود آمدن ترکيبات آلي غير قابل 

 حذف در فرايند تصفيه

تهيه 

 دستورالعمل

9 

 آب شرکت

 اي منطقه

 کردستان

 بهره در پيش رو هاي محدوديت و مسائل بررسي

 جهت در راهکار ارائه و استان در پساب از برداري

 آن از استفاده نمودن عملياتي

 تقاضا محور

 و پژوهشي هاي اولويت

 زمينه در کشور فناوري

 منابع آب

 استفاده و شناسايي عدم

 و آب منابع از بهينه

 منابع يکپارچه مديريت

 آبي

و کاهش با توجه به کمبود منابع آبي 

نزوالت جوي بويژه در ساليان اخير، 

استفاده از اين منابع بعنوان يک منبع 

 ارزشمند آبي مطرح مي باشد.

برداري مناسب ريزي در جهت بهرهبرنامه

 و تخصيص پساب

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 سواحل و رودخانهمحور  -8

 سواحل و رودخانه مهندسی و حفاظت 8-1
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قيع تحقنو قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ايالم

آسيب شناسي معادن فعلي برداشت مصالح 

رودخانه اي در استان و پتانسيل يابي مناطق 

مستعد برداشت مصالح رودخانه ا ي و ارايه 

 راهکار

 تقاضا محور

هاي پژوهشي و  اولويت

فناوري کشور در زمينه 

 آب

شناسايي و  عدم    -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

قانوني شرکت اين  باتوجه به وظايف -1

 .تحقيق اولويت دارد

طرح مذکور باعث ارتقا کمي و  -5

کيفي محصوالت مي گردد و داراي 

مي باشد و در  بهره بردار مشخص

تاي کاهش هزينه هاي احتمالي راس

 .مترتب است

 -5رژيم جريان جلوگيري از تغيير -1

ممانعت از ورود خسارات به اراضي 

 کشاورزي تاسيسات آبي و شبکه هاي

حفاظت از بستر و  -1آبياري و زهکشي

 حريم رودخانه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ي عملکرد طرح هاي تدوين شاخص ها وارزياب

مهندسي رودخانه وارائه راهکارهاي بهبود 

مطالعه  –عملکرد با استفاده از روشهاي نوين 

 موردي آجي چاي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

اطالع از نحوه عملکرد طرحهاي اجرا 

شاخصهاي مناسب و تدوين شده با 

راهکارهاي بهبود عملکرد مي تواند در 

طرحهاي آتي باعث ارتقاء سطح کيفي 

 کارها شود . 

تدوين شاخصهاي مناسب ارزيابي 

ارائه راهکارهاي بهبود  -عملکرد 

 عملکرد

 ارائه مدل 

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

مطالعه اجتماعي به منظور فرهنگ سازي در 

ي باالدست سدها در جهت کاهش روستاها

 آلودگي ورودي به مخازن 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

پيشگيري از آلودگي آب مخازن 

 سدهاي آب شرب

در جهت فرهنگ مطالعه اجتماعي 

سازي در روستاهاي باالدست سدها در 

جهت کاهش آلودگي ورودي به مخازن 

 سدهاي آب شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بررسي و ارزيابي وضعيت رودخانه هاي 

 آسيب ها،خطرات ،اقدامات ونيازها_مازندران

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

ي کشور در زمينه فناور

 صنايع و معادن

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

مشکالت فعلي در مديريت رودخانه و 

خسارات وارده به تاسيسات وخطوط 

 موجود در رودخانه

ساماندهي وضعيت فعلي با ارائه راه کار 

 وراه حل

ارائه راه حل 

 مشکل

 سواحل و رودخانه.-8

 رسوب و فرسايش فولوژي،مور رفتارسنجی، 8-2
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

منشاء يابي رسوبات وارده به رودخانه و سد کرج 

ن تحت تاثير فعاليت هاي عمراني ) آزاد راه تهرا

 شمال ( در حوضه آبريز –

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 (آب)زيرزميني و سطحي

عدم اطالع دقيق از منشاء رسوب وارده 

به رودخانه و سهم هر يک از فعاليتهاي 

 عمراني منطقه در توليد رسوب

وب و تعيين تعيين و برآورد ميزان رس

سهم هر يک از فعاليتهاي عمراني در 

 توليد رسوب

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

تعيين حجم رسوبات ورودي به مخازن چاه نيمه 

و ارائه راهکار عملي جهت جلوگيري از ورود 

 رسوبات

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

راندمان پايين  بهبود-11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

ها و از زهاب زهکش  

...) 

 تهيه دستورالعمل    

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

استفاده از روش هاي نوين در برداشت مصالح 

رودخانه اي، ارزيابي جامع اثرات برداشت از 

 رودخانه ها و 

 ير سازه ايارايه راهکارهاي سازه اي و غ

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

ضرورت حفاظت از رودخانه ها بعنوان 

مجاري آبي حياتي موثر در مقوله هاي 

فني ، عمراني ، اقتصادي ، اجتماعي، 

 فرهنگي و ...

ها از بررسي وضعيت موجود رودخانه 

حيث ميزان برداشتها و خسارات وارده ، 

بهره گيري از تجارب داخلي و خارجي 

موفق در امر مديريت رودخانه ها و 

ارائه راهکار هاي اصالحي نظارتي و 

اجرايي با رويکرد سازه اي و غير سازه 

 اي

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

ود استان برآورد توليد رسوب حوضه آبريز ناور

 Watem/SEDEMگيالن با استفاده از مدل 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

عدم وجود اطالعات کافي در زمينه بار 

 ها رسوبي رودخانه

جمع آوري اطالعات ضروري جهت 

ايي و رسوب زدايي مديريت رسوب ز

رودخانه، مدل سازي و تعيين ميزان 

 هاي آبي  رسوب در يکي از حوضه

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 سواحل و رودخانه.-8

 سواحل و ها رودخانه مديريت 8-3
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 ل نهاييمحصو اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

توسعه مدل هاي رياضي براي تخمين تبخير از 

 سطح رودخانه هاي استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

اتالف چشمگير     -6

منابع آب از طريق تبخير 

و تعرق)محاسبه، 

 بندي(  پهنه

خير از سطح در نظر گرفتن ميزان تب

 رودخانه ها در بيالن منابع آب

تخمين ميزان تبخير از سطح رودخانه 

 ها 
 ارائه مدل 

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

تحقيق و بررسي راهکارهاي قانوني جلوگيري از 

 تجاوز به حريم بستر توسط افراد حقيقي و حقوقي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

زمينه فناوري کشور در 

 آب

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

تصرف بخشي ار حريم و بستر رودخانه 

ها توسط افراد سودجو و عدم وجود 

 سازوکار موثر در برخورد با خاطيان

ارائه راهکار هاي حقوقي جهت رفع 

 تصرف از حريم و بستر

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 سواحل و رودخانه.-8

 ها رودخانه اندهیسام و احيا 8-4

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

ارزيابي ميزان تاثير طرح بيوتکنيک بر کيفيت آب 

 رودخانه 

پايان نامه 

 دانشجويي

 اولويت هاي پژوهشي و

فناوري کشور در زمينه 

 آب

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 (آب)زيرزميني و سطحي

براي نخستين بار است که در استان 

 انجام مي شود 

ارزيابي ميزان تاثير طرخ بيوتکنيک بر 

 کيفيت آب رودخانه 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

وشها،اقدامات ر_ارزيابي وتحليل مديريت سيالب

 ،بودجه وراهکارها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 صنايع و معادن

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

مشکالت فعلي در مديريت رودخانه و 

خسارات وارده به تاسيسات وخطوط 

 موجود در رودخانه

ارائه راه کار  ساماندهي وضعيت فعلي با

 وراه حل
 تهيه دستورالعمل

 

 سواحل و رودخانه.-8
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 مطالعاتی و اجرايی نوين ابزار و روشها 8-5

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

توسعه روابط کاليبراسيون جهت تعيين زبري 

بسترهاي شني به روشهاي نوين در مناطق 

 خشک و نيمه خشک  

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ضرورت حفاظت -15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

اهميت توصيف کمي و دقيق بسترهاي 

ي از شني به اين علت است که بسيار

خصوصيات جريان مانند سرعت 

متوسط، انتقال رسوب و خصوصيات 

آشفتگي تحت تاثير ساختار و شکل 

بستر رودخانه ها ميباشد. اين اطالعات 

بعنوان اطالعات پايه در مدلسازي 

عددي رودخانه ها کاربرد داره و اثر 

مستقيمي در دقت آنها دارد. در تمامي 

 مدلهاي عددي از مدلهاي هيدورليکي

يک بعدي تا مدلهاي سه بعدي 

هيدروديناميکي همگي به نحوي )مانند 

ضريب زبري مانينگ، شزي يا زبري 

معادل نيکورادزه( را در خود دارا مي 

 باشند. 

الف( تعيين خصويات زبري بستر به 

کمک روشها و تکنولوژيهاي نوين، ب( 

توسعه و کاربردوست نمودن تکنولوژي 

اري در مورد استفاده جهت بهره برد

پروژه هاي مطالعاتي رودخانه، ج( 

توسعه روابط مناسب جهت تعيين 

ضريب زبري بسترهاي شني مناطق 

خشک و نيمه خشک استان، د( بررسي 

قابليت اطمينان و صحت سنجي روابط 

 توسعه داده شده

بومي سازي 

 فناوري

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

توسعه روابط محاسبه حداکثر لحظه اي سيالب 

حوضه هاي آبريز استان فارس با تأکيد بر  در

 ساله 52دوره بازگشت 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

حفاظت  ضرورت-15

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

ضرورت تعيين صحيح عرض بستر و 

ميزان حريم رودخانه ها و پهنه هاي 

 سيلگير و مديريت بهينه سيالب

ين صحيح حداکثر لحظه اي سيالب تعي

در هر نقطه از رودخانه در حوضه آبريز 

به منظور تعيين پهنه هاي سيلگير و 

 عرض بستر و حريم رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 



                                                                                                                                                                                                                                    132                                                                                                                                                                                                                                  1330اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 سواحل و رودخانه.-8

 آبی هاي پيکره 8-6

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار لويت داشتنداليل او عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

هاي  ارزيابی و تحليل اثرات توسعه بر پيکره

 آبی کشور 
 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعی

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب)زيرزمينی 

 و سطحی(

ی در خصوص ضرورت ارزيابی جامع

ويژه توسعه  پيامدهاي توسعه )به

هاي  ناپايدار( با محوريت طرح

هاي آبی   توسعه منابع آب بر پيکره

جهت استفاده از نتايج اين ارزيابی، 

هاي منابع  در فرآيند توسعه طرح

 ريزان  آب توسط کارشناسان و برنامه

ارزيابی و تحليل کارشناسی و علمی 

ر در اثرات و نقش توسعه ناپايدا

هاي مختلف اعم از کشاورزي،  بخش

بخش آب، صنعت بر بروز وضعيت 

هاي آبی کشور به ويژه  کنونی پيکره

ها تاکيد اصلی  ها و رودخانه تاالب

ها و  اين پژوهش بر تاالب

هاي  هاي داخلی و رودخانه درياچه

باشد.  انتظار بر اين  مهم کشور می

است که اين پژوهش ضمن بررسی 

ات و راهکارهاي اجرا و تحليل اقدام

شده يا در دست اجرا توسط 

ها و نهادهاي مسئول  سازمان

بندي و  مختلف نسبت به به جمع

ها و  ارائه راهبردها، سياست

هاي کالن کاهش اثرات  برنامه

هاي آبی کشور به  توسعه بر پيکره

هاي توسعه منابع  ويژه اثرات طرح

 آب منجر گردد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

ب شرکت آ

اي  منطقه

 بوشهر

بررسي چالش هاي پيشرو شيرين سازي آب 

 شرب و صنعت بر ساحل و دريا
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

وابستگي و روند رو به رشد جهت 

ت از آب شيرين سازي آب شرب و صنع

 دريا

جلوگيري از تخريب کمي و کيفي 

آبخوان ساحل و دريا و امکان برداشت 

 پايدار

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار لويت داشتنداليل او عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

3 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 برآورد در مدرن هاي روش ز استفاده بررسي

 استان هاي رودخانه ماسه و شن برداشت حجم

 خوزستان

 تقاضا محور
 چشم سند راهبردهاي

 روني وزارت انداز

15-  حفاظت ضرورت

 و سواحل و ها رودخانه

آنها ساماندهي  

 برداشت نحوه و حجم ، ميزان برآورد

 صدور جهت اي رودخانه مصالح

 بهينه مديريت و تخصيص مجوزهاي

 رودخانه

 و رودخانه بهينه مديريت منظور به

 برداشت تخصيص مجوزهاي صدور

 هاي رودخانه از ماسه و شن مصالح

 آورد ميزان خمينت و برآورد ، استان

 .باشد مي نظر مورد ساليانه رسوب

 حل راه ارائه

 مشکل

 

 شبکه و سد محور -9

 آبی  هاي سازه از نگهداري و برداري بهره مديريت، 9-1

 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

1 

ت آب شرک

اي  منطقه

 اردبيل

بهينه سازي مديريت مصرف انرژي در تاسيسات 

آبي در راستاي اقتصاد مقاومتي )مطالعه موردي 

 ايستگاههاي پمپاژ شبکه هاي آبياري(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

ه و تاسيسات و شبک

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

هزينه هاي باالي انرژي مصرفي و 

 تسهيل بهره برداري از تاسيسات آبي

ارايه الگوي مصرف بهينه در راستاي 

اقتصاد مقاومتي، جايگزيني تاسيسات 

پرمصرف انرژي با تاسيسات نوين و 

 پربازده

 ارائه راه حل

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي تاثير عدم آبگيري سدهاي خاکي بر 

خشکي هسته رسي و احتمال ايجاد ترک و تبعات 

 ناشي از آن )مطالعه موردي(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

و نگهداري  تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

دروليکي)سد هاي هي سازه

و شبکه و تاسيسات 

عدم آبگيري برخي سدهاي خاکي به 

داليل مختلف مي تواند تبعاتي چون 

احتمال خشکي هسته و ترک را در پي 

داشته باشد. اين موضوع مي تواند 

امکان پذيري ايجاد ترک، ابعاد و 

مشخصات آن و تبعات و آسيبهاي 

 ناشي از آن

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ييمحصول نها اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن يديعنوان مشکل کل  ياسناد باال دست قينوع تحق قيعنوان تحق عنوان شرکت فيرد

هاي  سيستم وابسته،

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 (... و

پتانسيل بروز آسيب جدي در سد تلقي 

ه مي بايست مورد بررسي قرار گردد ک

 گيرد.

3 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

 افزايش براي نوين هاي فناوري از استفاده

 تقاضا محور سد از برداري بهره سازي بهينه و وري بهره
اي کلی علم سياست ه

 و فناوري

کاهش بهره وري )کارايی 

و اثربخشی( سازه ها و 

 تجهيزات آبی

 

شناسايی و استفاده از فناوري هاي 

 وري بهره نوين در راستاي افزايش

 سد از برداري بهره سازي بهينه و

 فناوري

4 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

 ترميم و بخشی عالج نوآورانه راهکارهاي

 نيروگاه و سد هاي سازه
 تقاضا محور

سياست هاي کلی علم 

 و فناوري

وجود آسيب در سازه 

 هاي سد و نيروگاه
 

 سازه بهينه سازي فرآيند ترميم

 نيروگاه و سد هاي

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 جنوبي

مطالعات جامع آثار و سازه هاي آبي تاريخي 

 شهرستان طبس
 تقاضا محور

يت هاي پژوهشي و اولو

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

      

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

مطالعه آلودگي هاي طبيعي )رسوبات، سنگ 

زن و ....( در مخازن سدهاي آب شرب مخ

 )بمطالعه موردي سد قرتيکان، ابيورد و شوريجه(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع     -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

زن پيشگيري و کاهش آلودگي آب مخا

 سدهاي آب شرب

مطالعه و بررسي آلودگي هاي طبيعي 

)رسوبات، سنگ مخزن و ....( در 

 مخازن سدهاي آب شرب 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ها آلودگي

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

رفتار هيدروژئولوژيکي و فرار آب از ساختگاه سد 

 کالپوش

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

و نگهداري  تعميرات-14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  سيستم وابسته،

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 (... و

پس از آبگيري سد کالپوش، مي توان 

به روشهاي هيدروژئولوژيکي، 

هيدروژئوشيميايي و ايزوتوپي، نسبت به 

 نظر نمود. بيالن درياچه سد، اعالم

با توجه به آبگيري سد کالپوش از سال 

و دسترسي به آمار درياچه، مي  1195

توان بيالن درياچه و آببندي ساختگاه 

 را مورد بررسي دقيقتر قرار داد.

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 قزوين

شناسايي و کاربرد مصالح و مواد جديد در ترميم 

 آبياري دشت قزوين سازه هاي هيدروليکي شبکه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

 ها و ...( از زهاب زهکش

به سر رسيدن عمر مفيد تأسيسات و 

شبکه آبياري قزوين و لزوم هزينه هاي 

 گزاف براي مرمت 

ر و استفاده از مصالح نوين ارائه راهکا

جهتافزايش بهره وري و ساخت سازه 

 هاي آبي 

ساخت نمونه 

 محصول

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

تحليل نحوه مديريت بهره برداري از مخازن 

سدهاي کالن و نعمت آباد با استفاده از  مدل 

 رفتاري پايداري سد

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

شور در زمينه فناوري ک

 آب

فقدان سامانه يا     -5

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

 ارائه مدل  حصول اطمينان از شرايط پايداري سد کنترل وضعيت ايمني سد
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 شبکه و سد -9

 آبی هاي سازه ساخت و طراحی 9-2

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن کليدي عنوان مشکل اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

روشهاي نوين پايش و بهسازي در کانال آبياري 

 مطالعه موردي شبکه خداآفرين
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

باتوجه به وجود برخي مواضع و 

بسترهاي مشکل دار در مسير کانال 

امکان پايش لحظه به لحظه وضعيت 

کانال فراهم ميگردد و نيز راه حلهاي 

 ممکن به فراخور موضع تهيه و پيشنهاد

 مي شود.

پايش نقطه به نقطه و انالين کانال ، 

پيش آگاهي از موردي که امکان حادث 

شدن دارد و تهيه راهکار عملي براي 

 همان موضع و مشکل پيش رو

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

بررسي اثر نانو کربنات کلسيم بر مقاومت 

 مکانيکي و نفوذ پذيري بتن غلطکي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

هاي نگهداري سازه هاي  کاهش هزينه

 ره وريهيدروليکي و افزايش به

استفاده از فناوري هاي نوين مانند نانو 

مواد در بتن غلطکي و بررسي 

خصوصيات اين بتن در ساخت سازه 

هاي هيدروليکي به جهت کاهش 

هاي نگهداري و همچنين بررسي  هزينه

تاثيرات اين مواد در جهت افزايش 

 وري سازه هاي بتن غلطکي  بهره

بومي سازي 

 فناوري

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

 تقاضا محور CMDبررسي مباني طراحي بدنه سدهاي 
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 

 (آب)زيرزميني و سطحي

افزايش هزينه ها و طوالني شدن زمان 

 اجراي طرح ها

کاهش هزينه و زمان اجراي طرح و 

 جلوگيري از اتالف منابع و انرژي
 ورالعملتهيه دست

4 
شرکت آب 

اي  منطقه
راهبردهاي سند چشم  تقاضا محورمدل سازي فيزيکي محل اتصال بدنه خاکي و 

هاي  اثرات طرح    -7

توسعه بر منابع 
 اجراي پايلوتنه و زمان اجراي طرح بهينه سازي هزيافزايش هزينه ها و طوالني شدن زمان 
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 و جلوگيري از اتالف منابع و انرژي اجراي طرح ها (آب)زيرزميني و سطحي انداز وزارت نيرو موردي سد دشت پلنگ RCC بوشهر

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

 تعيين ضخامت اقتصادي پوشش کانالهاي بتني
پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

بکه و تاسيسات و ش

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

با توجه به شرايط آب و هوايي استان 

گيالن و شرايط خاص منطقه تعيين 

ضخامت مناسب به منظور کاهش 

فرسايش کانال هاي آبياري مورد توجه 

اين شرکت مي باشد. همچنين ارزيابي 

کانال با ميزان تخريب بتن پوشش 

کاهش ضخامت و در نظر گرفتن اثر 

همزمان و توام هزينه هاي زير سازي و 

ضخامت بتن در کانالها به طوريکه 

متغيرهاي هزينه شامل درصد تخريب 

بتن ،ضخامت بتن و ضخامت اليه زير 

سازي عالوه بر سطح مقطع کانال 

 خواهندبود.

کاهش هزينه نگهداري و اليروبي 

 -بياري و زهکشي هاي آ ساليانه کانال

هاي انتقال و  افزايش کارايي کانال

 -ها  کاهش فرسايش کانال -زهکشي 

ها )کاهش  افزايش عمر مفيد کانال

 -شدت فرسايش(

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 شبکه و سد -9

 هيدروليک و سازه 9-3

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار ت داشتنداليل اولوي عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

بررسي راهکارهاي اجرايي اصالح سيستم هاي 

 آبگيري ايستگاههاي پمپاژ
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

 رفع مشکل آبگيري ايستگاههاي پمپاژ
ارايه راهکار اجرايي جهت اصالح 

 آبگيرها

ارائه راه حل 

 مشکل
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ت و شبکه و تاسيسا

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

 

 شبکه و سد -9

 آبی برق هاي نيروگاه 9-4

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن کليديعنوان مشکل  اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

کمی سازي معيارها و تعيين جايگاه و 

عملکرد نيروگاه هاي متعارف )برقابی( و غير 

 متعارف )تلمبه ذخيره اي( در شبکه برق
 تقاضا محور

سياست هاي کلی علم 

 و فناوري

ی ش در ارزيابلچا

نيروگاه هاي عملکرد 

متعارف )برقابی( و غير 

متعارف )تلمبه ذخيره 

 اي( در شبکه برق

 

ارائه چارچوبی براي کمی سازي 

 معيارها
چارچوب 

 ارزيابی

2 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

توليد ملی و بومی سازي طراحی و ساخت   

مجموعه )پکيج( نيروگاه برقابی کوچک 

 ، گاورنر()توربين، ژنراتور

 تقاضا محور
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
  

تجاري سازي نيروگاه هاي کوچک 

 و متوسط

بومی سازي 

 فناوري

3 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

طراحي و ساخت دستگاه تست سيستم حفاظت 

 تقاضا محور هاي برق آبينيروگاه (BOT)ولتاژي رتور 
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
 

اجزا اصلی سيستم حفاظت ولتاژي  از

در حالت  BODژنراتور )کروبار( فقط 

کار عادي ژنراتور قابل تست و ارزيابی 

نيست ولی عملکرد ساير موارد در زمان 

توقف عادي يا اضطراري ژنراتور قابل 

 
سازي بومی 

 فناوري
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تشخيص می باشد. هدف از ساخت اين 

و صحت  BODسيستم، امکان تست 

ر يا عملکرد آن در شرايط توقف ژنراتو

بعد از بازديدهاي ساليانه نيروگاه هاي 

برقابی می باشد. با توجه به اينکه تست 

BOD  بدون ابزار خاص آن امکان ،

پذير نمی باشد لذا در صورت عدم 

کارکرد اين سيستم ، هرگونه خطاي 

لغزش قطب يا اضافه ولتاژ گذار در 

شبکه می تواند به سيم پيچهاي رتور 

 آسيب وارد کند.

4 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

طراحي و ساخت دستگاه تست گاورنر نيروگاه 

 تقاضا محور هاي برق آبي
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
 

 در سيستم اين از استفاده با

 به واقعی، شرايط مشابه شرايطی

 کنترل تنظيمات يا عملکرد صحت

 توان-می را آن اشکاالت و گاورنر

 که طرح اين اجراء با. نمود ررسیب

 و برق شرکتهاي ها، نيروگاه در

 آن به وابسته گيري تصميم مراکز

 بر مطالعه توان-می دارد کاربرد

 بطور را گاورنر سيستم روي

 و تعمير شرايط در مستقيم

 انجام از پس. داد انجام نگهداري

 تست کنترلی، دستگاه تنظيمات

 شرايط در مذکور هاي سيستم

 عکس ارزيابی و کاري فمختل

 نقش ،-سيستم پاسخ زمان و العمل

 از مطمئن برداري-بهره در موثري

 آموزش مواردي در و نيروگاه

 
بومی سازي 

 فناوري
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 از پيشگيري هزينه. دارد پرسنل

 دستگاه عيوب تشخيص و اتفاقات

 دستگاه اين کمک به کنترلی هاي

. گردد می انجام بيشتري سهولت با

 در نهفته عيوب که حالی در

 تواند می کنترلی ايه سيستم

 جبران اشکاالت و حوادث موجب

 هاي هزينه که شود ناپذيري

 می تحميل شرکتها به را هنگفتی

 .کند

5 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

طراحي و ساخت شبيه ساز بالدرنگ نيروگاه و 

 تقاضا محور سيستم هاي قدرت
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
 

 ها، نيروگاه در که طرح اين اجراء ا ب

 تصميم مراکز و برق شرکتهاي

 دارد کاربرد آن به وابسته گيري

 را قدرت شبکه سيستم توان-می

 نيروگاه، کنترلی هاي-سيستم براي

 مطالعه عالوه، به. نمود سازي شبيه

 مستقيم بطور را آنها رفتار روي بر

 در نيروگاه هاي سيستم خود توسط

. داد انجام نگهداري و تعمير شرايط

 دستگاه تنظيمات انجام از پس

 مذکور هاي سيستم تست کنترلی،

 ارزيابی و کاري مختلف شرايط در

 پاسخ زمان و العمل عکس

 در موثري نقش ،-سيستم

 و نيروگاه از مطمئن برداري-بهره

. دارد پرسنل آموزش مواردي در

 و اتفاقات از پيشگيري هزينه

 
بومی سازي 

 فناوري
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 يها دستگاه عيوب تشخيص

 با دستگاه اين کمک به کنترلی

 در. گردد می انجام بيشتري سهولت

 سيستم در نهفته عيوب که حالی

 موجب تواند می کنترلی هاي

 ناپذيري جبران اشکاالت و حوادث

 به را هنگفتی هاي هزينه که شود

 .کند می تحميل شرکتها

6 

شرکت  

توسعه منابع 

آب و نيروي 

 ايران

و ساخت شبيه ساز مقياس کوچک  طراحي

 تقاضا محور سيستم هاي الکتريکي نيروگاه )ميکرو ماشين(
سياست هاي کلی علم 

 و فناوري
 

 اساسی، و مهم معضالت از  يکی

 تحريک با سنکرون ژنراتور آموزش

 آزمايشگاهی، شرايط در مستقل

 هاي سيستم شباهت عدم

 واقعی هاي-سيستم با آزمايشگاهی

 ها-نيروگاه در رفته کار به نوين و

 عدم باعث امر همين که باشد-می

 عملکرد روند از عميق درک

 و سنکرون ژنراتور و ها-نيروگاه

 وجود مثل هايی-پديده مشاهده

 start up دوره در مثبت فيدبک

 که آۀنجا از ديگر سوي از. شود-می

 روي بر آزمايشگاهی مباحث

 معطوف مولد دائم حالت عملکرد

 گذراي شرايط سیبرر لذا شود می

 اين در ماند می باقی مغفول ژنراتور

 ثبت براي سنسورهايی  از طرح

 همچنين و گذرا حالتهاي سريع

 نتايج الکترونيکی تحليل و ثبت

 
بومی سازي 

 فناوري
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 راندمان که شد خواهد تعبيه

 حد تا را گذرا شرايط يادگيري

 .برد می باال زيادي

 

 شبکه و سد -9

 اجرايی مديريت 9-5

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 دليل به) رودخانه از پمپاژ هاي ايستگاه مشکالت

 ممکن راهکارهاي ارائه و( رودخانه رژيم تغيير

 (موردي عهمطال) بهينه استفاده براي

 تقاضا محور
 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 نگهداري و تعميرات-14

 آبي تأسيسات از

 سد)هيدروليکي هاي سازه

 تاسيسات و شبکه و

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 جلبکها رشد از جلوگيري

 ...( و

 هاي ايستگاه آبگيري مشکالت بررسي

 آبي کم مواقع در رودخانه از پمپاژ

 استان هاي رودخانه آورد کاهش

 آبگيرهاي در مشکالتي بروز موجب

 شده رودخانه پمپاژاز هاي ايستگاه

 رفع جهت راهکارهايي ارائه. است

 يا و آبي کم مواقع در آبگيري مشکل

 .است تحقيق اهداف از طراحي در تغيير

 حل راه ارائه

 مشکل

2 

 و آب سازمان

 خوزستان برق

 هيدروالکتريکال و الهيدرومکانيک تجهيزات

 برق و آب سازمان در  وابسته هاي سازه و سدها

 خوزستان

 تقاضا محور
 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 از نگهداري و تعميرات

 هاي سازه آبي تأسيسات

 شبکه و سد)هيدروليکي

 وابسته، تاسيسات و

 بندي آب هاي سيستم

 از جلوگيري تأسيسات،

 (... و جلبکها رشد

 و هيدرومکانيکال تجهيزات سدها در

 ها پمپ مانند مختلفي هيدروالکتريکال

 شيراالت انواع و ها جک الکتروپمپها و

 وجود  حوزه اين در که مشکالت از

 هيدروليک تهيه معضل توان مي دارد

 خريد باالي هزينه و  اي شيرپروانه ولو

 آن مي باشد

 و هيدرومکانيکال تجهيزات

 هاي سازه و سدها هيدروالکتريکال

 وضعيت از کمي آمار ارائه وابسته

 و هيدرومکانيکال تجهيزات

 هاي سازه و سدها هيدروالکتريکال

 انداز چشم شناسايي سازمان، در وابسته

 با مرتبط هاي فناوري جهاني روند و

 و هيدرومکانيکال تجهيزات

 ارائه مدل
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 هاي سازه و سدها هيدروالکتريکال

 وابسته

3 

 و آب سازمان

 خوزستان برق

 لغزشي و ريزشي هاي محدوده در تثبيت و پايش

 برق و آب سازمان در وابسته هاي سازه و سدها

 خوزستان

 تقاضا محور
 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 از نگهداري و تعميرات

 هاي سازه آبي تأسيسات

 شبکه و سد)هيدروليکي

 وابسته، تاسيسات و

 بندي آب هاي سيستم

 از يريجلوگ تأسيسات،

  جلبکها رشد

 درياچه ديواره  بايستي سدها درياچه در

 دهنده تشکيل کوهها ديواره معموال که

 دچار که گردد تثبيت نحوي به است آن

 .نشود درياچه در ريزش

 هاي فناوري جهاني روند و انداز چشم

 محدوده در تثبيت و پايش با مرتبط

 سازه و سدها لغزشي و ريزشي هاي

 هاي پروژه سيبرر وابسته هاي

 و سازمان در گرفته صورت تحقيقاتي

 و پايش با رابطه در تابعه هاي شرکت

 و ريزشي هاي محدوده در تثبيت

 وابسته هاي سازه و سدها لغزشي

 و سازمان در اطالع ذي افراد با مصاحبه

 مسأله با رابطه در تابعه هاي شرکت

 رابطه در باالدستي اسناد بررسي فوق،

 در تثبيت و پايش هاي فناوري توسعه با

 و سدها لغزشي و ريزشي هاي محدوده

 شناسايي و وابسته هاي سازه

 در ملي و استاني درون هاي ظرفيت

 در تثبيت و پايش مسأله با رابطه

 و سدها لغزشي و ريزشي هاي محدوده

 وابسته هاي سازه

 ارائه مدل

4 

 و آب سازمان

 خوزستان برق

 در وابسته هاي سازه و سد پايداري و ايمني

 خوزستان برق و آب سازمان
 تقاضا محور

 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 از نگهداري و تعميرات

 هاي سازه آبي تأسيسات

 شبکه و سد)هيدروليکي

 وابسته، تاسيسات و

 و يا بتني نوع از چه سدها پايداري

 خسارات و شکالتم بواسطه خاکي

 شکست صورت در که ناپذيري جبران

 بسيار اهميت از پيوند مي  بوقوع سدها

  از ناشي افزوده ارزش  و اهميت بررسي

 و ايمني با مرتبط ابزارهاي توسعه

 ارائه وابسته هاي سازه و سد پايداري

 پايداري و ايمني وضعيت از کمي آمار

 بومي سازي

 فناوري
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 بندي آب هاي سيستم

 از جلوگيري تأسيسات،

  جلبکها رشد

 سازمان، در ستهواب هاي سازه و سد .است برخوردار بااليي

 جهاني روند و انداز چشم شناسايي

 پايداري و ايمني با مرتبط هاي فناوري

 پروژه بررسي وابسته هاي سازه و سد

 در گرفته صورت تحقيقاتي هاي

 با رابطه در تابعه هاي شرکت و سازمان

 هاي سازه و سد پايداري و ايمني

 در اطالع ذي افراد با مصاحبه وابسته

 با رابطه در تابعه هاي شرکت و سازمان

 در باالدستي اسناد بررسي  فوق، مسأله

 و ايمني هاي فناوري توسعه با رابطه

 و وابسته هاي سازه و سد پايداري

 و استاني درون هاي ظرفيت شناسايي

 پايداري و ايمني مسأله با رابطه در ملي

 وابسته مي باشد هاي سازه و سد

5 

 و آب سازمان

 خوزستان رقب

 برق و آب سازمان در سدها مخازن در رسوب

 خوزستان
 تقاضا محور

 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 از نگهداري و تعميرات

 هاي سازه آبي تأسيسات

 شبکه و سد)هيدروليکي

 وابسته، تاسيسات و

 بندي آب هاي سيستم

 از جلوگيري تأسيسات،

  جلبکها رشد

 سدها خازنم مفيد عمر عامل مهمترين

 اثر در آنها مفيد حجم کاهش

 جريانهاي پديده باشد مي رسوبگذاري

 وانباشت انتقال اصلي عامل غليظ

 نتيجه ودر سد بدنه کنار در رسوبات

 وتخريب ها دريچه شدن مسدود

 .باشد مي نيروگاههي تجهيزات

  از ناشي افزوده ارزش  و اهميت بررسي

 در رسوب با مرتبط ابزارهاي توسعه

 وضعيت از کمي آمار ارائه سدها زنمخا

 سازمان، در سدها مخازن در رسوب

 جهاني روند و انداز چشم شناسايي

 در رسوب با مرتبط هاي فناوري

 هاي پروژه بررسي سدها مخازن

 و سازمان در گرفته صورت تحقيقاتي

 در رسوب با رابطه در تابعه هاي شرکت

 ارائه مدل
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 افراد با مصاحبه سدها مخازن

 هاي شرکت و زمانسا در اطالع ذي

 بررسي  فوق، مسأله با رابطه در تابعه

 توسعه با رابطه در باالدستي اسناد

 و سدها مخازن در رسوب هاي فناوري

 و استاني درون هاي ظرفيت شناسايي

 در رسوب مسأله با رابطه در ملي

 سدها مخازن

6 

 و آب سازمان

 خوزستان برق

 در سدها مخازن از تبخير کاهش و مديريت

 خوزستان برق و آب سازمان
 تقاضا محور

 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 از نگهداري و تعميرات

 هاي سازه آبي تأسيسات

 شبکه و سد)هيدروليکي

 وابسته، تاسيسات و

 بندي آب هاي سيستم

 از جلوگيري تأسيسات،

  جلبکها رشد

 آب تبخير کاهش مختلف هاي روش

 هر معايب و امزاي و سد هاي درياچه

 مناسب استراتژي انتخاب جهت روش

 اشاره، کشور مختلف هاي براياقليم

 مي داده پيشنهاداتي و گيري نتيجه

 روش از تحقيق اين ابتداي در. شود

 ميزان کاهش در استفاده مورد هاي

 هاي روش شامل مخازن آب تبخير

 هاي روش مکانيکي، -فبزبکي

 روش زيستي، هاي روش شيميايي،

 هاي روش و مخازن ويژه طراحي

 قرار بررسي و مطالعه مورد مديريتي

 آب اينکه به توجه با بعدا و گيرد مي

 مصارف براي بيشتر سدها مخازن

 گردد استفاده مي شرب

 پيکرههاي تبخيراز فرايند پيچيدگي 

 سدها، مخازن و درياچه ها مانند آبي

 نياز مورد معتبر و کافي اطالعات کمبود

 کندشدن موجبديگر، عواملي و

 در کاربردي و تحقيقاتي پيشرفتهاي

 از ديگر بعضي به نسبت زمينه اين

 با. شدهاست هاي،هيدرولوژيکي مولفه

 ابتدا تبخير تشت داده هاي از استفاده

 به توجه درياچه،سد با از تبخير ميزان

 سناريوهاي در درياچه سطح تغييرات

 سپس. شد برآورد ذخيره حجم مختلف

 سطح از تبخير بر ريتاثير،رسوبگذا

 ماهانه، مقياسهاي در سدکارده درياچه

 قرار بررسي مورد ساالنه و فصلي

 حال در که ميدهد نشان نتايج.گرفت

 رقوم در درياچه سطح از تبخير حاضر

 حل راه ارائه

 مشکل
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 ساخت زمان به نسبت نرمال حجم

 .يافته است افزايش درصد 11 سد،حدود

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  هکهگيلوي

 بويراحمد

بررسي وارائه رويکردهاي نوين درمديريت 

 فرسايش ورسوب درحوضه هاي آبريز
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

شناسايي و  عدم    -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

جلوگيري از فرسايش خاک در حوزه 

ب نفوذ حوزه و آبريز ، افزايش ضري

جلوگيري از کاهش حجم مفيد مخزن 

 سد کوثر 

برآورد حجم دقيق رسوب وارد شده به 

مخزن سد و محاسبه بار رسوبي فعلي 

وآتي و به حداقل رساندن ورود رسوبات 

به مخزن سد کوثر ، همچنين بخشي از 

رسوبات حاوي فلزات سنگين و ديگر 

آالينده ها مي باشند که الزم است 

 ه مورد بررسي قرار بگيرند . بطورويژ

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسي روش هاي نوين جهت احداث خطوط 

 انتقال آب در نواحي با سطح آب باال
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

شبکه و تاسيسات و 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

اجراي سازه هاي انتقال آب در نواحي 

داراي تراز آب باال بسختي صورت مي 

 گيرد.

با اجراي اين طرح انتظار مي رود روش 

هاي نويني جهت احداث خطوط انتقال 

 آب در اين نواحي شناسايي گردد.

اه حل ارائه ر

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

آسيب شناسي مشکالت پروژه اجرايي سد  

 خرمرود و ارائه راهکارهايي براي رفع مشکالت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

مناسب جهت  الگوي

مديريت منابع آب با در 

تغيير حجم آورد رودخانه، مشکالت 

 قراردادي سرمايه گذاري

مقايسه روشهاي مختلف تخمين آورد 

 رودخانه، آسيب شناسي مشکالت پروژه

ارائه راه حل 

 مشکل
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نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

ين آسيب شناسي مشکالت پروژه اجرايي سد گر 

 و ارائه راهکارهايي براي رفع مشکالت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

ليات اجرايي به جلوگيري از توقف عم 

 دليل عدم تحقق منابع مالي

ارائه روشهاي جلوگيري از توقف پروژه، 

 آسيب شناسي مشکالت پروژه

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 شبکه و سد -9

 خيزي لرزه و ژئوتکنيک شناسی، زمين 9-6

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ارزيابي اثرات زلزله هاي حوزه نزديک گسل در 

سدهاي درحال بهره برداري )مطالعه موردي سد 

 ستارخان(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

تأسيسات آبي  از

ي هيدروليکي)سد ها سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي آب تأسيسات،  

جلوگيري از رشد جلبکها 

رفتار ديناميکي سد خاکي  

همانندبزرگنمايي شتاب، تغيير مکان 

ماندگار افقي در ارتفاع سد و نشست 

تاج سد در معرض شتابنگاشتهاي 

مختلف حوزه نزديک و حوزه دور 

 .ارزيابي مي شود

تايج حاصل از اين آناليزها  عملکرد و 

پاسخ  سد در برابر نگاشت هاي حوزه 

 نزديک را ارزيابي مي کند

 ارائه مدل 
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 (... و

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

ارزيابي عملکرد پرده آبند و بررسي امکان   

آبگيري سدها قبل از تکميل پرده تزريق )سد 

 تنگاب، رودبال ، هايقر و نرگسي( 

 تقاضا محور

ولويت هاي پژوهشي و ا

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و نگهداري -14

از تأسيسات آبي 

هاي هيدروليکي)سد  سازه

و شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد جلبکها 

 و ...(

براي نخستين بار است که در استان 

 انجام مي شود 

زمان تسهيل در فرآيند اجرا و کاهش 

 عمليات اجرايي
 تهيه دستورالعمل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

بررسي عوامل تخريب کيفي آب رودخانه شيرين  

رود در محدوده گنبد نمکي رمقان  و انجام مدل 

 کيفي مخزن بهمراه ارائه راهکار 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

بررسي منابع     -9

آب و ارائه آالينده 

راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

ها آلودگي  

براي نخستين بار است که در استان 

 انجام مي شود 

ارزيابي ميزان تاثير تشکيالت نمکي 

 باالدست بر کيفيت آب مخزن

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 شبکه و سد -9

 برداري بهره هاي نظام و زهکشی و آبياري هاي شبکه 9-7

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق وان تحقيقعن عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

تدقيق نيازهاي آبي و الگوي کشت در شبکه 

 41هاي آبياري و ارائه برنامه با رويکرد کاهش 

درصدي حجم آب تحويلي به شبکه پاياب) 

اولويت هاي پژوهشي و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

11- سازي  ضرورت بهينه

آبي محصوالت  نياز

کشاورزي و فقدان 

ارتقاء بهره وري مصرف آب و اصالح 

 الگوي مصرف آب

ريزي و مديريت بهينه مصرف  برنامه

 آب در شبکه هاي مدرن و سنتي

ارائه راه حل 

 مشکل
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طالعه موردي در شبکه آبياري قلعه چاي م شرقي

 عجبشير و صوفي چاي مراغه(

الگوي کشت مناسب با  آب

 منابع آبي موجود

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

تدقيق منابع و مصارف و برنامه ريزي توزيع بهينه 

آب در شبکه انهار سنتي حوضه آجي چاي با 

 رويکرد حفظ حقابه زيست محيطي درياچه اروميه

 تقاضا محور

وهشي و اولويت هاي پژ

فناوري کشور در زمينه 

 آب

راندمان پايين  بهبود-11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

ها و از زهاب زهکش  

...) 

ارتقاء بهره وري مصرف آب و حفظ 

 حقابه زيست محيطي درياچه اروميه

برنامه ريزي و مديريت بهينه مصرف 

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

سازمان آب و 

 زستانبرق خو
 تقاضا محور آبياري هاي شبکه(  سازي خودکار) اتوماسيون

 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

14-  نگهداري و تعميرات

 آبي تأسيسات از

 سد)هيدروليکي هاي سازه

 تاسيسات و شبکه و

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 جلبکها رشد از جلوگيري

 (... و

 ياريآب هاي شبکه  سازي خودکار

 شبکه بهينه مديريت جهت الزم شرايط

 .نمايد مي فراهم را ها

 مديريت کاربردي هاي مدل توسعه

 در هيدروليکي لحاظ به آب توزيع

 و اتوماسيون با همراه ها شبکه سطح

 توزيع مديريت اجراي و حجمي تحويل

 تحقيق نظر مد مزرعه و شبکه در آب

 .باشد مي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 شبکه و سد -9

 آبياري نوين هاي شيوه و کشاورزي آب مصرف وري بهره ارتقاي 9-8

 

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

مديريت مصرف آب مبتني بر برقراري عدالت در 

ع و تحويل حجمي در مقياس زارعين با توزي

کاربرد آبگير جديد سيستم آبياري کم فشار، 

 فناوري اينترنت اشياء و فناوري اطالعات.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت -11

فرهنگي و  اجتماعي،

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين 

 الگوي مناسب جهت

آب با در  مديريت منابع

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

فقدان ابزار مناسب براي توزيع عادالنه 

آب در نظام خرده مالکي و مقياس 

مزرعه که منجر به  رقابت و مصرف 

 بي رويه منابع آب زير زميني مي شود

کاربرد شير جديد کم فشار آب در 

منطقه پايلوت و ارزيابي اثر بخشي آن 

رف بهينه آب بخش در مديريت مط

 کشاورزي

 اجراي پايلوت

2 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

 بر آن پذيري انحالل و گچ ميزان تاثير بررسي

 موردي مطالعه) خاک مکانيکي هاي ويژگي

 (رامهرمز و آزدگان دشت هاي کانال

 تقاضا محور
 چشم سند راهبردهاي

 نيرو وزارت انداز

 پايين راندمان بهبود-11

 مرمت)ريآبيا هاي شبکه

 مجدد استفاده ها، کانال

 ...( و ها زهکش زهاب از

 کانال گچي هاي خاک در مشکل رفع

 رامهرمز و آزادگان دشت هاي

 هاي کانال در موجود مشکالت رفع

 انحالل تعيين لحاظ به آزدگان دشت

 منطقه هاي خاک در موجود گچ پذيري

 آزمايش انجام با آن کنترل روش و

 .باشد مي يقتحق اهداف از الزم هاي

 حل راه ارائه

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 قزوين

هدف اصلي احداث کانالهاي بتني انتقال آب 

کاهش تلفات نشست مي باشد. اما امروزه يکي از 

مشکالت اصلي شبکه آبياري قزوين ايجاد ترک 

و در نتيجه نشست در قسمت هاي مختلف آن 

 مي باشد

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

اوري کشور در زمينه فن

 آب

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

 ها و ...( از زهاب زهکش

هدف اصلي احداث کانالهاي بتني 

انتقال آب کاهش تلفات نشست مي 

باشد. اما امروزه يکي از مشکالت 

اصلي شبکه آبياري قزوين ايجاد ترک 

ت هاي و در نتيجه نشست در قسم

 مختلف آن مي باشد

بررسي ميزان نشست، علل ايجاد 

نشست در شبکه قزوين و يافتن 

 راهکارهاي مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

ارزيابي سيستم هاي آبياري باراني اجرا شده در 

 سطح استان و شناسايي نقاط ضعف و قوت آن
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

ري کشور در زمينه فناو

 آب

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

 ها و ...( از زهاب زهکش

تصميم گيري در خصوص روش آبياري 

 بهينه

تعيين راندمان آبياري و نقاط ضعف  و 

 قوت شبکه آبياري اجرا شده
 تهيه دستورالعمل

 

 شبکه و سد -9

  نيروگاه 9-9

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق شرکت عنوان رديف

1 

 و آب سازمان
 خوزستان برق

 تجهيزات و قطعات بهينه ساخت و طراحي
 نيروگاهي

 تقاضا
 محور

 پژوهشي هاي اولويت
 در کشور فناوري و

 انرژي زمينه

 در يکاف راندمان نبود
 تجهيزات برخي
 دسترس ودر نيروگاهي

 تجهيزات برخي نبودن
 به توجه با نيروگاهي

ها تحريم  

 وري بهره افزايش -1

 ها هزينه کاهش-5

 قطعات سازي بهينه -1

 قطعات طراحي -5

 تجهيزات ساخت -1

 درازمدت در هزينه کاهش -4

 نمونه ساخت
 محصول

 سازي بومي
 فناوري

 حل راه ارايه
 مشکل

2 

 و آب نسازما
 خوزستان برق

 آبي نيروگاه در تهويه سيستم بهبود
 تقاضا
 محور

 پژوهشي هاي اولويت
 در کشور فناوري و

 انرژي زمينه

 اتصال و خوردگي
 تجهيزات شدن کوتاه
 باال رطوبت از ناشي

 محيط رطوبت کاهش -1

 عايق ايمن محيط ايجاد -5

 محيط دماي بهبود -1

 تهويه سيستم بهبود -1

 تهويه ستمسي طراحي -5

 قطعات خوردگي کاهش -1

 حل راه ارايه
 مشکل

 تهيه
/ دستورالعمل

 آئين
 استاندارد/نامه



                                                                                                                                                                                                                                    122                                                                                                                                                                                                                                  1330اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 
 
 

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق شرکت عنوان رديف

3 

 و آب سازمان
 خوزستان برق

 رانر هوادهي هاي سيستم اصالح و طراحي
 تقاضا
 محور

 پژوهشي هاي اولويت
 در کشور فناوري و

 انرژي زمينه

 از ناشي خوردگي وجود
 رانر در کاويتاسيون

 رانر زشلر کاهش -1

 قطعات خوردگي از جلوگيري -5

 سيستم عملکرد بهبود -1

 رانر هوادهي سيستم طراحي  -1

 رانر هوادهي سيستم اصالح -5

 کاويتاسيون کاهش -1

 نمونه ساخت
 محصول

 سازي بومي
 فناوري

 حل راه ارايه
 مشکل

4 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 تجهيزات مانيتورينگ سازي استاندارد
 نيروگاهي

 ضاتقا
 محور

 پژوهشي هاي اولويت
 در کشور فناوري و

 انرژي زمينه

 نبودن يکسان
 مانيتورينگ پارامترهاي

 تجهيزات

 استانداردسازي و نمودن روز به
 برداري بهره هاي دستورالعمل

 نيروگاه

 بودن روز به -1

 تجهيزات تعميرات هزينه کاهش-5

 تجهيزات عمر طول افزايش-1

 ايمني -4

 تهيه
/ دستورالعمل

 آئين
 استاندارد/نامه

 حل راه ارايه
 مشکل

5 

 

 

 

 

 و آب سازمان
 خوزستان برق

 ها نيروگاه دقيق ابزار هاي کارت تهيه
 تقاضا
 محور

 پژوهشي هاي اولويت
 در کشور فناوري و

 انرژي زمينه

 ابزار هاي کارت خرابي
 هاي هزينه و دقيق
 به توجه با آنها باالي

 ها تحريم

  اطمينان قابليت افزايش -1

 وري بهره افزايش -5

 ارز خروج از جلوگيري-1

 دقيق ابزار کارت طراحي -1

 دقيق ابزار کارت ساخت -5

 ها هزينه کاهش -1

 نمونه ساخت
 محصول

 سازي بومي
 فناوري

 حل راه ارايه
 مشکل

6 
 و آب سازمان

 خوزستان برق

 از آبي برق انرژي جايگاه تبيين RFP تهيه
 اقتصادي منظر

 تقاضا
 محور

 پژوهشي هاي تاولوي
 در کشور فناوري و

 انرژي زمينه

 نبودن منطبق
 هاي دستورالعمل

 عملکرد با موجود

 اقتصادي مالحظات گرفتن نظر در
 آبي برق توليد

 آبي برق انرژي جايگاه تبيين  -1

 منظر از مناسب راهکار ارائه -5

 تهيه
/ دستورالعمل

 آئين
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 استاندارد/نامه اقتصادي آبي برق هاي نيروگاه
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 ها هاي وزارت نيرو جهت انجام اولويت نحوه تماس با شرکت
 

 هاي زيرمجموعهشرکت مديريت منابع آب ايران و شرکت

 آقاي ،03604634خانم منتظري  :تلفن، طبقه اول 72کوچه پرويز روشن، پالک  ، فلسطين شمالي يابانخ، تهران: ، نشانيگروه تحقيقات کاربردي شرکت مديريت منابع آب ايران◄

 00840084فاکس:  03604676و خانم بگلري  03604674شفيعي 

 http://research.wrm.irنشاني اينترنتي:

 72077008و خانم رستمي   72077000خانم رضايي  تلفن، 3بزرگراه مدرس، تقاطع آفريقا، خيابان بيدار شماره ، : تهران، نشانيشرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران◄

 72077078فاکس:

 www.iwpco.ir :ني اينترنتينشا
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 ذيل:درج شده در جدول  هاي به نشاني اي منطقه آبهاي  تکشر

 اي منطقه آبهاي  تکتحقيقات شر هاي ميتهکدبيران اسامي 

ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 آذربايجان شرقي 
 هزاد نيحس محمدآقاي 

 خانم رقيه تقوي
11185658-141 
11185659-141 

11118415- 141 http://www.azarwater.ir 

 http://www.agrw.ir 144-11987475 144-11987475 آقاي محمد اشرفي آذربايجان غربي 

 اردبيل 
 رستمي آقاي خياط

 آقاي عارف انوار
11746119-142  

  11746111-142 
11711211-142 http://www.arrw.ir 

 آقاي دکتر سعدي البرز 
11145571-156  

 411داخلي 
11141571-156 http://www.albrw.ir 

 رجبي آقاي داوود اصفهان 
16612161-111 

 داخلي 5115
16612169-111 htthttp://www.esrw.ir 

 آقاي ايمان سبز زاده ايالم 
11112191-184 

 161داخلي 
11115594-184 http://www.ilrw.ir 

 آقاي مجيد بحراني بوشهر 
11157115-177 

 داخلي156
11551717-177 http://www.bsrw.ir 

 تهران 
 خانم آالله قائمي
 خانم صوفي 

81725819-151  
81721255-151 

88191819-151 http://www.thrw.ir 

حال و چهار م 
 بختياري

 آقاي رياحي پور
7-11114812-118 

 171داخلي 
11112198-118 http://www.cbrw.ir 

 خراسان جنوبي
 آقاي حسين شورستاني

 
15442291-126 15442289-126 http://www.skhrw.ir 

http://researchcommittee.ir 

http://www.azarwater.ir/
http://www.agrw.ir/
http://www.arrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.bsrw.ir/
http://www.thrw.ir/
http://www.cbrw.ir/
http://www.skhrw.ir/
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ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 خراسان رضوي
 خانم نيلوفر اسکويي

 
 آقاي براتي

17617111-121 
 داخلي 719

17617111-121 
 داخلي 254

17611118-121 http://www.khrw.ir 

 آقاي پرنده خراسان شمالي 
داخلي 15561585-128

122 
15561581-128 http://www.nkhrw.ir 

 http://www.znrw.ir 154-11445782 154-11116556 آقاي رضازاده خياط زنجان 

سازمان آب و برق 
 خوزستان

 آقاي دکتر احديان
 خانم فرشته پورآصف

11717111-161 
11152782-161 

11717111-161 http://www.kwpa.ir 

 آقاي مهران محمودي سمنان
16-11161911-151  

 557داخلي
11161917-151 http://www.smrw.ir 

 

و   سيستان
 بلوچستان

 شهرکيآقاي 
51-11459411-

 118داخلي124
11459411-124 http://www.sbrw.ir 

 فارس 
 آقاي فريدون کرم پور

 خانم  ساجده زارعي

15525116-171 
 571داخلي 

15525171-171 http://research.frrw.ir/ 

 قزوين 
 مند اخالص رضا آقاي

 آقاي رضوي

11541581-158 
512--11519622-158 

11541581-158 

http://www.qzrw.ir 

 

 http://www.qmrw.ir 152-17819198 152 -17819198 خانم نظري قم 
 

 http://www.kdrw.ir 187-11655947 187-11655949الي  21 خانم سروش کردستان 

http://www.khrw.ir/
http://www.nkhrw.ir/
http://www.znrw.ir/
http://www.kwpa.gov.ir/
http://www.smrw.ir/
http://www.sbrw.ir/
http://research.frrw.ir/
http://www.qzrw.ir/
http://www.qmrw.ir/
http://www.kdrw.ir/
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ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 کرمان 
 خانم نگار فتحي

 جانشين: آقاي سلطاني
4-15554485-114 

 116داخلي 
15511114-114 http://www.krrw.kr.ir 

 http://www.kshrw.ir 181-8161112 181-18161112 آقاي طاهري کرمانشاه

و   کهگيلويه 
 بويراحمد

 http://www.kbrw.ir 174-11114752 174-11114148 آقاي روح اله اسدپور

 گلستان 
 آقاي کلبادي
 آقاي غفلتي

15657864-117 15657871-117 http://www.gsrw.ir 

 خانم طهماسبي گيالن

9- 11669151- 111 
             5414داخلي

11615516-111 
11667181-111 http://www.glrw.ir 

 http://www.lsrw.ir 166-11511169 166- 11551111 آقاي فرهاد ظهراب لرستان 

 آقاي زبردست مازندران
4-11147811-111 

 1111داخلي
11147811-111 http://www.mzrw.ir 

 آقاي منصوري مرکزي 
11152199-186  
114 

11115928-186 http://www.markaziwa.ir 

 ليال حسينيخانم  هرمزگان 
 176-11122411الي12

 421داخلي 
11141226-176 http://www.hrrw.ir 

 خانم جمشيدي همدان 
18551717-181 

 549داخلي 
18551741-181 http://www.hmrw.ir 

 يزد
 آقاي محمد علي امير بيکي

 ياخوان کرباس فرانک خانم

18528151-112 
11171585-112 

18528146-112 http://www.yzrw.ir 

 

http://www.krrw.kr.ir/
http://www.kshrw.ir/
http://www.kbrw.ir/
http://www.gsrw.ir/
http://www.glrw.ir/
http://www.lsrw.ir/
http://www.mzrw.ir/
http://www.markaziwa.ir/
http://www.hrrw.ir/
http://www.hmrw.ir/
http://www.yzrw.ir/



