
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هاي تحقیقاتی عناوین اولویت  

 1397در سال  وزارت نیرو

 شرکت مدیریت منابع آب

هاي زیرمجموعهو شرکت  



30T30 مقدمهT --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ۱ 

30T1-30T 30T30ریزي برنامه و مدیریت محورT ---------------------------------------------------------------------------------- ۲ 

30T1-130T ۲ ------------------------------------------------------------------------------------------ آب منابع ریزي برنامه 

30T1-2 30T 30T30سازمانی و نهادي مدیریتT --------------------------------------------------------------------------------------- ۷ 

30T1-3 30T 30T30جامع هاي طرح و سرزمین آمایشT ------------------------------------------------------------------------------ ۹ 

30T1-4 30T 30T30مشترك آبی منابعT --------------------------------------------------------------------------------------------- ۱۱ 

30T2-30T 30T30آب منابع محورT --------------------------------------------------------------------------------------------- ۱۲ 

30T2-130T 30T30سطحی آبT --------------------------------------------------------------------------------------------------- ۱۲ 

30T2- 30آب محورمنابعT --------------------------------------------------------------------------------------------------- ۱۷ 

30T2-230T 30T30زیرزمینی آبT ------------------------------------------------------------------------------------------------- ۱۷ 

30T2-330T 30T30نامتعارف آبT -------------------------------------------------------------------------------------------------- ۲۰ 

30T2-130T 30T30ینیرزمیز و یسطح يآبها نیب مشتركT------------------------------------------------------------------------- ۲۲ 

30T3-30T 30T30آب اقتصاد محورT ------------------------------------------------------------------------------------------- ۲۷ 

30T3-130T 30T30آب بخش در اقتصادي ابزارهايT -------------------------------------------------------------------------------- ۲۷ 

30T3- 30محوراقتصادآبT ------------------------------------------------------------------------------------------------- ۲۹ 

30T3-2 30T 30T30آب بخش در اقتصادي ارزیابیT ---------------------------------------------------------------------------------- ۲۹ 

30T3-330T 30T30برقابی اقتصادT ------------------------------------------------------------------------------------------------- ۳٤ 

30T3-4 30T 30T30آب بخش در سازي خصوصیT ---------------------------------------------------------------------------------- ۳٥ 

30T4-30T 30T30بحران و ریسک مدیریت محورT ----------------------------------------------------------------------------- ۳۷ 

30T4-1 30T 30T30جامع يها طرح و نیسرزم شیآماT ----------------------------------------------------------------------------- ۳۷ 

30T4-230T 30T30عامل ریغ پدافندT ---------------------------------------------------------------------------------------------- ۳۸ 

30T4-330T 30T30خشکسالیT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤۰ 

30T4-430T 30T30سیالبT -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤۰



 

30T4- ک مدیریت محور س  ٤۲ ---------------------------------------------------------------------------------- 30Tبحران و ری

30T4-530T 30T30میاقل رییتغT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤۲ 

30T4- ک مدیریت محور س  ٤۲ ---------------------------------------------------------------------------------- 30Tبحران و ری

30T4-630T 30T30مشترك مواردT ------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤۲ 

30T5-30T 30T30تقاضا مدیریت محورT --------------------------------------------------------------------------------------- ٤٤ 

30T5-130T 30T30کشاورزي آبT ------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤٤ 

30T5-230T 30T30شهري آبT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ٤٦ 

30T6-30T 30T30سازي ظرفیت و اجتماعی و قانونی و حقوقی مباحثT ------------------------------------------------------ ٤۷ 

30T6-130T 30T30مدیریتی و سازمانی آموزشT ------------------------------------------------------------------------------------ ٤۷ 

30T6-230T 30T،30گذاري سرمایه و مردمی مشارکت اجتماعیT --------------------------------------------------------------------- ٤۷ 

30T6-330T 30T30آب بخش ضوابط و مقررات قوانینT ------------------------------------------------------------------------------ ٤۸ 

30T6-430T 30T30عمومی مشارکت و اجتماعی مسائلT ---------------------------------------------------------------------------- ٥۰ 

30T7-30T 30T30زیست محیط و آب محورT ---------------------------------------------------------------------------------- ٥٤ 

30T7-130T 30T30ها رودخانهT ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ٥٤ 

30T7-230T 30T30آب بخش در محیطی زیست ارزیابیT ---------------------------------------------------------------------------- ٥٦ 

30T7-330T 30T30 یآب کریپT ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ٦۲ 

30T8-30T 30T30پژوهش و دانش مدیریت محورT ----------------------------------------------------------------------------- ٦۳ 

30T8-130T 30T30آب بخش در نوین فناوريT ------------------------------------------------------------------------------------- ٦۳ 

30T8-230T 30T30آب بخش در دانش مدیریتT ------------------------------------------------------------------------------------ ٦٤ 

30T9-30T 30T30آبی هايساخت زیر محورT ---------------------------------------------------------------------------------- ٦٥ 

30T9-130T 30T30ییاجرا و یفن مسائلT ------------------------------------------------------------------------------------------ ٦٥ 

30T9-230T 30T30یتیریمد مسائلT ----------------------------------------------------------------------------------------------- ٦۸



 

 ٦۹ -------------------------------------------------------- ها اولویت انجام جهت نیرو وزارت هاي شرکت با تماس نحوه

30T30رمجموعهیز يها شرکت قاتیتحق گروه کارشناسان و رؤسا ران،یمد اسامیT --------------------------------------- ۷۰ 

 



 
 مقدمه

هاي تحقیقاتی به  ریزي و مدیریت فعالیت دهی، برنامه سازمان هاي تحقیق و توسعه براي دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي از اهمیت زیادي برخوردار است. اما به علت محدودیت منابع، باید سیاستگذاري، امروزه فعالیت   
ریزي منسجم براي  هاي تحقیقاتی و برنامه هاي بسیاري از متولیان تحقیقات، شناسایی اولویت ترین دغدغه اي صورت گیرد تا با استفاده بهینه از منابع انسانی و مالی، اهداف مورد نظر تحقق یابد. از این رو یکی از مهم گونه

گیري روشن در فرایند تحقیقات، جلوگیري از اتالف  هاي تحقیقاتی بر اساس اصول و معیارهاي علمی و بر مبناي واقعیات و نیازهاي سازمان تعیین شوند، نتایج ارزشمندي از جمله جهت باشد. اگر اولویت اجراي آنها می
  هاي کالن سازمان را به دنبال خواهد داشت. گیري ها و تصمیم سازي زایش نقش تحقیقات در تصمیمکاري، تخصیص بهینه اعتبارات تحقیقاتی و اف کاري و موازي منابع، پرهیز از دوباره

هاي  نهایی عناوین اولویتنماید. تنظیم  را منتشر می "هاي تحقیقاتی وزارت نیرو عناوین اولویت" مجموعه، هر ساله مربوطهدفتر آموزش، تحقیقات و فناوري وزارت نیرو طی سالیان گذشته با استعالم از واحدهاي   
هاي کیفی  ها و جلوگیري از تکرار عناوین مشابه، جایگاه آنها در تامین زنجیره ارتقاء شاخص بندي شده اند. بدین ترتیب ضمن تسهیل کار پژوهشگران در انتخاب پروژه ها، براساس محور و زیر محور دسته تحقیقاتی شرکت

 عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. 

هاي مربوطه، مراجعه نمایند. ضمن  هاي مندرج در انتهاي فایل، تماس حاصل نموده و یا به نشانی شرکت توانند با شماره تلفن هاي مذکور، می پژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگی انجام اولویت   
  وزارت، ارائه نظرات و پیشنهادهاي کلیه عزیزان در جهت ارتقاء سطح این مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.استقبال از همکاري کلیه پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هیات علمی با این 

 رویوزارت ن يقات و فناوریدفتر آموزش، تحق

  97 اردیبهشت
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 ریزي محور مدیریت و برنامه -1
 منابع آب يزیبرنامه ر 1-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
اي  شرکت آب منطقه

 اردبیل

روش هاي تأمین آب به جاي سد 
سازي در مناطق کوهستانی و دشت 

 (پروژه دانشجویی)

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

نیاز به مدیریت بهینه آب با روشهایی به غیر از 
 سدسازي

برنامه ریزي و توسعه منابع آبی با روشهاي کم 
 هزینه تر

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

پیاده سازي و اسقرار حسابداري 
زیست محیطی اب در حوضه اقتصادي 

 زاینده رود
 تقاضا محور

مصوبات شوراي عالی 
 آب

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

در حال حاضر پایگاه داده به روز، منسجم و 
استاندارد  دربردارنده  داده ها و اطالعات پایه 

زیست  منابع اب، ارقام اقتصاد، الودگی و محیط 
در کشور وجو ندارد و امکان ارزیابی ارزش و بهره 
وري آب در مصارف مختلف، تخصیص منابع اب 
بر پایه مزیتها و فرصتهاي حوضه، جهت گیري 

در راستاي برنامه ریزي آمایش سرزمین و ارزیابی 
آب مجازي ورودي و خروجی مناطق مقدور نمی 

 باشد.

ژیکی و استقرار پایگاه داده اقتصادي، هیدرولو
زیست محیطی آب جهت پایش و ارزیابی میزان 
برداشت و مصرف آب انواع رشته فعالیت، میزان 
انتشار آلودگی رشته فعالیتهاي مختلف و میزان 
ارزش تولید شده هر شده فعالیت، و بهاي تمام 

 شده اب

 اجراي پایلوت

3 
اي  شرکت آب منطقه

 ایالم
مدیریت تخصیص منابع آب در حوزه 

 آبریز در شرایط خشکسالیهاي 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

در حال حاضر برنامه اي براي افزایش یا کاهش 
تخصیص آب در شرایط خشکسالی و یا تر سالی 

متناسب با منابع و مصارف حوضه هاي آبریز 
 وجود ندارد. 

شبیه سازي مدیریت تخصیص منابع آب 
متناسب با شرایط مختلف بارش که تصمیم 
گیري را براي مدیران حوضه امکان پذیر می 

 نماید.

حل  ارائه راه
 مشکل

4 
اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر
بررسی تاثیر سیاستهاي مختلف 
 مدیریتی بر آبخوان دشت آبدان

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

وجود پدیده فرونشست در     -8
ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پیشگیرانه

افت سطح آب زیر زمینی و هجوم آب شور به آب 
 شیرین

بررسی و تعیین سیاستهاي مختاف مدیریت 
موجود و بهینه در دشت و نقش آن در جبران 

 کسري افت آب دشت آبدان

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر
بررسی وضعیت کف شکنی چاه ها بر 

 میزان خسارت وارده بر آبخوان ها
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

وجود پدیده فرونشست در     -8
ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پیشگیرانه

افت سطح سفره هاي آب زیر زمینی و افزایش 
 برداشت در دشت هاي استان

ارئه دستورالعمل و میزان تاثیر کف شکنی چاه 
 بر افت سطح آتب زیر زمینی 

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
اي  شرکت آب منطقه

 بوشهر

از دور  و ادي  توسعه فناوري سنجش
تعرق -گیري تبخیر کوواریانس در اندازه

الیسیمتر وزنی   +پوشش گیاهی توسط
 در پهنه استان بوشهر

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

سازي نیاز آبی  ضرورت بهینه-11
محصوالت کشاورزي و فقدان 
الگوي کشت مناسب با منابع 

 آبی موجود

تخمین نیاز آبی گیاهان بوسیله عدم دقت 
روشهاي موجود و ایجاد ابهام و اختالفنظر بین 
شرکت هاي آب منطقه اي و جهاد کشاورزي و 

 نیاز استان به این تحقیق

تخمین و تعیین دقیق نیاز آبی محصوالت 
 کشاورزي

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
اي  شرکت آب منطقه

 چهار محال و بختیاري

ارزیابی عملکرد تخصیص آب سطحی و 
زریزمینی در استان چهارمحال و 
بختیاري و آسیب شناسی و ارائه 

راهکارهاي اصالحی در برنامه ریزي 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 ییکپارچه منابع آب
 ارزیابی عملکرد تخصیص هاي آب مصوب

نیاز به اطالع از میزان عملیاتی شدن 
تخصیصهاي آب ( سطحی و زیرزمینی ) که در 
سالیان گذشته به متقاضیان داده شده هم از 

لحاظ حجمی و هم درآمدي براي شرکت و هم 

ارائه راه حل 
 مشکل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

اشتغالزایی در سطح استان از اهداف این طرح  منابع آب
 می باشد

8 
اي  شرکت آب منطقه

 سمنان

ارزیابی اثرات ناشی از حذف حق 
النظاره چاههاي آب با مصرف 
کشاورزي بر مدیریت منابع آب 
 (مطالعه موردي: استان سمنان)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 آبی یکپارچه منابع

به نظر می رسد وقتی کشاورز مبلغی را بابت 
نظارت بر برداشت آب از چاه پرداخت کند، خود 

 نیز احساس مسئولیت بیشتري خواهد داشت.
همچنین امکان نظارت توسط شرکتهاي آب 

منطقه اي در دوره هاي پرداخت توسط 
 کشاورزان بیشتر خواهد بود.

 مالی و -حقوقی  -بررسی سیستمی (اجتماعی 
فنی) موضوع حق النظاره چاههاي  -اقتصادي 

کشاورزي و تاثیر آن بر مدیریت منابع آب 
(سمنان می تواند به عنوان پایلوتی براي کل 

 کشور در این موضوع مطرح باشد.)

ارائه راه حل 
 مشکل

9 
اي  شرکت آب منطقه

 سمنان
شناسایی راهکارهاي کاهش تبخیر و 

 تأثیر آن بر منابع آبی استان
پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

اتالف چشمگیر منابع آب     -6
از طریق تبخیر و تعرق(محاسبه، 

 بندي)  پهنه

یکی از خروجیهاي مخازن سدها تبخیر از سطح 
دریاچه می باشد که پس از احداث سد حجم 
 قابل توجهی از آب از چرخه خارج می گردد.

موضوع دیگر استخرهاي ذخیره آب کشاورزي 
هستند که در سالهاي اخیر بطور فزاینده احداث 

می گردند. مورد اخیر اگرچه جزء منابع آب 
محسوب نمی شود، اما با کنترل آنها امکان 

 مدیریت بهینه منابع آب نیز میسر خواهد گردید. 

ارائه روشهاي عملی و اقتصادي براي کاهش 
ریاچه سدها، استخرهاي تبخیر از سطوح د

ذخیره آب کشاورزي، کانالها و انهار (با توجه به 
اقلیم گرم و خشک منطقه حتی جلوگیري از 

 مقادیر کم تبخیر ارزشمند می باشد.)

ارائه راه حل 
 مشکل

10 
اي  شرکت آب منطقه

 و بلوچستان  سیستان

ارزیابی و تحلیل هفت دهه فعالیت 
و هاي مهندسی در رودخانه سیستان 

ارائه راهکارهاي جدید براي مدیریت 
یکپارچه رودخانه سیستان با اهداف 
مشخص و مدلسازي جامع وضعیت 

 آینده

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

سیستان توسط مطالعات مختلفی در رودخانه  -1
 مشاوران مختلف داخلی و خارجی انجام شده

است که الزم است بر اساس یک دیدگاه واحد و 
و بصورت  علمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته
ارائه  -2یکپارچه و منسجم جمع بندي گردد. 

از رودخانه با  راهکارهاي بهره برداري بهینه
و بررسی  -3حداقل سازي هزینه هاي اجرایی، 

احداث شده در  شناسایی اثرات سازه هاي
بررسی و  -4رودخانه بر مورفولوژي رودخانه، 

در نظر  -5الیروبی،  پیشنهاد روشهاي مناسب
گرفتن مخاطرات سیل با حذف سازه کهک و 

براي انتقال به چاه نیمه  افزایش ظرفیت آبگیري
شناسایی و معرفی سهم عوامل رسوبگذاري -6ها، 

ه برداري حقابه دریافتی از بهر و اختالل در
 هیرمند توام با ارائه راهکارهاي بهینه براي رفع و

ایجاددانش فنی به منظور مدیریت موثر و  -1
 بهینه بر رودخانه سیستان باکاهش سوء اثر

بررسی، تجمیع و  -2تاثیرات زیست محیطی؛ 
 یکپارچه سازي هفت دهه مطالعات مختلف

مدلسازي جریان و رسوب  -3 رودخانه سیستان؛
 -4 رودخانه با تحلیل تغییرات مورفولوژیکی؛

معرفی و مقایسه سناریوهاي مختلف براي بهبود 
با در نظر  عملکرد آبگیري فیدر چاه نیمه ها

  داشتن هیدرولیک جریان و رسوب

ارائه راه حل 
 مشکل
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 چاره جویی آنها

11 
اي  شرکت آب منطقه

 قزوین

برداري شبیه سازي و بهینه سازي بهره 
از منابع آب هاي زیرزمینی به منظور 
 مدیریت جامع و پایدار دشت قزوین

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

به دلیل موثر بودن این روش  در مدیریت و 
جلوگیري از افزایش افت آب زیرزمینی آبخوان با 

 اولویت نواحی بحرانی 

ارزیابی و مدلسازي شرایط موجود، بهینه سازي 
 پارامترهاي موثر در برداشت منابع آب زیرزمینی 

 با لحاظ نمودن شاخص هاي پایداري
 ارائه مدل 

12 
اي  شرکت آب منطقه

 قم

بررسی اثرات احداث استخرهاي آبیاري 
نوین در مزارع بر راندمان مصرف آب 

 کشاورزي
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

اتالف چشمگیر منابع آب     -6
از طریق تبخیر و تعرق(محاسبه، 

 بندي)  پهنه

هدر رفت بخش قابل توجهی از  آب در 
کشاورزي باتوجه به  استخرهاي آبیاري نوین در

 اقلیم استان قم

تعیین حجم آب تبخیر شده از استخرهاي 
آبیاري نوین و تاثیر آن بر راندمان مصرف آب 
 کشاورزي با توجه به شرایط اقلیمی استان قم

ارائه راه حل 
 مشکل

13 
اي  شرکت آب منطقه

 کرمانشاه

بررسی روشهاي مدیریت یکپارچه 
مشترك منابع آب در حوضه هاي آبریز 

 و ارایه سناریوهاي مدیریتی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 ارایه شیوه هاي متناسب با شرایط محلی اهمیت مدیریت منابع آب مشترك

تهیه 
 دستورالعمل

14 
اي  منطقهشرکت آب 

 گیالن

بررسی امکان تجمیع ایستگاه هاي 
پمپاژ به منظور کاهش مصرف انرژي و 

 کاهش هزینه هاي تعمیر و نگهداري
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
 هاي تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

-وجود تعداد زیاد  ایستگاه پمپاژ در سطح شبکه
ها داراي عمر نهاي آبیاري گیالن که بیشتر آ

سال بوده و به پایان عمر طراحی خود  30باالي 
اند و همچنین افزایش نیاز به انرژي و رسیده

منابع جویی در انرژي و دقدقه ملی جهت صرفه
هاي اجراي این پروژه آبی از مهمترین ضرورت

هاي است.  در شرایط خشکسالی همواره ایستگاه
پمپاژ نقش کلیدي در تأمین آب مورد نیاز اراضی 
کشاورزي داشته و امکان استفاده از اغلب منابع 

نمایند. لذا در صورت آبی موجود را فراهم می
به همه ها پمپاژ با نگاهی تازه طراحی ایستگاه

برداري(به ویژه هاي آن از جمله در بعد بهرهجنبه
در شرایط بحرانی) بستر مناسب توسعه بخش 
آب استان و کاهش ریسک بزرگترین محور 
اقتصادي استان یعنی کشاورزي را به فراهم 

 خواهد کرد.

با اجراي این طرح در سطح یکی از ادارات 
آبیاري استان امکان اجراي آن در کل سطح 

ان  مشخص خواهد شد و با ارائه ارزیابی است
هاي پمپاژ مناسب از وضعیت فعلی ایستگاه

منطقه اتخاذ تصمیمات مناسب براي آینده 
جویی در منابع با پذیر خواهد بود. صرفهامکان

توجه به نیازهاي روزافزون و کاهش صدمات 
رویه از برداري بیزیست محیطی ناشی از بهره

 ایاي اجراي این طرح است.منابع آبی از دیگر مز

ارائه راه حل 
 مشکل

15 
اي  شرکت آب منطقه

 گیالن

ارتقاء مشارکت ذي نفعان در فرآیند 
برنام هریزي، اجرا، بهر هبرداري و 
حفاظت از منابع و تأسیسات آبی با 

تأکید بر ایجاد و توسعۀ نهادها و تشکل 
 هاي مردمی

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 نیروانداز وزارت 

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 
 اجتماعی

عدم مدیریت مشارکتی در سطح استان و توجه و 
 تاکید فراوان به تحویل حجمی آب به ذینفعان

باال بردن سطح مشارکت کشاورزان در مدیریت 
 منابع آب استان 

ارائه راه حل 
 مشکل
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16 
اي  شرکت آب منطقه

 گیالن

سازي برداشت تلفیقی از کانال و  بهینه
در شبکه آبیاري (مطالعه   آب بندان

موردي شبکه آبیاري و زهکشی 
 سپیدرود)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

در استان هیچ گونه سوابق مطالعاتی یا تحقیقاتی 
در خصوص بهینه سازي برداشت تلفیقی از شبکه 

و آب بندان ها وجود ندارد. اولویت حاضر در 
جهت علمی نمودن مدیریت منابع آبی استان با 

شرایط محدودیت آبی سال هاي اخیر توجه به 
 تدوین شده است.

بندان و  زمان از آب برداري هم بررسی امکان بهره
سایر منابع آبی، بررسی امکان کاهش آب 

هاي آبیاري در پیک مصرف،  مصرفی از شبکه
 سازي زمان برداشت از منابع مختلف بهینه

ارائه راه حل 
 مشکل

17 
اي  شرکت آب منطقه

 گیالن

آسیب پذیري مدیریت مصرف  بررسی و
آب کشاورزي و ارایه راهکارهاي 

مدیریت مصرف بهینه با تعیین بارش 
موثر جهت مدیریت منابع آبی استان 

 گیالن در زمان آبیاري

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 منابع آبییکپارچه 

در خصوص بارش موثر در سطح استان اطالعات  
کافی وجود ندارد. آمار نشان می دهد که 

بارندگی هاي روي داده در دهه اخیر که استان 
با شرایط خشکسالی مواجه بوده توانسته 

جایگزین نوبت بندي هاي آبیاري تناوبی گردد 
لذا تعیین دقیق این پارامتر براي استان ضروري 

 است.

تعیین بارش موثر استان، تعیین تاثیر بارش در 
مدیریت آبیاري استان، کاهش مصرف آب 

کشاورزي، تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آب 
 در شرایط بارش

ارائه راه حل 
 مشکل

18 
اي  شرکت آب منطقه

 گیالن

سازي توأمان مصرف آب  بهینه
کشاورزي در شبکه گیالن و تولید 

 انرژي برق آبی
 محورتقاضا 

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

رهاسازي آب از مخزن سد سفیدرود به دلیل 
خشکسالی هاي دهه اخیر استان گیالن بر اساس 
برنامه تدوین شده در فصل آبیاري توسط ارکان 

اندرکار استان انجام می پذیرد. اصلی دست 
محدودیت منابع آبی در سال هاي اخیر درآمد 

ناشی از تولید برق را کاهش داده و اکنون 
معاونت حفاظت و بهره برداري در تالش براي 
تدوین برنامه اي در فصل آبیاري است تا هم 

زمان با رهاسازي آب جهت برداشت کشاورزي با 
را نیز متوقف ننماید برنامه اي بهینه تولید برق 

که نسخه آزمایشی این برنامه در سال آبی 
گذشته انجام پذیرفت اما علمی نمودن نمودن 
این تجربیات نیازمند انجام پژوهشی همه جانبه 

 می باشد.

کاهش تلفات و افزایش راندمان انتقال آب در  
هاي مشرف به شبکه و خود شبکه،  طول رودخانه
هاي مشرف  رودخانههاي نگهداري  کاهش هزینه

به شبکه، به دلیل عدم/کاهش قطع و وصل 
اندازي پیوسته نیروگاه و  سرتاسري آنی، راه

کمک به تولید برق سبز کشور، بهبود منحنی 
فرمان مخزن سد سفیدرود، با توجه به دبی 

سابقه رقوم  پیوسته خروجی و کاهش افت بی
 rapidمخزن در مدت زمان کم (

drawdownدینامیکی اعمالی  ) و کاهش تنش
 به تأسیسات سد و شبکه، افزایش درآمد

ارائه راه حل 
 مشکل

19 
اي  شرکت آب منطقه

 گیالن

سناریو نویسی براي نحوه توزیع آب، با 
توجه به نیازها و منابع آبی شبکه 

مدل  آبیاري سفیدرود با استفاده از
 عددي 

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

فناوري اطالعات و 
 ارتباطات

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

هکتار  238000استان گیالن داراي 
کتار آن در 171000اراضیشالیزاري میباشد که 

محدوده شبکه آبیاري سفیدرود می باشد که 
محل سد مخزنی سفیدرود تامین آب می گردند. 
همچنین بخشی از نیاز اراضی موصوف از منابع 

یک بستر نرم افزاري که بر اساس حجم آب 
مخزن در ابتداي دوره آبیاري، تخصیص بهینه 

آب موجود را به تفکیک هر دوره مشخص نماید. 
در این طرح می بایست حداکثر سود فروش برق 

 شود.در نظر گرفته 

 ارائه مدل 
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داخلی شبکه شامل پمپاژ و آب بندان و ... تامین 
ریزي توزیع آب با توجه می گردد، لذا برنامه 

حجم مخزن در شروع آبیاري با توجه به منابع 
 داخلی امري ضروري است.

20 
اي  شرکت آب منطقه

 مازندران

تحلیل و ارزیابی اثرات طرحهاي انتقال 
آب از سرشاخه هاي استان به استان 

هاي مجاور بر ساختار اقتصادي 
،اجتماعی و زیست محیطی در دراز 

 مدت

تقاضا 
محور/دانشجو

 یی

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

بررسی امکان انتقال آب     -5
 اي و پیامدهاي آن بین حوضه

بررسی مشکالت بعدي ناشی از انتقال آبهاي بین 
حوضه اي از مازندران به استانهاي مجاور  با 

توجه به تغییر در وضعیت منابع آب قابل برنامه 
ریزي استان و نیز  برخی نگاههاي  غیر فنی در 

 پیشنهادات انتقاالت بین حوضه اي 

 تدوین وضعیت ارائه راهکارهاي اجرایی وفنی
ارائه دستورالعمل 

 و حل مشکل

21 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بررسی راهکارهاي بهینه استفاده از 
ظرفیت خط اول انتقال آب میناب به 

 بندرعباس 
 تقاضا محور

طرح هاي کالن ملی 
وزارت نیرو مصوب 
شوراي عالی علوم 
 تحقیقات و فناوري

راندمان پایین  بهبود-10
هاي آبیاري(مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از زهاب  کانال
 ها و ...) زهکش

مشکالت موجود در خط انتقال میناب به 
 بندرعباس 

ارائه فناوریهاي مدرن در بهینه سازي توزیع و 
 مصرف آب 

ارائه راه حل 
 مشکل

22 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بررسی عملکرد و مدیریت آب شیرین 
کن هاي در حال بهره برداري و تهیه 

برنامه توسعه بهره برداري از آب 
شیرین کن ها در خلیج فارس و دریاي 

 عمان 

 تقاضا محور

طرح هاي کالن ملی 
وزارت نیرو مصوب 
شوراي عالی علوم 
 تحقیقات و فناوري

هاي توسعه بر  اثرات طرح    -7
 ی و سطحی)منابع آب(زیرزمین

عدم اطالع دقیق از نحوه بهره برداري و مدیریت 
 دستگاه هاي آب شیرین کن 

بررسی چگونگی عملکرد و مدیریت آب شیرین 
کن هاي در جهت تأمین آب مورد نیازاقشار 

 جامعه 

تهیه 
 دستورالعمل

23 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بررسی چگونگی استفاده از برکه هاي 
(آب انبار) موجود در استان به منظور 

 تأمین آب شرب 
 تقاضا محور

طرح هاي کالن ملی 
وزارت نیرو مصوب 
شوراي عالی علوم 
 تحقیقات و فناوري

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 تامین آبشرب 

برکه هاي (آب انبارهاي ) موجود به دلیل تجمع 
آب باران در آنها منبع خوبی براي تامین آب 

 شرب می باشد 
 اجراي پایلوت

24 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

بررسی و تحلیل علل کاهش جریانات 
سطحی در حوزه آبریز سد استقالل 

 میناب 
 تقاضا محور

طرح هاي تحقیقات و 
توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و 
 پژوهش وزارت نیرو

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

کاهش جریانات سطحی ورودي در حوزه آبخیز 
 سد استقالل 

بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و 
 خشکسالی در حوزه آبخیز سد استقالل میناب 

ارائه راه حل 
 مشکل

25 
اي  شرکت آب منطقه

 یزد

محاسبه رد پاي آب و بیالن آب 
مجازي خدمات ,محصوالت مختلف 
 کشاورزي و صنعتی استان یزد  

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

زمینه فناوري کشور در 
 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 کمبود آب ونیاز به استفاده بهینه منابع آب

برآورد میزان آبخواه بودن صنایع و کشاورزي و 
 مدیریت بهینه منابع آب 

تهیه 
 دستورالعمل

26 
شرکت مدیریت منابع 

 آب ایران
 تقاضا محور نامه تخصیص آب نظامارزیابی و ارتقاي 

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

وجود مسایل و مشکالت در زمینه تخصیص آب 
توجه ¬نامه تخصیص آب از جمله  اثر قابل و نظام

هاي توسعه،  تصمیمات سیاسی  در اجراي طرح
ها و اختیارات در  عدم تقسیم مناسب مسئولیت

 از اهداف مهم آن موارد زیرمی باشد:  
سنجی و ارائه راهکارهاي الزم براي  امکان-

یص نامه تخص افزایش کارایی و اثربخشی نظام
 آب

تهیه 
 دستورالعمل
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اي و ملی، عدم  سطوح مختلف استانی، حوضه
هاي  تطابق مرزهاي سیاسی و مرزهاي حوضه

آبی،  برداشت بیش از حد مجاز از منایع آب 
سطحی و زیرزمینی، مشخص نبودن مرز تصویب 

عدول از سقف تخصیص  ها و تخصیص آب، طرح
اي، طوالنی شدن  هاي آب منطقه در برخی شرکت

بیش از حد فرآیند تخصیص و... ضرورت پژوهش 
 در این زمینه را بیش از پیش ایجاب می نماید.

هاي بهبود نظام تخصیص بر اساس ¬راه-
 تجربیات به دست آمده از کشور تجارب جهانی.

نامه تخصیص و راهکارهاي  مشکالت فنی نظام-
 افزایش اعتبار و دقت فنی آن 

هاي قانونی و نهادي ¬سازوکارها و زیرساخت-
جهت جلوگیري از اعمال تصمیمات سیاسی در 

 تخصیص آب.

 
 يزیت و برنامه ریریمحور مد -1
 سازمانی و نهادي مدیریت 1-2

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

تحلیل اثربخشی تشکیل شوراهاي 
هماهنگی حوضه زاینده رود  و  

 پیشنهاد الگوي کارآمد
 مصوبات شوراي عالی آب تقاضا محور

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

به دنبال مناقشات بین استانی و در جهت 
پیوسته منابع آب، در  هم دستیابی به مدیریت به

دهمین جلسه شوراي عالی آب،  تشکیل اولین 
پیوسته در  هم شوراي هماهنگی مدیریت به

رود به تصویب رسید.  حوضه رودخانه زاینده
همچنین، با توجه به آنکه در جلسه شانزدهم 

نیرو مکلف شده که شوراي عالی آب وزارت 
پیوسته  هم به شوراي هماهنگی مدیریت 

هاي درجه دو کشور را مشابه ساختار  حوضه
شوراي هماهنگی حوضه زاینده رود تشکیل دهد؛ 
الزم است که اثربخشی تشکیل این شورا مورد 

 بررسی قرار گیرد. 

رفع مشکالت و مناقشات بین استانی در مسئله 
مدیریت یکپارچه مدیریت منابع آب،دسترسی به 

 منابع آب و گسترش عدالت اجتماعی

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
اي  شرکت آب منطقه

 اصفهان

ارزیابی سیستم حکمرانی آب در   
فرایند حفاظت از منابع آب زیرزمینی 

 ایران
 مصوبات شوراي عالی آب تقاضا محور

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 

آب و تعیین الگوي توسعه منابع 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

با توجه برداشت بی رویه از ابخوانها و از طرف 
دیگر عدم وجود هماهنگی هاي بین سازمانی، 
نقایص قوانین و مقرارات و عدم ضمانت اجاري 
برخی از قوانین و عدم اقتدار و مشروعیت دولت 
در اجراي وظایف حاکمیتی حفاظت از ابهاي 

آسیب شناسی سیستم حکمرانی اب شامل انواع 
کنشگران شامل کشاورزان، سازمانهاي مختلف 

نظیر اب منطقه اي جهاد کشاورزي و .. و قوانین 
و مقررات و هنجارهاي اجتماعی مورد در این 
سیستم که منجر به بروز  شرایط موجود در 

ل ارائه راه ح
 مشکل
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زیرزمینی، اسیب شناسی سیستم حکمرانی آب 
 است.   اجتناب ناپذیر

 استفاده از ابهاي زیرزمینی شده است.  

3 
اي  شرکت آب منطقه
 خراسان جنوبی

ارزیابی ساختار و فرهنگ سازمانی 
شرکت آب منطقه اي خراسان 
جنوبی و تناسب آن با اهداف و 

 ماموریت هاي شرکت

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
حقوقی بر طرحهاي فرهنگی و 

توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

 بهره وري سازمان هاي عمومی
شناسایی نقاط قابل بهبود و ارائه راهکارهاي 

 اقدام اصالحی
ارائه راه حل 

 مشکل

4 
اي  شرکت آب منطقه

 زنجان

تدوین دستور العمل و پیاده سازي 
نظام نامه ایجاد تشکل ها ي بهره 
داري از تاسیسات آبی استان در 

 شرایط نرمال و کم آبی 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 رفع نیاز شرکت
تقویت نظام تشکل هاي بهره برداران از منابع 

 آبی استان
ارائه راه حل 

 مشکل

5 
اي  شرکت آب منطقه

 فارس

ارائه مدلی براي برنامه ریزي 
استراتژیک در شرکت آب منطقه اي 

 فارس
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

استفاده از کلیه ظرفیت هاي موجود در جهت 
تحقق اهداف سازمانی با توجه به محدودیت ها و 

 فرصتهاي سازمانی

انتخاب بهترین استراتژي براي تحقق اهداف 
 شرکت

 ارائه مدل 

6 
اي  شرکت آب منطقه

 کرمان

وضعیت مدیریت مالی شرکت تحلیل 
آب منطقه اي کرمان  و ارائه 

راهکارهاي عملیاتی جهت کاهش 
هزینه ها و افزایش درآمدهاي شرکت 

به منظور تحقق خودگردانی مالی 
 شرکت

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
حقوقی بر طرحهاي فرهنگی و 

توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

با توجه اهمیت مقوله درآمد در پیشبرد اهداف و 
برنامه هاي شرکت و با عنایت به متکی بودن 

شرکت به درآمد خود و تامین هزینه هاي جاري، 
 د.انجام این طرح ضروري بنظر میرس

دستیابی به منابع درآمد زایی کارآمد و مطممئن 
 براي شرکت

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
اي  شرکت آب منطقه

 کرمان

آسیب شناسی مدیریت منابع انسانی 
با رویکرد  ایجاد انگیزش کاري و 

 افزایش بهره وري
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

مهمترین سرمایه ارزشمند هر سازمان، نیروي 
انسانی آن سازمان می باشد لذا یک مدیریت 

تقاء این خوب باید در جهت حفظ ،نگهداري و ار
سرمایه ارزشمند بکوشد. از جمله مواردي که 
مدیران در راستاي برآورده شدن هدف مذکور 

 باید بدانند،مدیریت انگیزش است.

 ایجاد انگیزش کاري و افزایش بهره وري
ارائه راه حل 

 مشکل

8 
اي  شرکت آب منطقه

 لرستان

هاي واگذاري  بررسی روش    
هاي آبیاري به مردم  یا بخش  شبکه

خصوصی و نحوه استقرار صحیح 
 تشکل هاي آب بران 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

و زهکشی موجود در  وجود شبکه هاي آبیاري
 ایستگا ههاي پمپاژ احداث گردیده

واگذاري طرح به معاونت حفاظت و بهره برداري 
 و ایجاد درآمد و اشتغال براي شرکت 

 اجراي پایلوت
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9 
اي  شرکت آب منطقه

 مازندران
ارزیابی ظرفیت ها و پتانسیل توسعه 

 هیدروتوریسم در استان
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 وزارت نیرو انداز

هاي توسعه بر  اثرات طرح    -7
 منابع آب(زیرزمینی و سطحی)

 استفاده چند منظوره از منابع توسعه اقتصادي وافزایشی ظرفیتها ي مالی

ارائه راه حل 
افزایشی در 

تهیه _آمدها
 دستورالعمل

10 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

اثر بخشی و رضایتمندي کارکنان 
شرکت  سهامی  آب منطقه اي 

هرمزگان از دوره هاي آموزشی برگزار 
 شده در برنامه چهارم و پنجم توسعه 

 قانون برنامه ششم توسعه تقاضا محور

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 

منابع آب مناسب جهت مدیریت 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

نیاز کارکنان به گذراندن دوره هاي تخصصی 
 مرتبط با حوزه کاري خود 

 تدوین استاندارد ارزیابی رضایت کارکنان 

11 
اي  شرکت آب منطقه

 هرمزگان

رضایت شغلی و عوامل مؤثر بر آن در 
شرکت سهامی آب منطقه اي 

 هرمزگان 
 برنامه ششم توسعهقانون  تقاضا محور

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

محقق می تواند با شناخت عوامل فیزیکی 
اجتماعی ، محل کار ، ماهیت کار (احساس 

یک مدل جامع کارکنان به کار) و دست یافتن به 
 به این مهم دست پیدا کند 

افزایش بهره وري سازمانی ( با شناخت عوامل 
تعیین کننده رضایت شغلی می توان شرایط 
 کاري براي افزایش بهره وري را افزایش داد )

 تدوین استاندارد

12 
اي  شرکت آب منطقه

 همدان

آسیب شناسی و توانمندسازي  
نیروي انسانی با رویکرد افزایش بهره 

 وري

پایان نامه 
 دانشجویی

قانون مدیریت خدمات 
 کشوري

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 افزایش انگیزه و رضایت شغلی در بین کارکنان

تغییر در  افزایش عملکرد نهایی سازمان بدون
افزایش رضایت کاري  -سطح کمی نیروي انسانی

 در بین کارکنان

تهیه 
 دستورالعمل

 

 يزیت و برنامه ریریمحور مد -1
 جامع هاي طرح و سرزمین آمایش 1-3

 نهاییمحصول  اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي البرز منطقه

بررسی چالشهاي آبی آینده در حوضه 
هاي آبریز مشترك استان البرز و ارائه 

 راهکار
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

وجود پدیده فرونشست در     -8
ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پیشگیرانه

حوضه هاي مشترك پیش بینی منازعات آبی در 
 در آینده

 لزوم ارائه راهکار جهت برنامه و تخصیص مناسب

 کاهش تنشها و منازعات آبی در آینده
 ارائه راهکار اجرایی 

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

تدوین برنامه رهبردي و عملیاتی 
مدیریت و بهره برداري از منابع آب 

 هاي غیر متعارف استان
 محورتقاضا 

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

عدم بهره وري مناسب آبهاي نامتعارف با توجه 
 به حجم آبهاي نامتعارف استان

 بهره وري بهینه از منابع آب نامتعارف
ارائه راه حل 

 مشکل
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3 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

امکان سنجی و تدوین دستورالعمل 
نظارت و تخصیص منابع آب شور و 
لب شور استان با تکیه بر تجارب 

 جهنی و داخلی

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

نابع آب هاي شور و لب شور وجود سرانه باالي  م
 در استان و عدم امکان بهره رداري مناسب

 بهره وري بهینه از منابع آب نامتعارف
ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي تهران منطقه

شناسی تهیه  ارزیابی و ارائه روش
هاي آمایش سرزمین با محوریت  طرح

 بخش آب
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
در زمینه فناوري کشور 
 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

دهد که  هاي صورت گرفته نشان می بررسی
تاکنون بیشترین  اقدامات صورت گرفته در 

خصوص آمایش سرزمین در زمینه هاي مطالعه، 
تدوین قواعد و مدیریت آمایش بوده است و 

خصوص تدوین و اجراي فعالیت چندانی در 
ها و همچنین ارزشیابی آنها صورت نگرفته  برنامه

شود انجام این تحقیق در  بینی می است. لذا پیش
هاي  ترسیم خطوط کلی اسناد توسعه بخش

نفع بخش آب نقش ایفا نماید، و همچنین  ذي
هاي کلی توسعه کشور مبتنی بر  گیري جهت

هاي موجود در زمینه  ها و فرصت محدودیت
برداري بهینه از منابع آبی را تبیین  توسعه و بهره

 نماید.

ترین نتایج مورد انتظار از انجام پروژه حاضر  مهم
 باشد: شامل موارد زیر می

ها و  سنجی نحوه اعمال محدودیت امکان - 
هاي  ریزي مالحظات منابع آب در انجام برنامه

 اي منطقه
تدوین راهنماي لحاظ آب به عنوان محرك  -

 هاي منطقه ریزي عه در انجام برنامهتوس
استخراج و ارائه راهکارهاي افزایش ارزش آب  -

 اي در فرآیند توسعه ملی و منطقه
هاي تولید  تشریح نحوه ارتباط آب با سایر نهاده-

 و انسان در فرآیند توسعه
هاي  شناسی تهیه طرح تدوین و ارائه روش -

 آمایش سرزمین با محوریت بخش آب

حل  ارائه راه
 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي قم منطقه
بررسی و تعیین نسبت آب قابل برنامه 
 ریزي کشاورزي با الگوي کشت استان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

سازي نیاز آبی  ضرورت بهینه-11
محصوالت کشاورزي و فقدان 

الگوي کشت مناسب با منابع آبی 
 موجود

 باغات در استانتوسعه بی رویه 
تعیین حد بهینه تبدیل اراضی زراعی به باغی 

 بویژه محصول پسته
ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب 

 اي گیالن منطقه

ه گیرى از سیستم هاى هوشمند  بهر
در مدیریت و بهر ه بردارى از شبکه 

 توزیع
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

بهبود راندمان پایین -10
ها،  هاي آبیاري(مرمت کانال شبکه

ها  استفاده مجدد از زهاب زهکش
 و ...)

در حال حاضر بدلیل فقدان بانک اطالعات 
هوشمند، بسییاري از اطالعات زمینی و ماهواره 
اي باارزش بدون هیچ استفاده مشخصی بصورت 
پراکنده ذخیره و نگهداري شده و عمال امکان 

ان کوتاه و بررسی و تحلیل شرایط حدي در زم
بررسی اثرات به هنگام تغییرات آب و هوایی بر 
منابع آب و کشاورزي وجود ندارد. توسعه بانک 

هاي زمینی و دیجیتال اطالعات جامع داده
اي که قابلیت ارتباط با سایر نرم افزارهاي ماهواره

سیستماتیک اطالعات  جغرافیایی و نرم افزارهاي 
طریق شبکه هاي تحلیلی و آماري را داشته و از 

محلی و اینترنت قابل براي کاربران قابل دسترس 

هتهی .1 بانک اطالعات جامع ذخیره سازي و  
 تحلیل داده و اطالعات زمینی پایه و ماهواره اي
ايو اطالعات ماهواره  کاربرد عملی داده- به  

  عنوان بخشی از اطالعات پایه منابع آب

ارائه راه حل 
 مشکل
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 نهاییمحصول  اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

باشد بی شک کمک بسیار بزرگی اوال در 
ساماندهی و حفظ و ذخیره اطالعات پایه زمینی 

و ماهواره اي داشته و ثانیا امکان بررسی  و 
تحلیل تغییرات اب و هوایی را بر بخشهاي آبی و 

 کشاورزي بخوبی فراهم می آورد.

7 
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

شناسی تهیه  ارزیابی و ارائه روش
سرزمین با محوریت هاي آمایش  طرح

 بخش آب
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

دهد که  هاي صورت گرفته نشان می بررسی
تاکنون بیشترین  اقدامات صورت گرفته در 

مطالعه،  خصوص آمایش سرزمین در زمینه هاي
تدوین قواعد و مدیریت آمایش بوده است و 
فعالیت چندانی در خصوص تدوین و اجراي 

ها و همچنین ارزشیابی آنها صورت نگرفته  برنامه
شود انجام این تحقیق در  بینی می است. لذا پیش

هاي  ترسیم خطوط کلی اسناد توسعه بخش
نفع بخش آب نقش ایفا نماید، و همچنین  ذي

اي کلی توسعه کشور مبتنی بر ه گیري جهت
هاي موجود در زمینه  ها و فرصت محدودیت
برداري بهینه از منابع آبی را تبیین  توسعه و بهره

 نماید.

ترین نتایج مورد انتظار از انجام پروژه حاضر  مهم
 باشد: شامل موارد زیر می

ها و  سنجی نحوه اعمال محدودیت امکان - 
هاي  ریزي نامهمالحظات منابع آب در انجام بر

 اي منطقه
تدوین راهنماي لحاظ آب به عنوان محرك  -

 هاي منطقه ریزي توسعه در انجام برنامه
استخراج و ارائه راهکارهاي افزایش ارزش آب  -

 اي در فرآیند توسعه ملی و منطقه
هاي تولید  تشریح نحوه ارتباط آب با سایر نهاده-

 و انسان در فرآیند توسعه
هاي  شناسی تهیه طرح ه روشتدوین و ارائ -

 آمایش سرزمین با محوریت بخش آب

ارائه راه حل 
 مشکل

 
 يزیت و برنامه ریریمحور مد -1
 مشترك آبی منابع 1-4

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

ارزیابی نتایج حاصل از اجراي طرح 
هاي زیرزمینی در  تعادل بخشی آب

 هاي مطالعاتی استان محدوده
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

ارزیابی اثرات اجراي دستورالعملهاي طرح تعادل 
 بخشی در جهت تحقق اهداف طرح

عوامل موفقیت و شکست در اجراي دستورالعمل 
 هاي طرح استحراج گردد.

تهیه 
 دستورالعمل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

2 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

آسیب شناسی و ارزیابی اثرات استانی 
هاي آب منطقه اي بر شدن شرکت 

مدیریت حوضه هاي آبریز مشترك 
استان(مطالعه موردي : حوضه آبریز 

 اترك)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مشکالت مدیریت آبهاي بین 
حوضه اي و آبریزهاي مشترك و 
ضرورت تامین حداقل نیازهاي 

 آبی استان

چالشهاي  و آسیبهاي استانی شده بر مدیریت 
 حوضه 

تدوین برنامه هاي میان مدت و بلند مدتو ارائه  
 راهکارهاي مدیریت پایدار و بهینه

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

  اي سیستان منطقه
 و بلوچستان

تدوین برنامه مدیریت و بهره برداري 
بهینه و کارآمد از حقابه ایران از 

 مرزي هیرمندرودخانه 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

مسائل بوجود آمده از بعد زیست محیطی باعث 
مشکالت متعددي در منطقه سیستان گردیده و 
ضمن آنکه در بخش کشاورزي شاهد بازدهی 

سیار پایین می باشیم.با کمک تحقیق میتوان ب
-تخصیص بهینه آب را براساس مسائل اقتصادي
زیست محیطی مورد بازبینی مجدد قرار می 

 دهد.

با انجام این مطالعات تخصیص آب به ذینفعان 
مختلف را براساس ابعاد اقتصدادي مورد بررسی 

قرار داده تا ضمن محاسبه ارزش واقعی آب بتوان 
ین تخصیص آب را براساس معاهده بهینه تر

 مرزي در منطقه سیستان داشته باشیم

ارائه راه حل 
 مشکل

 

 محور منابع آب -2
 یآب سطح 2-1
 

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب منطقه 

 اي فارس

استفاده از روشهاي نوین برآورد مقدار  
بارش در مناطق فاقد آمار استان 

 فارس
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

فقدان سامانه یا شبکه کامل  
پایش یکپارچه منابع آب(کمی و 

 کیفی)

عدم کارایی مناسب روشهاي موجود تخمین 
ي بارش در دشت و ارتفاعات محدوده ها

 مطالعاتی

ارائه دستورالعمل جهت تخمین بارش به 
 روشهاي نوین وارائه نرم افزار کاربرپسند   

تهیه  
دستورالعمل/ 

آئین 
 نامه/استاندارد

2 
شرکت آب منطقه 

 اي فارس
توسعه روابط تجربی تخمین آورد 
 ماهانه و ساالنه حوضه هاي آبریز

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

زمینه  فناوري کشور در
 آب

مناسب نبودن روشهاي رایج و 
کنونی مورد استفاده در تخمین 

 آورد حوضه ها

مناسب نبودن روشهاي رایج و کنونی مورد 
 استفاده در تخمین آورد حوضه ها

  

تهیه  
دستورالعمل/ 

آئین 
 نامه/استاندارد

3 
شرکت آب منطقه 

 اي فارس
تدوین معیارهاي طراحی شبکه بهینه 

 هاي هیدروکلیماتولوژيپایش ایستگاه 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

فقدان سامانه یا شبکه کامل  
پایش یکپارچه منابع آب(کمی و 

 کیفی)

عدم کارایی مناسب ایستگاه هاي موجود 
 هیدروکلیماتولوژي

ارائه دستورالعمل شامل معیارهاي طراحی بهینه 
 هیدروکلیماتولوژيشبکه پایش ایستگاه هاي 

تهیه  
دستورالعمل/ 

آئین 
 نامه/استاندارد
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

4 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه
ارزیابی و پهنه بندي کیفی  آسیب 

 پذیري منابع آب سطحی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

با توجه به وقوع خشکسالیهاي مکرر و عدم 
مدیریت آن، کیفیت آب هاي سطحی به شدت 
تحت تاثیر قرار گرفته است. در همین راستا 
ارزیابی و پهنه بندي کیفی و آسیب پذیري 

آبهاي سطحی کشور بسیار حیاتی به نظر می 
 رسد.  

رود که انجام این پژوهش، حداقل  انتظار می
 همراه داشته باشد؛  هاي زیر را به خروجی

بررسی وضع موجود و مشخص شدن مخاطرات  -
 در بحث کیفیت آب سطحی

هاي ارزیابی کیفی منابع  تدوین و ارائه شاخص -
 ها پذیري آن آب سطحی و  سطح آسیب

شناسایی نقاط پرخطر و در معرض آسیب  -
 شدید از نظر کیفی 

شناسایی عمده آلوده کنندهاي طبیعی و  -
 فی در کشورغیرطبیعی کی

بندي کیفی در بخش آبهاي  ارائه نقشه پهنه -
 سطحی

هاي  ارائه برنامه حفاظت کیفی از منابع آب -
 سطحی 

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه

بررسی و ارایه راهکارهاي نوین جهت 
کاهش تبخیر از سطح دریاچه سد 

 یامچی (پروژه دانشجویی)

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

اتالف چشمگیر منابع آب     -6
از طریق تبخیر و تعرق(محاسبه، 

 بندي)  پهنه

با توجه به کمبود شدید آب در دشت ممنوعه 
اردبیل و تامین آب شرب مرکز استان از سد 
یامچی، به استفاده حداکثري از این منبع و 

جود دارد که کنترل کاهش تلفات آن نیاز مبرم و
تبخیر به عنوان یکی از عمده ترین تلفات، الزم 

 به توجه ویژه است.

حجم دقیق تلفات ناشی از تبخیر آب از سطح 
دریاچه سد در طول سالهاي مختلف (خشکسالی، 

نرمال، ترسالی) مشخص و راهکارهاي علمی و 
فنی نوین با استفاده از تجارب بین المللی احصاء 

مه ریزي و اقدامات مدیریتی فراهم و زمینه برنا
 خواهد شد.

بومی سازي 
 فناوري

6 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه

ارایه راهکار براي تعیین عمق و چگالی 
برف در سطح استان و برآورد میزان 
رواناب حاصل از آن به تفکیک در 

 حوضه هاي مختلف

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

عدم توانایئ اندازه گیري چگالی برف به روشهاي 
 معمولی

تعیین چگالی برف با استفاده از تصاویر ماهواره 
 اي و تهیه مدل رواناب حاصل از برف

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
آب شرکت 

 اي اصفهان منطقه

شناسی و ارزیابی  تدوین روش
اندرکنش بین منابع آب سطحی و 

 زیرزمینی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

با توجه به اندرکنش شدید منابع آب سطحی و 
زیرزمینی در حوضه زاینده رود ارزیابی وشناخت 
این روند کمک شایانی به مدیریت تقاضاي منابع 

 آب خواهد کرد

شناخت روابط و اندر کنش بین منابع آب 
سطحی و زیر زمینی،کنترل ومدیریت 

تقاضا،شناخت میزان و محل هاي اتالف 
 آب،رعایت عدالت اجتماعی درتوزیع منابع آب

ارائه راه حل 
 لمشک

8 
شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

کمی سازي اثرات تغییر اقلیم و 
فعالیتهاي انسانی بر کاهش رواناب 

 (مورد مطالعاتی زاینده رود)
 مصوبات شوراي عالی آب تقاضا محور

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

حال حاضر حجم ورودي به سدها کاهش در 
یافته است که مشخص نیست چه میزان آن 

تحت تاثیر تغییر اقلیم و چه میزان در اثر توسعه 
 در باالدست سدها می باشد.

 ارائه مدل  تعیین سهم این دو مولفه کاهش رواناب
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9 
شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

هاي مناسب آبگیري و  ارائه شیوه
سردهانه انهار سنتی ساماندهی 

هاي استان اصفهان  منشعب از رودخانه
با تکیه بر مسائل فنی، اجتماعی و 

اقتصادي (مرحله اول: رودخانه 
 رود در استان اصفهان) زاینده

 مصوبات شوراي عالی آب تقاضا محور
فقدان سامانه یا شبکه     -2

کامل پایش یکپارچه منابع 
 آب(کمی و کیفی)

توجه به عدم وجود یک سیستم در حال حاضر با 
پایش، برداشتهاي غیرقانونی در طول رودخانه 
باالدست انجام می گیرد. چگونگی ساماندهی و 

 کنترل این برداشتها مد نظر می باشد.

مسائل فنی، اقتصادي و اجتماعی روشهاي 
کنترل و ساماندهی بایستی در نظر گرفته شود و 

 بهترین راهکارها توصیه و اجرا شود.

تهیه 
 دستورالعمل

10 
شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

هاي نوین و ممکن  بررسی روش
بندي و پایدارسازي سدهاي خاکی  آب

دراستان اصفهان (مطالعه موردي سد 
 باغکل خوانسار)

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

علیرغم حفاري و تزریق در سد باغکل، هنوز 
 نشست آب از پی آبرفتی این سد وجود دارد.

بررسی دالیل اصلی نشت آب از این مخزن سد 
بر اساس مطالعات زمین شناسی، ژئوتکنیک 

 مطالعات بیالن آب
هیدرولیکی تراوش آب در  در مخزن سد، تحلیل

خاك و مطالعات آبگریزي و آبشستگی در پی 
 آبرفتی و همچنین

ارزیابی بهمخاطره افتادن پایداري سد بهواسطه 
آبشستگی در محدودههاي داراي فرار آب با 

 گرادیان یا سرعت زیاد و
ارائه راهکار مناسب جهت مرتفع نمودن این 

 مشکالت خواهد بود.

ارائه راه حل 
 مشکل

11 
شرکت آب 

 اي ایالم منطقه

بررسی علل کاهش چمشگیر آورد 
رودخانه چناره در ده سال اخیر (با 

 تکیه بر مدلسازي)
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

این رودخانه یکی ازمنابع آب سطحی با کیفیت 
استان می باشد که می تواند نیاز شرب نواحی 

شهري و روستایی منطقه را برطرف کند و 
کاهش آبدهی آن رسیدن به این هدف را با 

 ید مواجه ساخته است.ترد

انتظار می رود محقق در پایان انجام این تحقیق 
علل واقعی کاهش آورد رودخانه چناره در محل 
ایستگاه هیدرومتري دارتوت را با تعیین سهم هر 

 عامل گزارش کند.

ارائه راه حل 
 مشکل

12 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

آسیب شناسی مقاطع کنترل و تثبیت 
در ایستگاههاي هیدرومتري و بستر 

ارائه راهکارهاي عالج بخشی مشکالت 
 آنها

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

ضرورت افزایش دقت و صحت اندازه گیري 
 جریانهاي سطحی

 جریانهاي سطحیتدقیق اندازه گیري 
ارائه راه حل 

 مشکل

13 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

بررسی و تحقیق در خصوص عوامل 
کاهش جریان هاي سطحی در سال 

هاي اخیر و سهم هر یک از عوامل در 
 این کاهش

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

 لزوم بررسی علمی و دقیق دالیل کاهش روانابها
امکان تشخیص دالیل کاهش نامتناسب رواناب 

 ها نسبت به بارش ها
ارائه راه حل 

 مشکل

14 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه
توزیع بارش با بکارگیري تدوین نقشه 

 روش هاي نوین
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 کمبود و نبود آمار و اطالعات پایه

بررسی روند ایستایی و ناایستایی متغیرهاي 
 و هواشناسیماهانه و ساالنه آب  -روزانه

ارائه راه حل 
 مشکل
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15 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه
علل تخریب سازه هاي آبی در استان 

 بوشهر و راه کارهاي مقابله با آن
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  سیستمتاسیسات وابسته، 

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

تخریب ساز هاي آبی ساخته شده بدلیل شرایط 
 خاص اقلیمی استان بوشهر

 ارئه راه کار و دالیل تخریب سازه هاي آبی
ارائه راه حل 

 مشکل

16 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بومی سازي روش هاي هیدرو ژئو 
پارامترهاي آب و لوژیکی در برآورد 

هواشناسی در حوضه هاي آبریز واقع 
 در استان بوشهر

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

برآورد پارمترهاي هیدرو ژولوژیکی مختلف در 
 دشت هاي متفاوت توسط مشاورین و عدم امکان

 کنترل اصولی روابط موجود

بومی سازي روابط هیدروژئولوژیکی و باال بردن 
 دقت برآوردها

ارائه راه حل 
 مشکل

17 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

ارزیابی و بررسی متد هاي فعلی در 
پایش شبکه سنجش منابع آب 

سطحی و زیرزمینی و ارائه روش هاي 
 نوین

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 وزارت نیروانداز 

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

برآورد پارمترهاي هیدرو ژولوژیکی مختلف در 
دشت هاي متفاوت توسط مشاورین و عدم امکان 

 کنترل اصولی روابط موجود

بومی سازي روابط هیدروژئولوژیکی و باال بردن 
 دقت برآوردها

ارائه راه حل 
 مشکل

18 
شرکت آب 

 اي تهران منطقه

ارزیابی روشهاي نوین پیش بینی و 
هشدار سیل و امکان سنجی در 

 شهر تهران.خصوص کالن
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه-12
 و سواحل و ساماندهی آنها

 ارائه مدل  سامانه هشدار سیلراه اندازي  خطرات جانی و مالی ناشی از سیالب

19 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

بررسی پاسخ هیدرولوژیکی مناطق 
همگن شهري به بارش و تعیین 

کارایی شبکه زهکشی به کمک شبیه 
مطالعه موردي:  -سازي رواناب شهري

 بخشی از شهر مشهد

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بهبود راندمان پایین -10
ها،  هاي آبیاري(مرمت کانال شبکه

ها  استفاده مجدد از زهاب زهکش
 و ...)

بدلیل مصرف بیش از حد آب شرب جهت فضاي 
 سبز شهري

 اجراي پایلوت مصرف بهینه رواناب ناشی از باران در شهرها

20 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

استفاده از فناوري سنجش از دور در 
برآورد تبخیر ـ تعرق واقعی و تدقیق 

هاي بیالن آب در مقیاس حوضه  مولفه
 آبریز 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

اتالف چشمگیر منابع آب     -6
از طریق تبخیر و تعرق(محاسبه، 

 بندي)  پهنه

رق واقعی توسط برآورد نامناسب تبخیر و تع
 روش هاي پیشین

استفاده از فناوري هاي نوین براي برآورد تبخیر 
 و تعرق 

ارائه راه حل 
 مشکل

21 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

بررسی امکان پهنه بندي و 
خطرپذیري سیل با استفاده از سنجش 

 از راه دور
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه-12
 و سواحل و ساماندهی آنها

 کاهش هزینه ها و سهولت کاربرد
ارائه راهکاري قابل اطمینان و سریع به منظور 
تعیین پهنه بندي و خطرپذیري سیل در جهت 

 کاهش هزینه ها 

ارائه راه حل 
 مشکل

22 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

بررسی میزان دقیق تبخیر از سطح 
مخازن ( سد دوستی) با استفاده از 

 مدل هاي ریاضی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

اتالف چشمگیر منابع آب     -6
از طریق تبخیر و تعرق(محاسبه، 

 بندي)  پهنه

جلوگیري از هدر رفت آب بخصوص در فصول 
 گرم سال

 یافتن نقطه بهینه با هدف داشتن کمترین میزان
 تلفات تبخیر

ارائه راه حل 
 مشکل
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23 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

بررسی روش هاي مختلف تعیین دبی 
سیالب ها در مناطق خشک و نیمه 
خشک و انتخاب بهترین روش در 

 سطح استان خراسان رضوي

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه-12
 سواحل و ساماندهی آنهاو 

 افزایش سرعت و دقت خدمات
افزایش دقت و سهولت دسترسی به دبی هاي 

سیالبی در سطح استان با ارائه یک روش منطقه 
 اي

ارائه راه حل 
 مشکل

24 
شرکت آب 

 اي فارس منطقه

ارزیابی اثرات تغییر کاربري       
اراضی روي وضعیت کمی و کیفی 
رواناب ورودي به مخزن سدهاي 

هاي درودزن و مالصدرا در دوره
 سالیترسالی و خشک

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

 بررسی علل کاهش روانابها کاهش رواناب ورودي به سدهاي آب شرب 
ارائه راه حل 

 مشکل

25 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه

بهره گیري از روش هاي حفاظت 
بیولوژیک و غیر سازه اي در ساماندهی 

رودخانه ها و تاسیسات آبی داخل 
 رودخانه ها ي استان قزوین

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه-12
 و سواحل و ساماندهی آنها

وجود اثرات منفی استفاده از روش هاي قدیمی و 
بررسی روش هاي سازگارتر با رودخانه هاي 

 استان قزوین

کاهش هزینه، افزایش عمر مفید، افزایش سرعت 
 سیسات حفاظتی رودخانهاجراي تأ

ارائه راه حل 
 مشکل

26 
شرکت آب 

 اي کرمانشاه منطقه
بررسی و ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر 

 وضعیت منابع آبی استان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

امکان سنجی تکنیکهاي کاربردي جدید در 
 بررسی هاي اقلیمی

 ارائه مدل  بررسی هاي اقلیمی

27 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی علل کاهش آبدهی رودخانه 
افت آبخوان ها هاي استان گلستان و 

و تحلیل اثر متقابل بارش، آب هاي 
 سطحی و زیرزمینی بر یکدیگر

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

استان باعث ایجاد کاهش آبدهی رودخانه هاي 
مشکالت متعددي در زمینه تامین آب مخصوصا 

 در زمینه کشاورزي گردیده است.

با اجراي این طرح انتظار می رود علل کاهش 
آبدهی رودخانه هاي استان و اثرات متقابل آب 

با بارش مشخص گردند و طرحی براي پیش 
 بینی این رفتار و تغییر تراز معرفی گردد.

ارائه راه حل 
 شکلم

28 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

روش هاي نوین و اجرایی کنترل 
تلفات ذخایر آبی، کنترل رسوبات و 
 افزایش بهره وري سدهاي گلستان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  وابسته، سیستمتاسیسات 

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

قدیمی شدن روش هاي موجود کنترل ذخایر 
 آبی

با اجراي این طرح انتظار می رود روش هاي 
نوین و اجرایی کنترل تلفات ذخایر آبی، کنترل 

 رسوبات و افزایش بهره وري سدهاي گلستان

بومی سازي 
 فناوري

29 
شرکت آب 

 اي گیالن منطقه

بررسی دقیق میزان بارش و رواناب در 
ارتفاعات حوضه هاي آبریز غرب 

گیالن، (حوضه هاي لمیر تا 
آستاراچاي) (با تاکید بر روش سنجش 

 از راه دور)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب انآبخو
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

برآورد دقیق پتانسیل آبی محدوده براي مدیریت 
 بهینه منابع اب ( تخصیص منابع اب)

 برآورد دقیق میزان بارندگی و تلفات اب
ارائه راه حل 

 مشکل
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30 
شرکت آب 

 اي همدان منطقه

ارزیابی تغییرات الگوي میزان تبخیر  
از دریاچه سد اکباتان و مقایسه آن با 
داده هاي تشتک تبخیر با توجه به 

 تغییرات کلی دهه گذشته

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

مقدار تبخیر با محاسبه این ضریب به مقدار 
 واقعی نزدیک تر میشود

اندازه گیري تبخیر از تشت تبخیر بیشتر از 
تبخیر آن از محیط اطراف سد میباشد لذا باید 
در عدد ضریب تشت ضرب شود تا به تبخیر 

یک تر شود و در حال حاضر این عدد واقعی نزد
 به صورت تقریبی در نظر گرفته میشود.

ارائه راه حل 
 مشکل

31 
شرکت آب 

 اي همدان منطقه

تعیین ارتفاع و چگالی برف و میزان  
آب معادل آن با استفاده از روشهاي 

 نوین

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

در مناطقی که امکان اندازه گیري زمینی وجود 
 ندارد آب معادل برف را مشخص میکند.

بتوان بدون اندازه گیري زمینی چگالی برف و آب 
معادل آن در سطح پوشش برف رخ داده تعیین 

 کرد.

ارائه راه حل 
 مشکل

 

 محورمنابع آب -2
 ینیرزمیآب ز 2-2

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 جنوبی

ارزیابی وضعیت بهره برداري از منابع 
آب نامتعارف در مدیریت تقاضاي 

ارائه راهکارها و  بخش کشاورزي و
 راهبردهاي بهبود وضعیت موجود

 تقاضا محور

طرح هاي تحقیقات و 
توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و پژوهش 
 وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

معرفی روشهاي فنی و اقتصادي استفاده از آبهاي 
) براي مصارف …یا، پساب، نامتعارف (آب در

 مختلف کشاورزي، شرب و صنعت

استفاده از آبهاي غیر متعارف در راستاي جبران 
افت آبخوان و بهبود وضعیت کیفی آب شرب و 

 صنعت

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 جنوبی

امکان سنجی بهره برداري از آبهاي 
غیر متعارف و منابع آب شور  در 
محدوده هاي مطالعاتی شهرستان 

طبس و محاسبه قیمت تمام شده آب  
و مقایسه آن با قیمت تمام شده سایر 

 منابع

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

معرفی روشهاي فنی و اقتصادي استفاده از آبهاي 
) براي مصارف …نامتعارف (آب دریا، پساب، 

 مختلف کشاورزي، شرب و صنعت

استفاده از آبهاي غیر متعارف در راستاي جبران 
 افت آبخوان

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

بررسی و شناسایی امکان استفاده 
اقتصادي از شورابه هاي استان از نظر 

 کمی و کیفی 

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

از آنجاییکه دشت کویر و کویر حاج علیقلی 
اب عمده رودخانه ها و مسیلهاي شمال به پای

جنوب استان سمنان می باشند، به نظر می رسد 
بسیاري از آبهاي شور و لبشور (سطحی و 

زیرزمینی) به عنوان منبعی نامتعارف امکان 

بررسی دقیق مشخصات شورابه ها و انتخاب 
منابع قابل سرمایه گذاري (تخصیص آب 

 استحصال مواد معدنی) -نامتعارف 
استفاده  ارائه راهکارهاي اقتصادي و عملی جهت

 بهینه از منابع منتخب

ارائه راه حل 
 مشکل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

تخصیص  -استفاده مجدد (شوري زدایی 
...) براي مصارف  -هماهنگ منابع با مصارف 

ن زمینه تاکنون مختلف را داشته باشند که در ای
 بررسی دقیقی صورت نگرفته است.

همچنین امکان استخراج اقتصادي مواد معدنی از 
 این شورابه ها مورد نظر می باشد. 

4 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

ارزیابی روشهاي شیرین سازي آبهاي 
شور و لبشور و ارائه گزینه کارآمد 

 براي استان سمنان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

امروزه برخی کشورها بخش عمده اي از نیاز آبی 
خود را از شیرین سازي آبهاي شور تامین می 

نمایند. در کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد و 
در آینده قطعا بیشتر راجع به آن خواهیم شنید. 
استان سمنان هم به لحاظ کمبود منابع (کمی و 

کیفی) و هم به لحاظ امکان تأمین از آبهاي 
امتعارف می تواند این تعادل اقتصادي را برقرار ن

نماید. اما در میان روشهاي مختلف شیرین سازي 
روش اقتصادي، کاربردي و پایدار براي این استان 
شناخته شده نیست که با انجام این تحقیق می 

 توان فناوري بهتر را انتخاب و بومی نمود. 

 انتخاب فناوري اقتصادي، عملی و پایدار براي
شیرین سازي آبهاي شور و لبشور با توجه به 

 پتانسیلها و نیازهاي استان
 بومی سازي فناوري یا فناوریهاي منتخب

بومی سازي 
 فناوري

5 
شرکت آب 

  اي سیستان منطقه
 و بلوچستان

بررسی زیست محیطی و اقتصادي 
چشمه هاي گرمابی و سرد معدنی 

 منطقه بزمان
 تقاضا محور

 اولویت هاي پژوهشی و
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد که 
هاي   هاي زمین گرمایی بر منابع آب  اثرات آب
تواند کیفیت این منابع را به طور قابل   شیرین می

آشامیدن یا ها را براي   توجهی کاهش دهد و آن
هاي   آبیاري کردن نامناسب کند. این سیستم

متفاوت و   هاي هیدروشیمی   هیدروترمال مشخصه
هاي غنی شده (در مقایسه   خاصی را با مجموعه

با آب آشامیدنی) از عناصر کمیاب ( آرسنیک، 
آنتیموان، بور، فلوراید، لیتیم، جیوه، سلنیوم، 

دهند، که به عنوان   تالیم) نشان می
هاي سطحی و   هاي مشترك در آب  آلودکننده

شوند. منطقه زمین   زیرزمینی در نظر گرفته می
گرمایی بزمان در جنوب شرق ایران داراي 

 46چندین چشمه گرمابی با دماي حداکثر 
درجه سانتی گراد در ارتفاع کم است. این 

ها عالوه بر جنبه توریستی و درمانی   چشمه

تاثیرات زیست محیطی و زمین  تعیین -1
شناسی پزشکی عناصر بالقوه سمناك احتمالی 

کبویژه آرسنی و جیوه موجود در چشمه هاي  
گرمابی بر بوم سامانه اطراف(آب زیرزمینی، 
مشخص شدن جنبه هاي -2و...)  خاك، گیاه
  تعیین -3  درمانی از دیدگاه توریسم درمانی

چشمه ها ي   منشاء وتکامل هیدروژئوشیمیایی
تعیین نحوه  -4  منطقه بزمان و ارائه شبکه پایش
  دیدگاه اقتصاد آب مصارف بهینه آب چشمه ها از

زا براي شرکت آب  و ارائه طرح هاي درآمد
منطقه اي استان با نگاه ویژه به سرمایه گذاري 
تکمیل شدن بانک اطالعاتی  -5  بخش خصوصی

 منابع آب شرکت دفترمطالعات پایه

ارائه راه حل 
 مشکل
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رزي نیز قرار دارند. محلی، مورد استفاده کشاو
بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد که 
تحقیقات جامعی در خصوص ویژگی هاي 

هیدروژئوشیمیایی و زیست محیطی، خواص 
درمانی و زمین شناسی پزشکی، کاربرد آب 

چشمه ها در فعالیت هاي مختلف مانند کشت 
هاي گلخانه اي، جذب توریست و اشتغال زایی با 

صورت نگرفته است.  همچنین نگاه اقتصاد آب 
چشمه ها آب گرم منطقه بزمان از نظر ویژگی 

هاي مختلف طبقه بندي نشده و اطالعات کیفی 
از آنها در شرکت آب منطقه اي استان به منظور 

 پایش منظم وجود ندارد. 

6 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی اجراي روش هاي مختلف 
استفاده بهینه از  آبیاري شورورزي و

آب هاي نامتعارف براي تثبیت کانون 
 هاي بحرانی ریزگرد گلستان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

وجود منابع آب شیرین محدود، استفاده از سایر 
منابع آب را جهت انجام فعالیت هاي کشاورزي 

 توجیه پذیر می سازد.

با اجراي این طرح انتظار می رود روش هاي 
مختلف آبیاري شورورزي و استفاده بهینه از آب 

هاي نامتعارف براي تثبیت کانون هاي بحرانی 
 ریزگرد گلستان شناسایی گردند.

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

 هرمزگاناي  منطقه

تدوین برنامه راهبردي و عملیاتی 
توسعه منابع آب استان با تاکید بر 

شور)  منابع غیرمتعارف (شور و لب
جهت تامین نیازهاي استان (مطالعه 
موردي رودخانه شور اول و دشت 

 فتوئیه تدروئیه )

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و 
فناوري کمیسیون 

کشاورزي آب و منابع 
 طبیعی

شناسایی و استفاده  عدم    -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

به دلیل وجود منابع آب شور و لب شور در 
 استان و عدم استفاده بهینه از آنها 

شناسایی روشهاي کارآمد استفاده از آبهاي 
نامتعارف (آب دریا ، پساب و...) براي مصارف 

 مختلف کشاورزي ، شرب و صنعت 

حل ارائه راه 
 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي هرمزگان منطقه

بررسی راهکارهاي استفاده مجدد از 
پساب شهرهاي میناب و هرمزدر 

 استان هرمزگان 
 تقاضا محور

طرح هاي کالن ملی 
وزارت نیرو مصوب 
شوراي عالی علوم 
 تحقیقات و فناوري

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

جلوگیري از آلودگی منابع آب و ایجاد منبع 
 جدید آب جهت بهره برداري 

بررسی راهکارهاي ممکن جهت استفاده از پساب 
 به منظور منابع آبی جدید 

 اجراي پایلوت

9 
شرکت آب 

 اي هرمزگان منطقه

تبیین و تحلیل جایگاه مدیریت منابع 
آب نامتعارف در شرایط کنونی و آتی 

 مدیریت بخش آب استان 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 چگونگی مدیریت منابع آب نامتعارف 

شناسایی روشهاي کارآمد استفاده از آبهاي 
نامتعارف (آب دریا ، پساب و...) براي مصارف 

 مختلف کشاورزي ، شرب و صنعت 
 اجراي پایلوت
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 بمحورمنابع آ -2
 آب نامتعارف 2-3

 محصول نهایی انتظاراهداف مورد  دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي اسناد باال دستی  نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 جنوبی

ارزیابی وضعیت بهره برداري از منابع 
آب نامتعارف در مدیریت تقاضاي 
بخش کشاورزي و ارائه راهکارها و 
 راهبردهاي بهبود وضعیت موجود

 تقاضا محور

طرح هاي تحقیقات و 
توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و پژوهش 
 وزارت نیرو

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

معرفی روشهاي فنی و اقتصادي استفاده از آبهاي 
) براي مصارف …نامتعارف (آب دریا، پساب، 

 مختلف کشاورزي، شرب و صنعت

استفاده از آبهاي غیر متعارف در راستاي جبران 
شرب و  افت آبخوان و بهبود وضعیت کیفی آب

 صنعت

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 جنوبی

امکان سنجی بهره برداري از آبهاي 
غیر متعارف و منابع آب شور  در 
محدوده هاي مطالعاتی شهرستان 

طبس و محاسبه قیمت تمام شده آب  
و مقایسه آن با قیمت تمام شده سایر 

 منابع

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

معرفی روشهاي فنی و اقتصادي استفاده از آبهاي 
) براي مصارف …نامتعارف (آب دریا، پساب، 

 مختلف کشاورزي، شرب و صنعت

استفاده از آبهاي غیر متعارف در راستاي جبران 
 خوانافت آب

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

بررسی و شناسایی امکان استفاده 
اقتصادي از شورابه هاي استان از نظر 

 کمی و کیفی 

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

از آنجاییکه دشت کویر و کویر حاج علیقلی 
پایاب عمده رودخانه ها و مسیلهاي شمال به 

جنوب استان سمنان می باشند، به نظر می رسد 
بسیاري از آبهاي شور و لبشور (سطحی و 

ف امکان زیرزمینی) به عنوان منبعی نامتعار
تخصیص  -استفاده مجدد (شوري زدایی 

...) براي مصارف  -هماهنگ منابع با مصارف 
مختلف را داشته باشند که در این زمینه تاکنون 

 بررسی دقیقی صورت نگرفته است.
همچنین امکان استخراج اقتصادي مواد معدنی از 

 این شورابه ها مورد نظر می باشد. 

ا و انتخاب بررسی دقیق مشخصات شورابه ه
منابع قابل سرمایه گذاري (تخصیص آب 

 استحصال مواد معدنی) -نامتعارف 
ارائه راهکارهاي اقتصادي و عملی جهت استفاده 

 بهینه از منابع منتخب

ارائه راه حل 
 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

ارزیابی روشهاي شیرین سازي آبهاي 
شور و لبشور و ارائه گزینه کارآمد 

 استان سمنانبراي 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

امروزه برخی کشورها بخش عمده اي از نیاز آبی 
خود را از شیرین سازي آبهاي شور تامین می 

نمایند. در کشور ما نیز این قابلیت وجود دارد و 
در آینده قطعا بیشتر راجع به آن خواهیم شنید. 
استان سمنان هم به لحاظ کمبود منابع (کمی و 

کیفی) و هم به لحاظ امکان تأمین از آبهاي 
امتعارف می تواند این تعادل اقتصادي را برقرار ن

نماید. اما در میان روشهاي مختلف شیرین سازي 
روش اقتصادي، کاربردي و پایدار براي این استان 

 انتخاب فناوري اقتصادي، عملی و پایدار براي
شیرین سازي آبهاي شور و لبشور با توجه به 

 پتانسیلها و نیازهاي استان
 بومی سازي فناوري یا فناوریهاي منتخب

بومی سازي 
 فناوري
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شناخته شده نیست که با انجام این تحقیق می 
 توان فناوري بهتر را انتخاب و بومی نمود. 

5 
شرکت آب 

  اي سیستان منطقه
 و بلوچستان

بررسی زیست محیطی و اقتصادي 
چشمه هاي گرمابی و سرد معدنی 

 منطقه بزمان
 تقاضا محور

 اولویت هاي پژوهشی و
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد که 
هاي   هاي زمین گرمایی بر منابع آب  اثرات آب
تواند کیفیت این منابع را به طور قابل   شیرین می

آشامیدن یا ها را براي   توجهی کاهش دهد و آن
هاي   آبیاري کردن نامناسب کند. این سیستم

متفاوت و   هاي هیدروشیمی   هیدروترمال مشخصه
هاي غنی شده (در مقایسه   خاصی را با مجموعه

با آب آشامیدنی) از عناصر کمیاب ( آرسنیک، 
آنتیموان، بور، فلوراید، لیتیم، جیوه، سلنیوم، 

دهند، که به عنوان   تالیم) نشان می
هاي سطحی و   هاي مشترك در آب  آلودکننده

شوند. منطقه زمین   زیرزمینی در نظر گرفته می
گرمایی بزمان در جنوب شرق ایران داراي 

 46چندین چشمه گرمابی با دماي حداکثر 
درجه سانتی گراد در ارتفاع کم است. این 

ها عالوه بر جنبه توریستی و درمانی   چشمه
رزي نیز قرار دارند. محلی، مورد استفاده کشاو

بررسی هاي صورت گرفته نشان می دهد که 
تحقیقات جامعی در خصوص ویژگی هاي 

هیدروژئوشیمیایی و زیست محیطی، خواص 
درمانی و زمین شناسی پزشکی، کاربرد آب 

چشمه ها در فعالیت هاي مختلف مانند کشت 
هاي گلخانه اي، جذب توریست و اشتغال زایی با 

صورت نگرفته است.  همچنین نگاه اقتصاد آب 
چشمه ها آب گرم منطقه بزمان از نظر ویژگی 

هاي مختلف طبقه بندي نشده و اطالعات کیفی 
از آنها در شرکت آب منطقه اي استان به منظور 

 پایش منظم وجود ندارد. 

تاثیرات زیست محیطی و زمین  تعیین -1
شناسی پزشکی عناصر بالقوه سمناك احتمالی 

کبویژه آرسنی و جیوه موجود در چشمه هاي  
گرمابی بر بوم سامانه اطراف(آب زیرزمینی، 
مشخص شدن جنبه هاي -2و...)  خاك، گیاه
  تعیین -3  درمانی از دیدگاه توریسم درمانی

چشمه ها ي   منشاء وتکامل هیدروژئوشیمیایی
تعیین نحوه  -4  منطقه بزمان و ارائه شبکه پایش
  دیدگاه اقتصاد آب مصارف بهینه آب چشمه ها از

زا براي شرکت آب  و ارائه طرح هاي درآمد
منطقه اي استان با نگاه ویژه به سرمایه گذاري 
تکمیل شدن بانک اطالعاتی  -5  بخش خصوصی

 منابع آب شرکت دفترمطالعات پایه

ارائه راه حل 
 مشکل
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6 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی اجراي روش هاي مختلف 
استفاده بهینه از  آبیاري شورورزي و

آب هاي نامتعارف براي تثبیت کانون 
 هاي بحرانی ریزگرد گلستان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

وجود منابع آب شیرین محدود، استفاده از سایر 
منابع آب را جهت انجام فعالیت هاي کشاورزي 

 توجیه پذیر می سازد.

با اجراي این طرح انتظار می رود روش هاي 
مختلف آبیاري شورورزي و استفاده بهینه از آب 

هاي نامتعارف براي تثبیت کانون هاي بحرانی 
 ریزگرد گلستان شناسایی گردند.

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

 هرمزگاناي  منطقه

تدوین برنامه راهبردي و عملیاتی 
توسعه منابع آب استان با تاکید بر 

شور)  منابع غیرمتعارف (شور و لب
جهت تامین نیازهاي استان (مطالعه 
موردي رودخانه شور اول و دشت 

 فتوئیه تدروئیه )

 تقاضا محور

اولویت پژوهشی و 
فناوري کمیسیون 

کشاورزي آب و منابع 
 طبیعی

شناسایی و استفاده  عدم    -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

به دلیل وجود منابع آب شور و لب شور در 
 استان و عدم استفاده بهینه از آنها 

شناسایی روشهاي کارآمد استفاده از آبهاي 
نامتعارف (آب دریا ، پساب و...) براي مصارف 

 مختلف کشاورزي ، شرب و صنعت 

حل ارائه راه 
 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي هرمزگان منطقه

بررسی راهکارهاي استفاده مجدد از 
پساب شهرهاي میناب و هرمزدر 

 استان هرمزگان 
 تقاضا محور

طرح هاي کالن ملی 
وزارت نیرو مصوب 
شوراي عالی علوم 
 تحقیقات و فناوري

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

جلوگیري از آلودگی منابع آب و ایجاد منبع 
 جدید آب جهت بهره برداري 

بررسی راهکارهاي ممکن جهت استفاده از پساب 
 به منظور منابع آبی جدید 

 اجراي پایلوت

9 
شرکت آب 

 اي هرمزگان منطقه

تبیین و تحلیل جایگاه مدیریت منابع 
آب نامتعارف در شرایط کنونی و آتی 

 مدیریت بخش آب استان 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 چگونگی مدیریت منابع آب نامتعارف 

شناسایی روشهاي کارآمد استفاده از آبهاي 
نامتعارف (آب دریا ، پساب و...) براي مصارف 

 مختلف کشاورزي ، شرب و صنعت 
 اجراي پایلوت

 
 محورمنابع آب -2

 زیرزمینی و سطحی آبهاي بین مشترك 2-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار داشتن دالیل اولویت عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب منطقه 

 اي فارس

شبیه سازي تلفیقی منابع آب سطحی 
و زیرزمینی با استفاده از مدل 

SWATMOD prep  براي حوضه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

سازي و ادغام نیاز به یکپارچه
مدل هاي شبیه سازي آب 

سطحی و زیرزمینی در مناطق 
 کارستی 

سازي و ادغام مدل هاي شبیه نیاز به یکپارچه
سازي آب سطحی و زیرزمینی در مناطق 

 کارستی 

و کد  SWAT-Crackاستفاده از مدل هاي  
MODFLOW به صورت توامان براي شبیه-

سازي تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی براي 
 مناطق کارستی 

 تدوین مدل

2 
شرکت آب 

 اي البرز منطقه

شناسایی منابع عدم قطعیت و خطا در 
محاسبۀ پارامترهاي بیالن و ارائه 

 راهکار
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

کاهش عدم قطعیت در محاسبه بیالن و حصول 
 اطالعات قابل اتکا براي تصمیم گیران

شناسایی منابع عدم قطعیت و بروز خطا در 
بیالن و متوسط هاي سري زمانی مورد استفاده 

نابع آب در بیالن، اصالح متدلوژي تهیه بیالن م
وزارت نیرو، ارائه روشها و راهکارهاي کاهش خطا 

 و عدم قطعیت

تهیه 
 دستورالعمل
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3 
شرکت آب 

 اي ایالم منطقه

ارزیابی میدانی طرح تحویل حجمی 
آب کشاورزي در مدیریت و کاهش 

مصرف آب با هدف شناسایی مشکالت 
 و توسعه آن

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

زمینه فناوري کشور در 
 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

تحویل حجمی آب کشاورزي یکی از راهکارهاي 
بسیار مفید در کاهش مصرف آب آبیاري و 

افزایش راندمان می باشد. این راهکار در چند 
سال اخیر در بخش هاي از پروژهاي آبیاري و 

است. ارزیابی این طرح ها  زهکشی عملیاتی شده
به منظور اثر بخشی آن در شرایط فعلی می تواند 

ضمن شناسایی مشکالت آن، ضمینه را براي 
 توسعه ي هر چه بهتر آن فراهم نماید.

ارزیابی اثربخشی طرح تحویل حجمی آب 
کشاورزي در مدیریت و کاهش مصرف آب جهت 

 تعیین مشکالت طرح و توسعه آینده آن

حل ارائه راه 
 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي ایالم منطقه

بررسی اثر احداث سدهاي مخزنی  
استان بر وضعیت آبخوان دشت هاي 

زیردست با استفاده از مدل هاي 
ریاضی (مطالعه موردي : گاوي، دویرج 

 و میمه)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

هاي توسعه بر  اثرات طرح    -7
 منابع آب(زیرزمینی و سطحی)

با توجه به تغییرات زمانی و مکانی کمی و کیفی 
آبهاي سطحی و زیرزمینی منطقه هاي مورد 
مطالعه، احداث سد چه تاثیري در کاهش یا 
افزایش سطح تراز آب زیرزمینی یا کیفیت 

 آبخوان تحت پوشش دارد

احداث و آبگیري پیش بینی نمود که  بتوان-1
دویرج و میمه چه تاثیري روي   سدهاي گاوي،
وضعیت سفره هاي آب زیرزمینی دشت تحت 

ارائه یک مدل در آینده خواهد  پوشش با
بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی با  -2داشت

محاسبه بیالن آبخوان -3از مدل ریاضی  استفاده
شببه سازي سفره -4در طول دوره هاي تنش 

ی در شرایط ماندگار و غیرماندگارزیرزمین آب  

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
شرکت آب 

اي چهار  منطقه
 محال و بختیاري

مدل سازي منابع آب با استفاده از 
مدل پویایی سیستم ها ( مطالعه 

جونقان در  -موردي : دشت فارسان 
 استان چهارمحال و بختیاري )

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

زمینه فناوري کشور در 
 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 مدیریت منابع آب سطحی و زریزمینی

رفع مشکالت در راستاي محاسبه بیالن در 
 دشتهاي استان مد نظر می باشد

 ارائه مدل 

6 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

ارزیابی و تحلیل وضعیت منابع و 
مصارف آب در مقیاس حوضه آبریز با 

کاربرد چارچوب حسابداري آب 
 (مطالعه موردي: حوضه آبریز نیشابور)

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

منابع و مصارف آب در ارزیابی و تحلیل وضعیت 
مقیاس حوضه آبریز با کاربرد چارچوب 

 حسابداري آب

سامانه حسابداري آب، رویکردي در جهت 
استاندارد کردن نحوه سازماندهی داده ها و 

اطالعات می باشد. این سامانه، به منظور فراهم 
نمودن مدیریتی جامع و یکپارچه براي منابع آبی 

از بخش هاي  با سازماندهی داده هاي مختلف
گوناگون هیدرولوژیکی، محیط زیستی و 

اقتصادي امکان پردازش و تفسیر آنها را در کنار 
 یکدیگر فراهم میکند. 

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 رضوي

بررسی و الویت بندي راهکارهاي 
کاربردي براي حفاظت کمی و کیفی 

منابع آب در حوضه هاي استان 
 حوضه پایلوت  -ضويخراسان ر

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

مشکالت کمی و کیفی منابع آب در حوضه هاي 
 استان 

بدست آوردن راهکارهاي کاربردي براي حفاظت 
 از منابع آب استان 

راه حل  ارائه
 مشکل
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8 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

دره و  بررسی کیفیت آب سد شیرین
تاثیر آن بر آب شرب به عنوان بخشی 

 از شبکه پایش منابع آبی استان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

کمبود منابع آبی و ضرورت 
 کنترل کیفیت آنها 

 -ضرورت کنترل کیفیت آنها کمبود منابع آبی و 
 تاثیرات سوء زیست محیطی منابع آالینده

ارائه  -تعدیل اثرات سوء بر محیط زیست 
 -راهکارها و برنامه هاي  زیست محیطی 

 شناسایی و کنترل  آالینده هاي منابع آبی 

ارائه راه حل و 
اجراي مدل 

 آزمایشی

9 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

حساسیت ریسک بررسی و تحلیل 
منابع آالینده و دفن زباله بر آلودگی 
منابع کارستی و کیفی رودخانه اي 

 استان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

آلودگی روز افزون منابع آبی به 
دلیل افزایش منابع آالینده از 

 جمله زباله هاي انسانی و صنعتی

به خصوص منابع  جلوگیري از آلودگی منابع آبی
آبی استراتژیک کارستی که در سطح استان 

 فراوان است

پهنه بندي منابع کارستی استان و بررسی و 
تحلیل حساسیت ریسک منابع آالینده و دفن 

 زباله در مناطق پهنه بندي شده

ارائه راه حل 
 مشکل

10 
شرکت آب 

  اي سیستان منطقه
 و بلوچستان

آب چاه بررسی و ارزیابی تاثیر انتقال 
نیمه ها بر تراز سطح ایستابی و بیالن 
آبخوان زاهدان و ارائه راهکار مدیریت 

 پایدار آن

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و افت  کاهش رواناب حوضه

هاي  ها و تاثیرات آب آبخوان
 زیرزمینی و سطحی بر یکدیگر

میزان تاثیر انتقال آب چاه نیمه ها، بویژه تعیین 
با اجراي فاز دوم خط انتقال آب، بر روي تراز 
سطح ایستابی، بیالن آبخوان، ایجاد مناطق 

تبخیري و مشکالت ژئوتکنیکی در گستره شهر 
 زاهدان

با توجه به هیدروگراف معرف آبخوان زاهدان، 
بهره برداري از طرح انتقال آب از چاه نیمه هاي 

یستان به دشت زاهدان باعث باال آمدن تراز س
سال اخیر شده است.  10آب زیرزمینی در 

حداکثر تراز آب زیرزمینی دشت زاهدان در 
متر و حداقل  56/1391برابر  1394خرداد سال 

متر بوده  46/1390برابر  86آن در شهریور سال 
است. با شروع انتقال آب از چاه نیمه ها به دشت 

افت  88تا سال  83،  از سال 82 زاهدان در سال
 066/0تراز آب زیرزمینی دشت زاهدان به 
تا تیر  88سانتی متر در ماه رسیده است. از سال 

 59/1تراز آب زیرزمینی دشت زاهدان  94ماه 
سانتی متر در ماه افزایش داشته است، به عبارت 

سانتی متر افزایش یافته  24/19دیگر ساالنه 
از خط دوم انتقال آب از  است. با بهره برداري

چاه نیمه ها به زاهدان، افزایش تراز سطح آب 
زیرزمینی در گستره شهر زاهدان تشدید خواهد 

شد. بنابر این اگرچه در حال حاضر، تبخیر و 
تعرق از سطح آب زیرزمینی آبخوان زاهدان قابل 
صرف نظر است، اما با توجه به روند افزایش تراز 

بخیر و تعرق از سطح سطح ایستابی احتمال ت
آب زیرزمینی دشت زاهدان، ایجاد مناطق 

تبخیري و همچنین بروز مشکالت ژئوتکنیکی در 
 طی سال هاي آتی وجود خواهد داشت. 

ارائه راه حل 
 مشکل
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11 
شرکت آب 

 اي فارس منطقه

بررسی تاثیرات متقابل دریاچه مهارلو 
و آبخوانهاي اطراف با استفاده از 

هیدروژئولوژیکی و ابزارهاي 
 هیدروژئوشیمیایی

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

ضرورت حفظ و صیانت از 
 کیفیت منابع آبی

کاهش کیفیت آب آبخوانهاي اطراف دریاچه و 
 نفوذ آب شور و برهم خوردن تعادل آبخوانها

شناسایی و ارائه راه حل در جهت جلوگیري از 
شروي شوري ،کنترل  آلودگی وحفظ کیفیت پی

 آب آبخوانهاي اطراف دریاچه 

ارائه راه حل 
 مشکل

12 
شرکت آب 

 اي فارس منطقه

ارزیابی و تحلیل آثار سیاست گذاري 
ها، راهبردها و برنامه هاي بخش 
 کشاورزي بر مدیریت بخش آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

پیامدهاي نامطلوب ناشی از توسعه بخش _
هاي خودکفایی  کشاورزي اعم از سیاست

محصوالت زراعی، باغی و دامی بر کیفیت و 
 کمیت منابع آبی

ها و  عدم ارزیابی جامع اثرات سیاست  -
مناطق مختلف هاي توسعه کشاورزي در  برنامه

 کشور بر وضعیت کمی و کیفی منابع آب کشور
گرایی هماهنگی الزم و کافی اهداف  عدم هم -

ها و اقدامات توسعه کشاورزي و توسعه  برنامه
 منابع آب کشور

سازي اثرات  تبیین، تحلیل و در حد امکان کمی
ها و اقدامات  ها، برنامه ناشی از راهبردها، سیاست

ه بخش کشاورزي کشور صورت گرفته در توسع
اي  بر منابع آب در سه سطح ملی، منطقه

بندي  اي) و محلی (استانی) و اولویت (حوضه
هاي وارده بر منابع آب مناطق    میزان آسیب

 مختلف کشور 
هاي آتی توسعه  بینی و برآورد اثرات برنامه پیش

بخش کشاورزي بر منابع آب کشور به لحاظ 
تعیین مناطق  بندي و کمی و کیفی و اولویت

 هاي مناسب پذیر بر مبناي شاخص آسیب
ارائه راهبردها و راهکارهاي کاهش اثرات توسعه 

 بخش کشاورزي بر منابع آب کشور 

ارائه راه حل 
 مشکل

13 
شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

بررسی و کاربرد روش هاي داده      
کاوي در مدیریت  منابع آب استان 
 کرمان و ارائه راه کارهاي مدیریتی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

ها، ها در سازمان  داده علیرغم وجود حجم انبوه
امروزه آنها با فقر دانش در تصمیم گیري روبرو 
هستند.  در همین راستا، مدیران  صنعت آب، با 
حجم بسیار زیاد از داده هاي جمع آوري شده 

مواجه میباشندکه آنالیز و مدیریت آنها به وسیله 
ي تجزیه و تحلیلهاي تجربی و آماري ، امري 
دشوار و یا غیرممکن است. داده کاوي یک 

اوري توانمند در مدیریت و سازماندهی فن
 اطالعات با حجم باال می باشد

هدف از این طرح، مدیریت کمی و کیفی منابع 
آب استان کرمان با استقاده از روش داده کاوي 

 خواهد بود.

ارائه راه حل 
 مشکل

14 

شرکت آب 
اي  منطقه

و  کهگیلویه
 بویراحمد

بررسی وایجاد تشکل هاي صنفی آب 
 زیر زمینی وتلفیقی بران آبهاي

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

به منظور بهره گیري از ظرفیت بخش خصوصی 
با هدف مشارکت درمدیریت منابع آب زیرزمینی 

 44صل درراستاي کمک به دولت و اجراي ا
قانون اساسی در زمینه کاهش تصدي گري و 

برنامه هاي طرح تعادل بخشی ، ایجاد تشکل آب 
بران آب زیرزمینی جهت حفظ وحراست و بهره 

بندي مطالعات و تهیه گزارش نهایی ،  جمع -
شکل آب بران آبهاي مطالعه و طراحی ت

 -وتلفیقی در منطقه مورد مطالعه  زیرزمینی
اعالم وظایف تشکل درحفاظت وبهره برداري از 
ارائه  -زیرزمینی درمنطقه مورد مطالعه  آبهاي
وهزینه  راهکار سیستم مالی تشکل اعم ازتامین

ارائه راه حل 
 مشکل
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برداري از منابع آب زیرزمینی این تحقیق 
 دردستور کار کمیته تحقیقات قرار گرفت .

ارائه برنامه عملیاتی تشکل آب بران  -کرد 
راهکارهاي براساس  زیرزمینی در منطقه مربوطه

 مطالعاتی انجام شده

15 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

هاي تهیه بیالن منابع و  ارزیابی روش
هاي  مصارف آب کشور و ارائه روش

 نوین 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

نبود یک بیالن جامع منابع و مصارف آب از 
جمله مسائلی است که مدیریت بخش آب کشور 

اي و استانی را به  اي و منطقه در سطح حوضه
دهد. این پژوهش به  شدت تحت تاثیر قرار می

تدوین یک هاي نوین جهت  دنبال ارائه روش
هنگام براي منابع و  االمکان دقیق و به بیالن حتی

تا  1هاي آبریز درجه مصارف آب در سطح حوضه
 باشد. ها می و همچنین استان 3

رود که انجام این پژوهش، حداقل  انتظار می
 هاي زیر را به همراه داشته باشد؛  خروجی

هاي مورد استفاده فعلی در  ارزیابی روش -
منابع و مصارف آب در سطح محاسبه بیالن 

 ها کشور و ارائه و تحلیل مشکالت مربوط به آن
هاي نوین محاسبه بیالن آب  سازي روش بومی -

سطحی و زیرزمینی با توجه به شرایط اقلیمی 
 مناطق مختلف کشور

هاي نوین برآورد بیالن آب  استفاده از روش -
سطحی وزیرزمینی براي مناطق مختلف کشور با 

 رایط اقلیمی و بومیتوجه به ش
 هاي نوین تهیه بیالن مصارف آب¬ارائه روش -
ارائه طرح جامعی از تهیه بیالن به روش هاي  -

مختلف و پیشنهاد بهترین روش متناسب با اقلیم 
 و شرایط کشور با توجه به اقتصاد طرح

ارائه راه حل 
 مشکل

16 
شرکت آب 

 اي گیالن منطقه

بررسی کیفیت منابع آب سطحی و 
رزمینی در استان گیالن و زی

راهکارهاي شناسایی و کنترل آلودگی 
 هاي منابع آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی منابع آالینده آب و     -9
ارائه راهکارهایی جهت کنترل، 

 ها کاهش و حذف آلودگی

رودخانه دایمی است که  52استان گیالن داراي 
یک از آنها هزینه بر بوده و عمال به پایش هر 

صورت کامل انجام نمی شود. در بخش آب 
زیرزمینی نیز شرایط تقریبا مشابه است. لذا 

شناسایی دقیق هر حوضه (شامل منابع سطحی 
و زیرزمینی) به لحاظ آلودگی و راهکارهاي الزم 

براي کنترل آالینده ها می تواند در مدیریت 
 ذار باشد.منابع آب استان تاثیر گ

پایش کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی، 
شناسایی منابع آالینده، ارایه راهکارهاي بهبود 

 کیفیت آب

ارائه راه حل 
 مشکل

17 
شرکت آب 

 اي گیالن منطقه

مطالعات تداخل آب شور و شیرین در 
آبخوان هاي ساحلی استان گیالن، 

بررسی معضالت به وجود آمده و ارایه 
 راهکار

 محورتقاضا 
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

استان گیالن در مجاورت دریاي خزر قرار 
قراردارد که این موضوع سبب محدودیت برداشت 

از منابع آب زیرزمینی به ویژه در سال هاي 
شناسایی حد مجاز برداشت  خشک می گردد. لذا

از منابع زیرزمینی می تواند در حفظ منابع آب 
 شیرین استان حائز اهمیت خاص باشد.

ارایه راهکارهی الزم جهت پیشگیري از هجوم 
آب شور، تعیین حد مجاز بهره برداري در نواحی 

 ساحلی

ارائه راه حل 
 مشکل
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18 
شرکت آب 

 اي لرستان منطقه

تعیین محل سدهاي زیرزمینی و    
طراحی شبکه اندازه گیري مرتبط با 
آن با لحاظ افزایش پایداري مدیریت 

 منابع آب حوضه آبریز

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

اتالف چشمگیر منابع آب     -6
از طریق تبخیر و تعرق(محاسبه، 

 بندي)  پهنه

و عدم منابع آب سطحی وجود پدیده خشکسالی 
 کافی و تبخیر زیاد

تعیین محل احداث سد زیر زمینی با ارائه شیو 
 هاي اجرایی

 ارائه مدل 

 

 
 محور اقتصاد آب -3
 آب بخش در اقتصادي ابزارهاي 3-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه
بررسیِ پیاده سازي حسابداري ملی 

 آب در محدوده استان اردبیل
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

است که براي مطالعه حسابداري آب علم نوینی 
رابطه بین اقتصاد و محیط زیست چهارچوبی 

مفهومی ایجاد می کند. شناخت تاثیرات 
اقتصادي اقدامات مدیریتی و اجرایی در زمینه 
آب و محاسبه ردپاي آب نیازهایی هستند که 
 اخیرا در کانون توجه بین المللی قرار گرفته اند.

هدف اساسی پیاده سازي اقتصاد ملی آب، 
مدیریت منابع آب (کمی و کیفی) با لحاظ 

کارایی اقتصادي است به نحوي که توسعه پایدار 
 محقق شود.

تهیه 
 دستورالعمل

2 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

بررسی نحوه تاثیر تغییر تعرفه هاي 
آب بر بهره وري آن در بخشهاي 

 مختلف اقتصادي
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 وزارت نیروانداز 

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

با توجه به اهمیت بهره وري آب در شرایط 
موجود و تعرفه هاي مورد عمل که مانع از ایفاي 
نقش اقتصادي آب در فرایند تولید می گردد این 

 تحقیق در اولویت قرار گرفته است

ابطه میان تغییرات قیمت آب و بهره تبیین ر
 وري آن

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

بررسی میدانی موفقیت یا عدم     
در پروژه  BOTموفقیت قراردادهاي 

 هاي عمرانی در سطح وزارت نیرو

پایان نامه 
 دانشجویی

 )44قانون اساسی (اصل 

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

حفظ و صیانت از نیروي انسانی و محیط زیست 
 در پروژه هاي عمرانی 

 افزایش ایمنی محیط کار در کارگاه ها
ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

اي چهار  منطقه
 محال و بختیاري

منابع درآمدي روشها و عوامل موثر بر 
با رویکرد کاهش هزینه ها و افزایش 
درآمدها در شرکت آب منطقه اي 

 چهارمحال و بختیاري

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 شرکتدستیابی به راههاي درآمدزائی براي 

نیاز به یافتن راههاي نوین در مبحث درآمدزائی 
 براي شرکت از جمله اهداف این طرح می باشد

ارائه راه حل 
 مشکل
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5 
شرکت آب 

اي چهار  منطقه
 محال و بختیاري

ارزیابی کمی و کیفی پتانسیل چشمه 
ها جهت راه اندازي صنایع آب بسته 
 بندي در استان چهارمحال و بختیاري

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 دستیابی به راههاي درآمدزائی براي شرکت

افزایش میزان درآمد شرکت آب منطقه اي هدف 
 این اولویت پژوهشی می باشد

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت آب 

اي چهار  منطقه
 محال و بختیاري

پتانسیل یابی احداث و و نقش 
نیروگاههاي برقابی کوچک و متوسط 
بر درآمدزائی در شرکت آب منطقه اي 

 چهارمحال و بختیاري

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 منابع آبی یکپارچه
 دستیابی به راههاي درآمدزائی براي شرکت

افزایش میزان درآمد شرکت آب منطقه اي هدف 
 این اولویت پژوهشی می باشد

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

هاي  سنجی و ایجاد زیرساخت امکان
هاي پاك و تجدید  استفاده از انرژي

آبی  پذیر در مجموعه و تاسیسات 
 اي شرکت آب منطقه

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

 -هزینه باالي مصرف انرژي 
ضرورت استفاده از انرژي هاي 
تجدیدپذیر در سیاست گذاري 

 هاي کالن کشور

مصرف باالي انرژي در مجموعه ها و تاسیسات 
ضرورت  -هزینه باالي مصرف انرژي  -شرکت 

انرژي هاي تجدیدپذیر در سیاست  استفاده از
 گذاري هاي کالن کشور

یافتن روشهاي مناسب تولید انرژي در صنعت 
 آب همچنین اجرا و ارزیابی آن سیستمها

ارائه راه حل و 
اجراي مدل 

 آزمایشی

8 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

ارزیابی میزان آب مجازي اقالم 
مصرفی خانوار در شهرهاي استان و 

الگوي نیاز آب هر شهروند از  ارائه
دیدگاه آب مجازي و خوراك، 

 پوشاك،خدمات)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم استفاده اقتصادي از منابع 
آب استان و الگوي کشت بدون 
توجه به ارزش ذاتی و اقتصادي 

 آب

لزوم در نظر گرفتن آب مجازي دربرنامه ریزي 
بازنگري در سیاست هاي  -استانهاي آبی 

مدیریت منابع آب که در آن به توسعه آب 
 مجازي توجه می گردد.

برآورد الگوي نیاز آبی مناسب و اقتصادي در 
 منطقه و اقتصادي نمودن ارزش آب

ارائه راه حل 
 مشکل

9 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

سنجی و ارزیابی ایجاد بازارهاي  امکان
آب در  رسمی ، محلی و هوشمند
 سطح استان زنجان

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 رفع نیاز شرکت
افزایش درآمد شرکت و امکان توسعه بازارهاي 

ر سطح استان رسمی ، محلی و هوشمند آب د
 زنجان

ارائه راه حل 
 مشکل

10 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

بررسی قابلیتهاي گردشگري و 
راهکارهاي ایجاد درآمد از منابع آبی 

 استان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 رفع نیاز شرکت
غیردولتی در   ارائه راهکارها براي جذب سرمایه

 هاي تامین و توزیع آب، طرح
ارائه راه حل 

 مشکل

11 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

محاسبه و مقایسه ارزش افزوده 
مصرف تولیدات بخش هاي مختلف 

کننده آب (اعم از کشاورزي، صنعت، 
شرب و خدمات) در سطح استان 

 سمنان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

در استان سمنان هنوز بطور قطعی نمی دانیم که 
...) و  -صنعت  -کدام بخش (کشاورزي آب در 

 -پرورش آبزیان  -زیربخشها (کشت گلخانه اي 
...) ارزش  -فرآوري مواد معدنی  -صنایع کم آببر 

افزوده بیشتري ایجاد می نماید. (این موضوع 
تنها اقتصادي نیست و نیاز به نگرشهاي 

 اجتماعی، حقوقی، زیست محیطی و ... نیز دارد.)

زوده ایجاد شده توسط هر محاسبه ارزش اف
 مترمکعب آب براي محصوالت مختلف

بررسی و ارائه راهکار براي تغییر مطلوب کاربري 
آب با لحاظ مسائل اقتصادي، اجتماعی، زیست 

 محیطی و حقوقی 

ارائه راه حل 
 مشکل
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12 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه

بررسی راهکارهاي موجود در راستاي 
آب و عملیاتی نمودن تجارت مجازي 

تاثیر آن در تنش هاي آبی استان 
 قزوین

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

تغییر  -تقلیل وضعیت بحرانی آب در استان 
امنیت غذایی و استراتژیک نگرش در رویکرد 
بیان ارتباط آب مجازي با  -محصوالت استان

شفاف سازي  -تغییر اقلیم و اثرات آن 
هاي پیش رو و لزوم ایجاد نگرش آب  چالش

ها، ابزارها،  بررسی و پیشنهاد شیوه -مجازي
هاي استفاده از دیدگاه آب مجازي در  زیرساخت

 استان

صوالت نقش آب مجازي در امنیت غذایی و مح
نقش آب مجازي در محصوالت -استان 

نقش تجارت آب مجازي در  -استرتژیک استان 
رویکرد آب مجازي در تغییر  -تقلیل بحران آب 

هاي تجارت آب مجازي و  بررسی چالش -اقلیم 
ها،  تجارت آب مجازي، شیوه -هاي آن  ضرورت

 هاي آن ابزارها و زیرساخت

ارائه راه حل 
 مشکل

13 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی کشت هاي مناسب جایگزین 
محصوالت پرآب طلب با نیاز آبی 
پایین و ارزش و صرفه اقتصادي 

مناسب، امکان توسعه کشت گیاهان 
شورزي و گیاهان دارویی و گلخانه اي 

 در اراضی کم بازده

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

ي توسعه بر ها اثرات طرح    -7
 منابع آب(زیرزمینی و سطحی)

وجود منابع آب شیرین محدود، استفاده از سایر 
منابع آب را جهت انجام فعالیت هاي کشاورزي 

 توجیه پذیر می سازد.

با اجراي این طرح انتظار می رود بررسی کشت 
هاي مناسب جایگزین محصوالت پرآب طلب با 

مناسب،  نیاز آبی پایین و ارزش و صرفه اقتصادي
امکان توسعه کشت گیاهان شورزي و گیاهان 

دارویی و گلخانه اي در اراضی کم بازده شناسایی 
 گردند.

بومی سازي 
 فناوري

14 
شرکت آب 

 اي لرستان منطقه
امکان سنجی ایجاد بازارهاي محلی  

 آب با رویکرد اقتصاد مقاومتی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

وجود پتانسیل آبی استان و بهره برداري 
 اقتصادي از آب

 اجراي پایلوت ایجاد بازار محلی آب

 

 
 اقتصادآبمحور -3
 آب بخش در ياقتصاد یابیارز 3-2
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1 
شرکت آب 

 اي البرز منطقه

تدوین روش شناسی محاسبه قیمت 
تمام شده آب و قیمت گذاري آب در 

 بخش ها و طرح هاي مختلف آبی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 

ضرورت تدوین  روش  مشخص براي محاسبه 
قیمت تمام شده آب و قیمت گذاري آب در 

 بخش ها و طرح هاي مختلف آبی  کشور

تدوین  روش  محاسبه قیمت تمام شده آب و  
قیمت گذاري آب در بخش ها و طرح هاي 

 مختلف آبی  کشور

ارائه راه حل 
 مشکل
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 آب)

2 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

هاي کالن  بررسی آثار سیاست
 اقتصادي بر مدیریت بخش آب کشور

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

در صورت شناخت دقیق آثار محرك بیرونی 
توان  اقتصاد کالن بر بخش آب کشور می

هاي مناسب را براي پایداري سیستم  واکنش
منابع آب و پایداري مدیریت آب شناسایی کرده 

 رفت.   پیشو در مدیریت آب بسوي پایداري 

هاي کالن  شناسایی تئوریک نقش سیاست  -1
 کننده  هاي مصرف اقتصادي بر مصارف آب بخش

هاي  محیطی سیاست بررسی کالن آثار زیست -2
 کالن اقتصادي 

هاي  ارزیابی پتانسیل ابزارها و سیاست -3
هاي  مدیریت آب قبل و بعد از تغییر سیاست

 کالن اقتصادي
ییر در مصارف آبی تعیین کمی میزان تغ -4

کننده آب در قالب  هاي مختلف مصرف بخش
 سناریوهاي مختلف 

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه
هاي اقتصادي  بررسی جایگاه ارزیابی

 در بخش آب کشور
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

عدم  بهروري مناسب آب بدلیل قیمت پایین 
 عرضه آن،عدم توجه کافی به جایگاه اقتصاد آب

 تعیین و تبعین ارزش ذاتی آب
ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 جنوبی

سازوکارهاي ارزیابی و اصالح 
درآمدزایی و ارائه روش هاي عملیاتی 

براي خودگردانی مالی شرکت آب 
منطقه اي خراسان جنوبی باالخص با 

 رویکرد اقتصاد مقاومتی

 تقاضا محور

طرح هاي تحقیقات و 
توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش و پژوهش 
 وزارت نیرو

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
 ارزش اقتصادي و ذاتی آب،

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

اصالح خط مشی ها و سازوکارهاي اقتصادي 
 کشور با

 رویکرد اقتصاد مقاومتی

به کفایت رسیدن  درآمد هاي جاري و عدم 
 استفاده از کمک زیان دولت به صورت مکرر

تهیه 
 دستورالعمل

5 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

تعیین مدل ارزش افزوده هر متر 
جنبه هاي مختلف مکعب آب از 

اقتصادي، اجتماعی، زیست محیطی 
 در طرح هاي انتقال آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

بررسی امکان انتقال آب     -5
 اي و پیامدهاي آن بین حوضه

از دیرباز یکی از راههاي حل مشکل آب انتقال از 
 محل منبع به محل مصرف بوده است. اما در
سالهاي اخیر این موضوع با مقاومت بیش از 
پیش اهالی اطراف منبع مواجه گردیده است. 

براي استان سمنان طرحهاي محدود انتقال آب 
اجرا شده اند که یکی از آنها بین حوضه اي بوده 
است و البته طرحهاي مختلفی در سطح ملی و 
منطقه اي مورد بحث می باشند. با انجام این 

ن از داده هاي گذشته استفاده تحقیق می توا

ارائه یک مدل براي طرحهاي انتقال آب که با 
درنظرگرفتن مزایا و معایب انتقال در مبدأ و 
مقصد، بتواند تصمیم گیري را به بهترین نحو 

 ممکن سازد.

 ارائه مدل 
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 نمود و براي آینده درست تصمیم گرفت. 

6 
شرکت آب 

  اي سیستان منطقه
 و بلوچستان

قیمت تمام شده واقعی آب بررسی 
براي کلیه منابع آبی استان 

(زیرزمینی،سطحی و دریا)و خدمات 
ارائه شده در سطح استان و مقایسه 

 آن با سایر استانهاي ساحلی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

تعیین و اصالح تعرفه هاي آب با توجه به میزان 
 توسعه یافتگی استان و منابع آبی موجود

اصالح تعرفه آب استان با توجه به مقایسه فروش 
 آب در استانهاي ساحلی توسعه یافته

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه
تعیین قیمت تمام شده آب زیرزمینی 
 در مصارف کشاورزي، شرب و صنعت

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

تجدیدنظر و متناسب سازي نظام قیمت بررسی و 
تحلیل اقتصادي  -تعیین ارزش ذاتی آب -گذاري

انعکاس هزینه تمام شده -سرمایه گذاري در آب
 آب با هدف نگرش زیرساختی به تعرفه

بررسی و تحلیل هزینه هاي سرمایه گذاري و 
محاسبه هزینه  -بهره برداري طرح آبی استان

با استفاده از تمام شده آب در طرح آبی منتخب 
برآورد ارزش اقتصادي  -روش اقتصاد مهندسی

 -آب در مصارف کشاورزي، شرب و صنعت
مقایسه هزینه تمام شده، ارزش اقتصادي و تعرفه 

ارائه پیشنهادهاي  -فعلی آب در مصارف مختلف
اجرایی براي تعیین نظام تعرفه مناسب آب در 

 راستاي قوانین

ارائه راه حل 
 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي قم منطقه

انتقال   محاسبه قیمت تمام شده طرح
هاي دز به قمرود در  آب از سرشاخه

شرایط فعلی و با لحاظ هدفمندسازي 
 ها یارانه

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 تعیین ارزش واقعی و   قیمت گذاري آب ضرورت درآمدزایی و کاهش هزینه هاي جاري
ارائه راه حل 

 مشکل

9 
شرکت آب 

 اي کردستان منطقه

بررسی راهکارهاي درآمدزایی سدها و 
هاي آبیاري و تأسیسات آبی و شبکه
 زهکشی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

تحقق روشهاي نوین دستیابی به درآمدزایی در 
 سدها و شبکه ها

 افزایش درآمدهاي شرکت
ارائه راه حل 

 مشکل

10 
شرکت آب 

 اي کردستان منطقه

تدوین فرآیند محاسبه قیمت تمام 
اي منطقهشده خدمات شرکت آب 

 کردستان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی امکان انتقال آب     -5
 اي و پیامدهاي آن بین حوضه

با توجه به اینکه این شرکت جز حوضه هاي 
باالدست استانهاي همجوار می باشد. و مسأله 

 انتقال بین حوضه ایی مطرح است. 

تحقیق بررسی سهم استان در  هدف از این 
انتقال بین حوضه اي است که در استان مطرح 

 می باشد.

ارائه راه حل 
 مشکل
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11 

شرکت آب 
اي  منطقه

و  کهگیلویه
 بویراحمد

بررسی علل عدم اجراي بموقع پروژه 
ها و تحمیل بار مالی آنها ( ناشی از 

تمدید پیمان ، تغییر مقادیر ، کارهاي 
راهکارهاي عملی تکمیلی ) و پیشنهاد 

 رفع مشکل

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

 عدم اتمام  بموقع پروژه هاي  عمرانی ومتعاقب
آن تحمیل هزینه هاي بیشتر از هزینه پیش 

بینی شده اولیه موجبات نگرانی جدي کارفرما 
وعدم تحقق اهداف پروژه ها شده است خسارات 
متعددي ازحیث مالی ، اقتصادي ، اجتماعی و 

...... وارد نموده است . با توجه به اهمیت ارزیابی 
علل تاخیر دراجراي پروژه هاي  عمرانی بخش 

یل بار مالی ناشی از آنها این موضوع به آب وتحم
عنوان چالشهاي پیش رو درقالب طرح تحقیقاتی 

 ضروري در دستور کار کمیته تحقیقات قرار

پروژه هاي مورد مطالعه ومعرفی بار  معرفی -
  مالی آنها نسبت به وضعیت اولیه

معرفی شاخص مشکالت معمول وغیر معمول  -
  در طرحها و پروژه هاي آبی

اسایی و بررسی مشکالت ناشی از عملکرد شن -
تاثیر آنها در  پیمانکار ، مشاور وکارفرما ومیزان
عدم اجراي بموقع پروژه ها و شناسایی روابط 
  برهم کنش این عوامل بین عوامل وساخت مدل
تعیین اثرات و پیامدهاي اجتماعی ، اقتصادي  -
  پروژه ها وزیست محیطی درعدم اجراي بموقع

ورتبه بندي علل تاخیر با استفاده از  وزن دهی -
  نسبی تحلیل سلسله مراتبی وشاخص اهمیت

ارائه راه حل 
 مشکل

12 

شرکت آب 
اي  منطقه

و  کهگیلویه
 بویراحمد

ارائه الگوي کشت بهینه ، نیاز آبی و 
هیدرومدول واقعی در شرایط مختلف 

 آب و هوایی در دشتهاي استان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

مدیریت الگوي کشت درشرایط  اهمیت -
  خشکسالی و رفع بحران کم آبی

 اهمیت الگوي کشت به عنوان یکی از  -
پارامترهاي طراحی شبکه هاي آبیاري اکه ارتباط 

این سیستم ها وري مستقیمی با بهره و دستیابی  
به بهبود بهره برداري منابع آب وخاك این 

   سامانه ایفا می نماید

عوامل موثر درانتخاب الگوي کشت  تحلیل -
 مناسب

تخمین عملکرد نسبی گیاهان مختلف درالگوي  -
مختلف  کشت درشرایط آبیاري کامل ویا درجات

  از کم آبیاري
الگويمحاسبه نیاز آبی وهیدرو مدول  -  کشت  

  غالب منطقه
الگوي  ارائه سناریوهاي مختلف آبیاري براي - 

کشت درمحدوده هاي طرح با توجه به 
  محدودیت منابع آب موجود

آبی  ارائه الگوي کشت با توجه به امکانات - 
  موجود جهت مدیریت وبرنامه ریزي آبیاري

 تخصیص بهینه آب -

ارائه راه حل 
 مشکل

13 
شرکت آب 

 لرستان اي منطقه
ریزي منابع آب بر  مدیریت و برنامه

 اساس اقتصاد آب و ارزشگذاري آن
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 ارزشگذاري آب  مدیریت منابع اب

ارائه راه حل 
 مشکل

14 
آب شرکت 

 اي لرستان منطقه

 انتخاب و  مالی تامین  روشهاي  بررسی
 در  مشارکت  براي  روش ترین مناسب 

 بخش آب طرحهاي  ساخت
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

شرکت هاي خصوصی در اجراي پروژه مشارکت 
 هاي عمرانی

 توسعه مشارکت بخش خصوصی
تهیه 

 دستورالعمل
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15 
شرکت آب 

 اي لرستان منطقه

بررسی  و معرفی منابع درآمدي 
شرکت آب منطقه اي و بهبود توان 

 مالی شرکت
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 افزایش درآمد شرکت 

منسجم نمودن و معیین نمودن منابع درآمدي 
آب منطقه اي و پیش بینی میزان درآمد قابل 

 وصول منطقی از هر بخش

تهیه 
 دستورالعمل

16 
شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

ارزیابی و برآورد هزینه هاي ناشی از  
آلودگی منابع آب زیرزمینی در دشت 

 شازند .

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

استقرار صنایع مادر و بسیار کلیدي مانند 
یشگاه ، پتروشیمی و نیروگاه حرارتی در پاال

دشت شازند و آلودگی هاي ایجاد شده توسط 
این صنایع و ارزیابی  هزینه  هاي ناشی از این 
آلودگی ها درمحدوده مورد مطالعه بایستی به 
 صورت جدي مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

انتخاب  و تعیین بهترین روش ارزشگذاري 
منطقه ، تعیین و جمع اقتصادي کیفیت آب 

آوري اطالعات موثر بر قیمت گذاري منابع آب 
منطقه و در نهایت برآورد خسارت ناشی از 

آلودگی منابع آب زیرزمینی در یک دوره آماري 
 مشخص.

تهیه 
 دستورالعمل

17 
شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه
ب آ کارهاي عملیاتی ایجاد بازارهايراه

 در استان
 تقاضا محور

پژوهشی و  اولویت هاي
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

گذر از چالشهاي پیش روي مدیریت منابع آب 
کشور، توسعه و اجراي رویکردهایی را ضروري 

کرده است که بتوانند با مشارکتهاي اجتماعی و 
اي بازار منجر به حل مسائل شوند. تقویت نیروه

نقش مهم آب در فرایند توسعه پایدار، بویژه براي 
کشور ما که با رشد شدید تقاضا (رشد جمعیت و 
توسعه بخش کشاورزي) همزمان با کاهش سطح 

منابع رو به روست، اهمیت انتخاب این نوع 
رویکردها را بیشتر کرده است.تشکیل بازارهاي 

هاي محوري در مدیریت آب  یکی از رویکرد
منابع آب میباشد، به طوري که تقویت برنامه 
هاي دولت در حفاظت و نظارت بر منابع آب 

کشور به کمک ابزارها و نیروهاي بازار و تقویت 
 نهاده هاي ناظر بر بازارهاي آب صورت می گیرد.

نیازهاي مورد نیاز جهت  اهم اقدامات و پیش
تلف ایران اهم گیري بازار آب در مناطق مخ شکل

نیازهاي مورد نیاز جهت  اقدامات و پیش
گیري بازار آب در مناطق مختلف ایران  شکل

بازارهاي غیررسمی آب در ایجاد و توسعه 
بازارهاي رسمی براي مبادله آب از چه جایگاه و 

 توانند برخوردار باشند  نقشی می

ارائه راه حل 
 مشکل

18 
شرکت آب 

 اي هرمزگان منطقه

بررسی ارزش اقتصادي آب در تولید 
کشتهاي جالیزي خارج از فصل استان 

 هرمزگان و صادرات آن 
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 حل مشکالت صنعت آب استان
توجیه ارزش اقتصادي آب در لزوم شناسایی و 

 منطقه مورد تحقیق
 اجراي پایلوت

19 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه

تعیین ارزش اقتصادي آب در قیمت 
تمام شده محصوالت گروه هاي 

مختلف صنعت ، کشاورزي ،معدن و 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 

نقش و ارزش اقتصادي آب درتولید محصوالت 
 بیشتر مشخص می شود

ارزش گذاري واقعی آب و مدیریت بهینه 
 تخصیص 

بومی سازي 
 فناوري
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 آب) خدمات در استان یزد

 

 محوراقتصاد آب-3
 برقابی اقتصاد 3-3
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1 
سازمان آب و برق 

 خوزستان
آبی  ارزیابی و تبیین جایگاه انرژي برق

 از منظر اقتصادي
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

عدم توجه کافی به جایگاه و اهمیت تولید انرژي  
 آبی به خصوص در تنظیم شبکه برق کشور  برق
 تعیین نشدن ارزش آب در تولید انرژي  -

عدم پرداخت خسارات ناشی از کنترل ولتاژ  -
آبی در بازار برق  هاي برق شبکه توسط نیروگاه

 کشور
وجود برخی تناقضات در اهداف سدها و  -

 آبی کشور  هاي برق نیروگاه
 انحصار در بازار برق ایران -

اي عمل نمودن در مورد مقررات بازار  سلیقه -
 برق 
 و ...

آبی در تولید  هاي برق¬) نقش و جایگاه نیروگاه1
 برق کشور

 آبی کشور اقتصاد برق) اثر ساختار بازار برق بر 2
آبی  هاي برق¬هاي توسعه نیروگاه¬) پتانسیل3

 کوچک و متوسط در کشور
آبی بر میزان  هاي برق¬) اثر توسعه نیروگاه4

 ها فسیلی¬مصرف سوخت
محیطی توسعه ¬) پیامدهاي مثبت زیست5

 آبی هاي برق¬نیروگاه
هاي ¬) مبانی شفاف ارزیابی اقتصادي طرح6

 آبی برق
مناسب ارزیابی اقتصادي هاي ¬) شاخص7

 آبی هاي برق¬طرح
وري اقتصادي در ¬) راهکارهاي ارتقاي بهره8

 آبی هاي برق¬نیروگاه

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه

امکانسجی نیروگاههاي برقابی کوچک 
در سطح استان در راستاي اقتصاد 

 مقاومتی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
در زمینه فناوري کشور 
 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

نیاز به تامین بخشی از انرژي مصرفی با توجه به 
وجود رودخانه هاي پرشیب، وجود اختالف ارتفاع 

مناسب در خطوط انتقال آب و وجود پتانسیل 
 آبی در تاسیسات آبی استان

ابل تامین براي تاسیسات تعیین میزان انرژي ق
در دست بهره برداري، ایجاد انگیزش در سرمایه 
 گذاران عالقه مند به نیروگاههاي برقابی کوچک

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه

بهینه سازي مدیریت مصرف انرژي در 
تاسیسات آبی در راستاي اقتصاد 

مقاومتی (مطالعه موردي ایستگاههاي 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 

هزینه هاي باالي انرژي مصرفی و تسهیل بهره 
 ري از تاسیسات آبیبردا

ارایه الگوي مصرف بهینه در راستاي اقتصاد 
مقاومتی، جایگزینی تاسیسات پرمصرف انرژي با 

 تاسیسات نوین و پربازده

ارائه راه حل 
 مشکل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی تحقیقنوع  عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

هاي  تاسیسات وابسته، سیستم شبکه هاي آبیاري)پمپاژ 
بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب

 رشد جلبکها و ...)

4 
شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

پتانسیل یابی و امکان سنجی استفاده 
از نیروگاه هاي برقابی در خطوط 

 آبیانتقال و سایر پروژه هاي 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 شرکت آب منطقه اي کرمان،بواسطه در اختیار
داشتن پروژه هاي خطوط انتقال آب، داراي 

 این امرمنابع عظیم انرژي برقابی می باشد که 
امکان احداث نیروگاههاي برقابی کوچک را به  

خوبی فراهم می نماتید. همچنین تولید انرژي 
برقابی نیاز به سوخت ندارد در نتیجه هیچگونه 
آلودگی زیست محیطی بهمراه ندارد که این 
 عامل اهمیت اجراي پروژه را زیاد می نماید.

شناخت و مکان یابی نقاط مناسب براي نصب 
اه هاي برق آبی به منظور استفاده از نیروگ

 پتانسیل هاي آبی موجود در استان کرمان
 اجراي پایلوت

 

 
 محور اقتصادآب -3
 آب بخش در يساز یخصوص 3-4

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
آب شرکت 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

بررسی چالشهاي موجود در جهت 
تنوع بخشی در تامین مالی اجراي 

 طرحها توسعه منابع آب
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

کاهش اعتبارات عمرانی و ضرورت شناسایی سایر 
 منابع مالی

 کاهش وابستگی به اعتبارات عمومی دولت
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

ارزیابی و تحلیل و وضعیت مالی 
منطقه اي  خراسان شمالی شرکت آب 

و ارائه راهکارهاي عملیاتی خودگردانی 
 مالی شرکت

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم پایداري وضعیت اقتصادي 
شرکتها و نبود درآمدهاي کافی 

 در راستاي خودگردانی مالی

مطالعات مرتبط با مسائل مالی و اقتصادي در 
هزینه هاي جاري و سرمایه گذاري جهت کاهش 

 در صنعت آب

شناسایی چالشهاي موجود در شرکت و ارائه 
 راهکار جهت رفع آنها

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

اي خراسان  منطقه
 شمالی

بررسی و تحلیل پتانسیل آب مجازي و 
آب سبز در مدیریت تقاضاي آب در 

 بخش کشاورزي 
 تقاضا محور

 اولویت هاي پژوهشی و
فناوري کشور در زمینه 

 آب

کمبود منابع آب و ضرورت 
مدیریت تقاضاي آب در بخش 

 کشاورزي

محدودیت منابع آب و پتانسیل کشت محصوالت 
کشاورزي مختلف  در استان همچنین تنوع 

ضرورت  -محصوالت کشاورزي در محدوده
 مذیریت تقاضاي آب در بخش کشاورزي

 بررسی پتانسیل استفاده از آب مجازي در
بررسی مسائل یا مشکالت استفاده از آب  -منطقه

بررسی میزان  -مجازي و آب سبز در منطقه 
مشارکت کشاورزان در بازار آب در منطقه مورد 

ارائه راه حل 
 مشکل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

بررسی قوانین و ظرفیتهاي قانونی -مطالعه 
برآورد معادله -موجود در خصوص بازار آب 

بررسی اثرات -عرضه و تقاضاي آب در بازار آب 
 ماعی ناشی از ایجاد و تقویتاقتصادي و اجت

4 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

متدها و روشهاي نوین تامین مالی 
پروژه ها و ارزیابی روشهاي واگذاري 
طرحها به بخش خصوصی در بخش 

 آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

 رفع نیاز شرکت
احصاء روشهاي جدید در تامین مالی پروژه ها و 

 واگذاري طرحها به بخش خصوصی
ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 
اي  منطقه

و  کهگیلویه
 بویراحمد

ارزیابی عملکرد بهره برداري و 
نگهداري از شبکه هاي آبیاري 
وزهکشی دراستان کهگیلویه 

وبویراحمد مطالعه موردي ( دشت 
لیشتر و خیر آباد ، دشت روم ، دشت 
چرام ، دشت چیتاب ، دشت امامزاده 

 جعفر 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

پایین بهبود راندمان -10
ها،  هاي آبیاري(مرمت کانال شبکه

ها  استفاده مجدد از زهاب زهکش
 و ...)

با توجه به وضعیت نامطلوب و بهره برداري غیر 
اصولی از شبکه هاي آبیاري دراستان وپائین 

بودن راندمان آبیاري در شبکه ها و تلفات قابل 
توجه آب در شبکه ها وهزینه هاي گزاف تعمیر 

اي آبیاري استان ، بنابراین ونگهداري شبکه ه
موضوع ارزیابی  عملکرد بهره برداري و نگهداري 

آنها به عنوان یکی از نیازهاي اولویت دار در 
 دستور کار کمیته تحقیقات قرار گرفت 

بررسی وضعیت موجود عملیات بهره برداري 
ونگهداري از شبکه هاي آبیاري وزهکشی ، 

ه برداري تعیین شاخص هاي ارزیابی عملکرد بهر
و نگهداري در شبکه هاي آبیاري وزهکشی ، 
شناسایی ومعرفی روش هاي استمرار خدمات 

دهی مطلوب وحفظ سرمایه هاي ملی ، بررسی  
توجیهات اقتصادي پیشنهادي ، ارائه مدل 
مطلوب براي ارزیابی عملکرد بهره برداري 

ونگهداري در شبکه هاي آبیاري وزهکشی ، 
نتایج حاصله براي آموزش و اجراء وبررسی 

 تعدادي از شبکه هاي آبیاري وزهکشی استان

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت مدیریت 
 منابع آب ایران

خصوصی سازي در بخش آب؛ ارزیابی 
وضع موجود و ارائه راهکارهاي بهبود 

 وضعیت
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

اهم مسایل و مشکالت مطرح در حوزه 
خصوصیسازي بخش آب که ضرورت پژوهش 

 سازد، به شرح زیر است:¬حاضر را مطرح می
سازي ¬بدیع بودن رویکرد خصوصی -

هاي آبیاري و زهکشی و عدم اعتقاد ¬شبکه
 آن   ران در سطوح ملی بهاندرکا دست

مشخص نبودن جایگاه حمایت از مشتریان  -
 سازي¬(مشترکین) در روند خصوصی

 نبود رقابت و انحصاري بودن ارائه خدمات -
سازي و  مشخص نبودن تاثیر متقابل خصوصی -

 ارزش آب بر یکدیگر
مشخص نبودن ابعاد تاثیرات هدفمند کردن  -

 آب سازي در بخش ها بر خصوصی یارانه
 و ...

  ترین خروجی مورد انتظار از انجام این طرح، مهم
سازي و  راه جامع خصوصی تدوین نقشه

در بخش آب با محوریت  44سازي اصل  پیاده
هاي زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع  شرکت

 باشد.  آب ایران می

ارائه راه حل 
 مشکل
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 سک و بحرانیت ریریمحور مد -4
 جامع هاي طرح و سرزمین آمایش 4-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي گیالن منطقه

هاي شبکه  بررسی وضعیت کانال
آبیاري و زهکشی سپیدرود از لحاظ 

هاي مقابله با  هاي هرز و روش علف
 آن

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل 
 درون و برون شهري

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

هاي  دهد که علف هاي میدانی نشان می بررسی
ز یک عامل مهم در کاهش کارایی شبکه هر

آبیاري استان گیالن هستند. آنها عالوه بر 
ها و کاهش کارایی انتقال آب در  تخریب کانال

گردند.  الیروبی می  شبکه سبب تحمیل هزینه
هاي  گیري روش اجراي این تحقیق و به کار

هاي  تلفیقی در مدیریت گیاهان هرز حاشیه کانال
ي زیر است: از قبیل افزایش آبیاري داراي مزایا

افزایش  -کشی  ها در انتقال آب و زه کارایی کانال
هاي  هاي بتونی و به ویژه کانال عمر مفید کانال

مهمترین ویژگی این تحقیق آن است  -خاکی 
که با  پیشنهاد یک روش مدیریت  تلفیقی 

(مکانیکی+شیمیایی) به تدریج در یک برنامه پنج 
ها کاهش پیدا  ی مداوم کانالساله نیاز به الیروب

کرده و هزینه نگهداري آنها کاهش پیدا خواهد 
هاي  رود با اجراي برخی روش انتظار می- کرد

ها از سال پنجم  مدیریتی هزینه نگهداري کانال
توان از ریزش  % کاهش یابد. بعالوه می50حدود 

هاي تلفیقی  گیري روش هاي خاکی با به کار کانال
 جلوگیري نمود.

کاهش هزینه نگهداري و الیروبی سالیانه 
افزایش کارایی  -هاي آبیاري و زهکشی  کانال
کاهش فرسایش  -هاي انتقال و زهکشی  کانال
ها (کاهش  افزایش عمر مفید کانال -ها  کانال

کاهش آلودگی شالیزارها به  -شدت فرسایش)
هاي هرزي که در حاشیه کانال تکثیر و  بذر علف

 - شوند ب به مزارع منتقل میبه وسیله جریان آ
 هاي اجتماعی در جامعه شالیکاران کاهش تنش

ارائه راه حل 
 مشکل
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 سک و بحرانیت ریریمحورمد -4
 پدافند غیر عامل 4-2

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي البرز منطقه

تامین آب شرب کالنشهر کرج  در  
شرایط اضطراري با رویکرد  پدافند 

 غیر عامل 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

امین آب ضرورت پیش بینی راهکارهاي مناسب ت
 شرب کرج در شرایط بحرانی و اضطراري

ارائه راهکارها و معرفی گزینه هاي مناسب جهت 
 تامین آب شرب کرج در شرایط اضطراري

تهیه 
 دستورالعمل

2 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

تدوین نقشه راه مدیریت جامع 
ها و  ریسک و  بحران زیرساخت

 هاي آبی کشور پیکره
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 
مدیریت، اقتصادي و 

 بازرگانی

هاي توسعه بر  اثرات طرح    -7
 منابع آب(زیرزمینی و سطحی)

    
ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

بررسی و شناسایی ریسکها و 
 سایبري و...) -تهدیدهاي (زیستی 

فراروي تاسیسات آبی و ارائه  
راهکارهاي پدافندغیرعامل و تدوین 

 الگوهاي 
 مدیریت ریسک 

 قانون برنامه ششم توسعه تقاضا محور

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

عدم وجود اطالعات الزم در حوزه مدیریت 
ریسک و پدافندغیرعامل درخصوص تاسیسات و 

 طرحهاي مختلف شرکت 

استخراج ریسکها و تهدیدهاي اولویت دار و 
 تدوین سناریوها و راهکارهاي مواجهه با آنها

ارائه راه حل 
 مشکل

4 
شرکت آب 

اي آذربایجان  منطقه
 شرقی

بررسی پتانسیل هاي وقوع زمین 
لغزش در محدوده محور و مخزن 

سدها و ارائه راهکارهاي 
 پایدارسازي( مطالعه موردي)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 جلبکها و ...)رشد 

 کاهش مشکالت  ناشی از لغزش در طرحها وجود پتانسیل هاي موجو لغزش در پروژه ها
ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه
ایمنی سدها در برابر حمالت  

 احتمالی و حوادث غیرمترقبه 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

هاي توسعه بر  اثرات طرح    -7
 منابع آب(زیرزمینی و سطحی)

 رفع نیاز شرکت
شناخت پتانسیل  قابلیتهاي  ایمنی سدها در 

 شرایط اضطراري و بحرانی 
ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه

مطالعات پدافند غیرعامل با موضوع 
ارزیابی اثرات اجتماعی تهدیدات 

قزوین با اولویت منابع آب در استان 
بررسی منابع شرب شهري و 

 روستایی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تأثیر مشکالت اجتماعی، -13
فرهنگی و حقوقی بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت منابع آب 
 با در نظر گرفتن مسائل اجتماعی

پدافند غیر عامل در مورد لزوم بررسی مسائل 
 تهدیدات کمبود منابع آب بر روي اجتماع

انتظار می رود با نتایج این تحقیق بتوان اثرات 
مخرب ناشی از کمبود آب بخصوص در مسائل 
منابع آب شرب شهري و روستایی را پیشگیري 

 نمود

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

 اي قم منطقه

فند بررسی نحوه استقرار سیستم پدا
غیر عامل و مقاوم سازي سامانه 
هاي خط انتقال آب قم در برابر 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
 اهمیت سامانه خط انتقال آب از سرشاخه ها

حفاظت سامانه خط انتقال آب از سرشاخه ها به 
 عنوان مهمترین منبع تأمین آب کالن شهر قم

ارائه راه حل 
 مشکل
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هاي  تاسیسات وابسته، سیستم حوادث غیر مترقبه
بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب

 رشد جلبکها و ...)

8 
شرکت آب 

 اي کردستان منطقه

تدوین دستورالعمل بومی مقابله با 
هاي هاي نفتی بویژه آلودگیآلودگی
از واژگونی تانکرهاي سوخت ناشی 

زیست پس از و پاکسازي محیط
رخداد حادثه در نهایت بازنگري در 

قوانین و جرایم مربوط به این 
 حوادث

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده آب و     -9
ارائه راهکارهایی جهت کنترل، 

 ها کاهش و حذف آلودگی

هاي ترانزیت از کنار سدها  با توجه به عبور جاده
و امکان واژگونی تانکرهاي سوخت در مخزن 

هاي منتهی به آنها، تدوین  سدها و رودخانه
 ناپذیر است. فلوچارت بومی مقابله با آن اجتناب

م از زمان واژگونی (آالرم واژگونی) تهیه الگوریت
تا پایان عملیات پاکسازي از حوضه آبریز و 

 جابجایی مواد آالینده به مکان امن

ارائه راه حل 
 مشکل

9 
شرکت آب 

 اي کرمان منطقه
تعیین بازه هاي بحرانی سیالب 

 شهرهاي استان کرمان 
پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
زمینه فناوري کشور در 

 آب

ها  ضرورت حفاظت رودخانه-12
 و سواحل و ساماندهی آنها

در برنامه ریزیهاي مربوط به سیالب هاي شهري، 
برآورد صحیح سطح حداکثر سیالب و دوره 
بازگشت آن از جایگاه ویژه و مهمی برخوردار 

بوده و مهمترین مرحله در برنامه ریزي و 
مدیریت ریسک سیالب هاي شهري به شمار می 

 رو د .

 تعیین بازه هاي بحرانی سیالب شهرهاي استان
تهیه 

 دستورالعمل

10 
شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

روشهاي جایگزین انحراف سنجهاي 
سیستمهاي از کار افتاده رویه بتنی 

 سد نساء
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  سازهتأسیسات آبی 

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

به علت باال بودن هزینه ساختمان سدها و نیز 
شدت وخامت عواقب ناشی از ناپداري سدها، 
مسئله حفاظت و نگهداري و ارزیابی مستمر 

دار می پایداري سدها از اهمیت ویژه اي برخور
 باشد.

مستمر سازه و اطالع کامل از اوضاع و  کنترل.
 احوال سازه نیاز به یک برنامه مدون دارد و

سرویس هاي تعمیراتی و اتخاذ زمان و روش 
طرح  تعمیرات براي تداوم کار و حداکثر بازدهی

 .الزامی است

ارائه راه حل 
 مشکل

11 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

غیرعامل و  تدوین نقشه راه پدافند
مدیریت بحران زیرساخت هاي 

 بخش آب استان گلستان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري از  آب
 رشد جلبکها و ...)

وجود نقشه راه پدافند غیر عامل و مدیریت عدم 
بحران زیرساخت هاي بخش آب با توجه به 

 مرزي بودن استان گلستان.

با اجراي این طرح انتظار می رود تدوین نقشه 
راه پدافند غیرعامل و مدیریت بحران زیرساخت 
هاي بخش آب استان گلستان با توجه به شرایط 

 اقلیمی و جغرافیایی آن تهیه شود.

تهیه 
 دستورالعمل

12 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی نحوه استقرار سیستم پدافند 
غیرعامل و مقاوم سازي زیرساخت 

هاي انتقال آب گرگان در برابر 
 حوادث غیرطبیعی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

فقدان سامانه یا شبکه     -2
کامل پایش یکپارچه منابع 

 آب(کمی و کیفی)

عدم وجود دستور العمل نحوه استقرار سیستم 
پدافند غیرعامل و مقاوم سازي زیرساخت هاي 

 انتقال آب

با اجراي این طرح انتظار می رود دستورالعملی 
درخصوص نحوه استقرار سیستم پدافند غیرعامل 

هاي انتقال آب گرگان و مقاوم سازي زیرساخت 
 در برابر حوادث غیرطبیعی تهیه گردد.

تهیه 
 دستورالعمل



                                                                                                                                                                                                                    40                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهاي زیر مجموعه 
 
 

 
 سک وبحرانیت ریریمحور مد -4
 یخشکسال 4-3

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

(برداشت  safe yieldتعیین 
مطمئن) در شرایط خشکسالی براي 
دشتها و زیرحوضه هاي استان در 

 شرایط خشکسالی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

نشده و  برداشت مطمئن در دشتها یا محاسبه
اگرهم رقمی پیشنهاد شده اوال بسیار تخمینی و 
بدون در نظر گرفتن تمام اجزاي معادله بیالن 

است وثانیادر شرایط خشکسالی که تمام اجزاي 
بیالن تغییر میکند نیست. درحالیکه میتوان با 
مطالعات صحرایی و زمین شناسی و استفاده از 
 داده هاي هواشناسی و هیدرومتري در شرایط

فعلی و استفاده از مدلهاي مربوطه با دقت نسبتا 
خوبی این محاسبات را انجام داد و حتی براي 

 شرایط بدتر یا بهتر نیز پیش بینی کرد.

برداشت مطمئن در دشتها یا محاسبه نشده و 
اگرهم رقمی پیشنهاد شده اوال بسیار تخمینی و 
بدون در نظر گرفتن تمام اجزاي معادله بیالن 

وثانیادر شرایط خشکسالی که تمام اجزاي است 
بیالن تغییر میکند نیست. درحالیکه میتوان با 
مطالعات صحرایی و زمین شناسی و استفاده از 
داده هاي هواشناسی و هیدرومتري در شرایط 

فعلی و استفاده از مدلهاي مربوطه با دقت نسبتا 
خوبی این محاسبات را انجام داد و حتی براي 

 یا بهتر نیز پیش بینی کرد. شرایط بدتر

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه

ارزیابی عملکرد طرح تعادل بخشی 
و تدوین نقشه راه مدیریت پایدار 
 منابع آب زیرزمینی استان یزد 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 باعث ارتقا خدمات  فرایندها می شود 

حفاظت از منابع آب زیرزمینی و مدیریت منابع 
 آب 

ارائه راه حل 
 مشکل

 

 سک و بحرانیت ریریمحور مد -4
 البیس 4-4

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي چهار  منطقه
 محال و بختیاري

نیاز سنجی، ارزیابی و امکان سنجی 
ایجاد سامانه هاي هشدار سیالب در 
 سطح استان چهارمحال و بختیاري

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی
 مدیریت بحران و پدافند غیر عامل

در راستاي فعالیتهاي مدیریت بحران و همچنین 
 پدافند غیر عامل این اولویت تعریف شده است

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه
سیالبهاي مدیریت ریسک و بحران 

 شهري(پروژه تحقیقاتی ملی)
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

ویژه  با توجه به توسعه شهرنشینی در کشور و به
ها  در مناطق ساحلی و عدم رعایت حریم رودخانه

در ساخت و ساز شهري و از طرف دیگر افزایش 
هاي اخیر نیاز  هاي شهري در سال تعداد سیالب

پذیري مناطق  تبیین وضعیت موجود آسیب
مختلف شهري کشور در مقابل پدیده سیالب و 

هاي شهري؛ تهیه بانک اطالعات  رواناب
 هاي شهري کشور سیالب

ارائه راه حل 
 مشکل
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است که بعد از ارزیابی جامع و کاملی از وضعیت 
موجود کشور در این زمینه، نسبت به تدوین 

وب جامعی براي مدیریت ریسک و بحران چارچ
هاي شهري که در آن شرایط بومی  سیالب

 مناطق مختلف کشور نیز مدنظر قرار گرفته است

ب موجود در زمینه مدیریت شناسی تجار آسیب 
 هاي شهري  و رواناب   ریسک و بحران سیالب

ارائه لیست جامعی از تحقیقات، مطالعات و 
استانداردهاي مورد نیاز در خصوص مدیریت 

 ریسک و بحران سیالب شهري 
  

3 
شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

سیستم هاي هشدار سیالب و تهیه 
برنامه مدیریت اضطراري سدهاي 

 استان در هنگام سیالب 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل 
 درون و برون شهري

ها  ضرورت حفاظت رودخانه-12
 و سواحل و ساماندهی آنها

یکی از روشهاي مناسب مقابله با سیل، پیش 
نی زمان وقوع و هشدار به موقع خطر است . بی

این مسئله اگر به نحو مناسب وموثري صورت 
پذیرد عالوه بر حفظ جان و اموال مردم، امکان 
استفاده از حجم آب حاصل از سیالب نیز میسر 

 خواهد بود .

پیش بینی زمان وقوع و هشدار بموقع سیل و 
 تهیه برنامه مدیریت اضطراري سدهاي استان

ه راه حل ارائ
 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي کرمان منطقه
مدلسازي برآورد خسارت مورد 

 انتظارسیالب
پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

مباحث اقتصاد آب(تعیین     -3
ارزش اقتصادي و ذاتی آب، 

عملیاتی نمودن تجارت مجازي 
 آب)

به عنوان  در میان انواع خطرهاي طبیعی، سیل 
ویرانگرترین عامل شناخته می شود که خسارت 
زیادي را به جوامع انسانی تحمیل می کند. ازاین 
رو اهمیت برآورد خسارات ناشی از سیل و پهنه 
بندي سیالب که کاربرد بسیاري در مدیریت 

 دشت سیالبی دارد، مشخص میگردد.

 ارائه مدل  مدلسازي برآورد خسارت مورد انتظارسیالب

5 
شرکت آب 

 اي مرکزي منطقه

مکان یابی کنترل سیالب به 
روشهاي پخش و تزریق بمنظور 

 تغذیه سفره آبهاي زیرزمینی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 آب

عدم شناسایی و استفاده     -1
بهینه از منابع آب و مدیریت 

 یکپارچه منابع آبی

خشکسالی شاهد هرساله حتی در دوره هاي 
خسارات ناشی از سیالب هستیم اگر این سیالبها 

به نحو مناسبی کنترل شده و در مکانهاي 
مناسب پخش. و یا در چاه هاي متروکه و یا 

حتی چاه هایی که بدین منظور احداث میشوند 
تزریق شوند نه تنها از خسارات هرساله   هدایت و

ان جلوگیري میشود بلکه روشی براي تغذیه آبخو
 است که بسیار هم موثر است

هرساله حتی در دوره هاي خشکسالی شاهد 
خسارات ناشی از سیالب هستیم اگر این سیالبها 

به نحو مناسبی کنترل شده و در مکانهاي 
مناسب پخش. و یا در چاه هاي متروکه و یا 

حتی چاه هایی که بدین منظور احداث میشوند 
ارات هرساله تزریق شوند نه تنها از خس  هدایت و

جلوگیري میشود بلکه روشی براي تغذیه آبخوان 
 است که بسیار هم موثر است

ارائه راه حل 
 مشکل
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 سک و بحرانیت ریریمحور مد -4
 تغییر اقلیم 4-5

 نهایی محصول اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 گلستان

بررسی علل افزایش تراز آب زیرزمینی در مناطق 
مسکونی استان گلستان و ارائه روشهاي مواجهه با 
 آن (مطالعه موردي: روستاهاي اوجابن و زنگیان)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

افزایش تراز آب زیرزمینی روستاي 
اوجابن گرگان منجر به ایجاد زحمت 

 براي ساکنان منطقه گردیده است.

با اجراي این طرح انتظار می رود دالیل افزایش 
تراز آب منطقه اجابن مشخص گردیده و راه 

 جهت رفع آن شناسایی گردد.کارهاي عملی 

ارائه راه حل 
 مشکل

 
 محور مدیریت ریسک و بحران -4
 موارد مشترك 4-6

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

ارزیابی پتانسیل زمین لغزش در محدوده مخزن و 
مدلسازي عددي امواج ناشی از زمین لغزش در 

 مخزن سد گیوي 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
یسات، جلوگیري از تأس

 رشد جلبکها و ...)

واقع شدن سد در باالدست منطقه 
مسکونی و ارزیابی تاثیرروگذري جریان 

 بر پایداري سد

تعیین تاثیر وقوع لغزش هاي احتمالی دیواره 
 هاي مخزن بر پایداري سد

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان رضوي

شناسایی و ارزیابی ریسک هاي پروژه انتقال آب به 
غرب مشهد با استفاده از روش هاي تصمیم گیري 

 چند شاخصه در محیط فازي 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

وجود ریسک در پروژه خط انتقال آب به 
 غرب مشهد 

شناسایی و ارزیابی ریسک هاي موجود در پروژه 
 خط انتقال آب به غرب مشهد 

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 سمنان

ارزیابی میدانی پاسخ چاههاي مشاهده اي در مقابل 
 امواج زلزله

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 کشور در زمینه آبفناوري 

فقدان سامانه یا     -2
شبکه کامل پایش یکپارچه 

 منابع آب(کمی و کیفی)

زمین لرزه یکی از اتفاقات طبیعی است. 
به نظر می رسد پاسخ چاهها به این 

رویداد و محتواي هیدرولوژیکی آبخوان 
در این رابطه از مواردي می باشند که در 

 ند.کشور کمتر مورد پایش قرار گرفته ا

با نصب تجهیزات و پایش پاسخ چاههاي مشاهده 
اي نزدیک به گسل به امواج زلزله، تغییرات 
سطح آب چاهها در مواجهه با امواج اصابتی 

ناشی از زلزله با دور تناوبهاي مختلف پیش بینی 
و راهکارهاي مورد نظر براي حفر و بهره برداري 
چاهها، همچنین چگونگی مدیریت منابع آب 

نی پس از وقوع چنین رخدادهایی ارائه زیرزمی

بومی سازي 
 فناوري
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 خواهد گردید.

4 

شرکت آب 
اي  منطقه

و   سیستان
 بلوچستان

تدوین برنامه جامع بهره برداري از تاسیسات آبی 
استان در شرایط بحرانی (وقوع خشکسالی و 

 سیالب) و تغییر اقلیم با رویکرد پدافند غیرعامل
 تقاضا محور

پژوهشی و اولویت هاي 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

عدم وجود برنامه مدون و جامع به منظور 
بهره برداري از تاسیسات آب استان در 

 شرایط حساس

دستیابی به یک برنامه جامع و طبقه بندي آن 
از منابع آبی استا در  به منظور بهره برداري بهینه

سرایط خشکسالی،سیالب و یا موارد خاص 
 مرتبط با پدافند غیرعامل

تهیه 
 دستورالعمل

5 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کردستان

) در رفتار NDTهاي غیرمخرب (استفاده از تست
 نگاري سدها

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

نگهداري از تعمیرات و -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

عدم امکان تحلیل رفتار بر سدهایی که 
ابزار مدفون آنها فاقد کارایی است، ایجاب 

می نماید تا بتوان از این شیوه براي 
 فاده گردد.تحلیل رفتار سدها است

بکارگیري روشهاي تکمیلی رفتارنگاري در سدها 
 خصوصا براي مقاطع مدفون و فاقد ابزار دقیق

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کرمان

تحلیل اندرکنش خشکسالیها و سیالبهاي استان 
 کرمان

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت پژوهشی و فناوري 
کمیسیون حمل و نقل و 

 عمران

بررسی علل و عوامل     -4
ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثیرات  افت آبخوان
هاي زیرزمینی و  آب

 سطحی بر یکدیگر

وقوع خشکسالی وسیل که بیشتر ناشی 
از نوسانات شدید بارندگی است، تاثیر 

 نامطلوب و غیر قابل
جبرانی دارد .علیرغم اینکه استان کرمان 

اما از از خشکسالیهاي پیاپی رنج میبرد، 
 خطر سیل نیز در امان نیست.

تحلیل اندرکنش خشکسالیها و سیالبهاي استان 
 کرمان

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مرکزي

ارزیابی و تحلیل نقش و جایگاه بیمه در مدیریت 
 هاي حدي در بخش آب  ریسک پدیده

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

مباحث اقتصاد     -3
آب(تعیین ارزش اقتصادي 
و ذاتی آب، عملیاتی نمودن 

 تجارت مجازي آب)

با انجام یک پژوهش کاربردي و در عین 
حال جامع بتوان نسبت به تبیین جایگاه 

و اهمیت بیمه در مدیریت ریسک 
هاي حدي و شرایط اضطراري و در  پدیده

نهایت ارائه راهکارهاي کارآمد در این 
 زمینه اقدام نمود. 

ارائه ارزیابی جامعی از نقش بیمه در مدیریت 
ط اضطراري هاي حدي و شرای ریسک پدیده

بخش آب و منابع آب کشور همچنین ارائه 
هاي بهبود وضع موجود و ارتقاء  راهکارها و شیوه

نقش بیمه در کاهش فشارهاي فزاینده بر منابع 
 آب کشور

ارائه راه حل 
 مشکل
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 ت تقاضایریمحور مد -5
 کشاورزي آب 5-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن مشکل کلیديعنوان   اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

ارزیابی عملکرد هیدرولیکی سازه هاي کنترل و اندازه 
گیري آب در شبکه آبیاري یامچی و پیشنهاد مناسب 

 ترین سازه براي شرایط کم آبی  (پروژه دانشجویی)

پایان نامه 
 دانشجویی

هاي پژوهشی و اولویت 
 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

کمبود آب در شبکه آبیاري اردبیل  
هاي اجتماعی بین موجب افزایش تنش

بایست است. لذا می کنندگان شدهمصرف
هاي هیدرولیکی که وظیفه عملکرد سازه

گیري و تحویل آب در توزیع، اندازه
هاي آبیاري را به عهده دارند مورد شبکه

بررسی قرار گرفته و نقاط ضعف و قوت 
 آنها شناسایی شود.

بررسی عملکرد هیدرولیکی سازه هاي تنظیم و 
کانال اصلی ارزیابی عملکرد بهره برداري  -آبگیر 

بررسی  -توزیع آب به کمک نرم افزارهاي جدید
پیشنهاد  -نقاط ضعف شبکه و ارایه راهکار الزم 

الزم براي بهبود توزیع مناسب آب بین مصرف 
 کنندگان

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اصفهان

و  برق و آب کنتورهاي هوشمند شناسی آسیب
 آن رفع راهکارهاي و ها چاه کنتورهاي حجمی

 مصوبات شوراي عالی آب تقاضا محور
فقدان سامانه یا     -2

شبکه کامل پایش یکپارچه 
 منابع آب(کمی و کیفی)

کنتورهاي هوشمند فعلی داراي 
مشکالتی در بهره برداري هستند.آسیب 
شناسی آنها میتواند در رفع مشکالت 

 موثر واقع شود.

پلیش مزایا و معایب کنتورهاي موجود در 
 اطالعات

ارائه راه حل 
 مشکل

3 

شرکت آب 
اي  منطقه

آذربایجان 
 شرقی

انجام بررسی هاي تطبیقی روشهاي پایش 
مستقیم(پیمایش زمینی) و غیر مستقیم(سنجش از 

 دور) در زمینه مصارف آب
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

امکان کاهش هزینه هاي برآورد مصارف 
آب با بهره گیري از فناوریهاي نوین 
سنجش از راه دور و همچنین صرفه 

 جویی در زمان

برآورد میزان مصارف منابع آب با استفاده از 
آن صرفه تحلیل داده هاي ماهواره اي و به تبع 

 جویی در هزینه و زمان 

ارائه راه حل 
 مشکل

4 

شرکت آب 
اي  منطقه

آذربایجان 
 شرقی

بررسی راهکارهاي انعطاف و تدقیق پارامترهایی چون 
نیاز آبی ،الگوي کشت و . . . در شبکه آبیاري جهت 

درصدي ساالنه مصرف در بخش  8اعمال کاهش 
 ارومیهکشاورزي حسب مصوبات ستاد احیاء دریاچه 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

سازي  ضرورت بهینه-11
نیاز آبی محصوالت 

کشاورزي و فقدان الگوي 
کشت مناسب با منابع آبی 

 موجود

ارتقاء بهره وري مصرف آب و اصالح 
 الگوي مصرف آب

 ارائه مدل  ارتقاء بهره وري مصرف آب و حل مشکل شرکت

5 
 شرکت آب

 اي زنجان منطقه

بررسی وضعیت توسعه اراضی کشاورزي و تغییرات  
هاي اخیر با استفاده از تصاویر کاریري در سال

 اي و اثرات آن بر کاهش منابع آبیماهواره
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 رفع نیاز شرکت

بررسی و تثبیت توسعه اراضی کشاورزي و تغییر 
کاربري این اراضی  میتواند  میزان آبیاري این 

اراضی  از منابع آب زیرزمینی،سطحی و یا 
 تلفیقی مشخص نماید

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
 سمنان

بررسی و معرفی الگوي تولید کشاورزي پایدار و 
 اقتصادي در دشتهاي بحرانی آب استان سمنان

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 درصد 90با عنایت به اینکه حدود 
مصرف آب در بخش کشاورزي اتفاق 

میفتد، برخی دشتهاي استان سمنان با 

اولویت بندي دشتها براي اجراي طرح احیاء و 
 تعادل بخشی آبخوانها

 ارائه مدل 
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توجه به نوع و چگونگی مصرف به لحاظ  آبی
پایداري منابع آب و خاك دچار بحران 

می باشند. این تحقیق می تواند با 
بررسی دقیق مصارف و نمونه گیري آب، 
خاك و گیاه، همچنین عوامل اجتماعی، 

زي را در این الگوي تولید پایدار کشاور
 دشتها ارائه نماید.

7 
شرکت آب 

اي  منطقه
 سمنان

استفاده کاربردي از سنجش از دور در تعیین محدوده 
اراضی کشاورزي به تفکیک محصوالت کشت شده در 

 شبکه آبیاري گرمسار 
 تقاضا محور

هاي پژوهشی و  اولویت
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

شناسایی دقیق محدوده اراضی و نوع 
محصوالت کشت شده در سالهاي 

مختلف، در شبکه هاي آبیاري براي 
مدیریت آب در شبکه و دریافت آب بها 

تنها شبکه موضوع بسیار مهمی است. 
فعال آبیاري با اراضی متمرکز در استان 
سمنان شبکه گرمسار می باشد. با انجام 

این تحقیق تالش می گردد محدوده 
اراضی و درنتیجه نیاز آبی هر واحد 

 مشخص و بیالن آب شبکه تدقیق گردد.

به روز رسانی مدیریت منابع و مصارف در سطح 
 شبکه براساس نوع کشت

و مالی (بهره وري) شبکه با ارزیابی اقتصادي 
توجه به اطالعات حاصله از منابع و مصارف آب و 

 محصوالت تولیدي

ارائه راه حل 
 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه
شناسایی و کاربرد مصالح و مواد جدید در ترمیم 
 سازه هاي هیدرولیکی شبکه آبیاري دشت قزوین

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 در زمینه آب فناوري کشور

بهبود راندمان پایین -10
هاي آبیاري(مرمت  شبکه
ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...) زهاب زهکش

به سر رسیدن عمر مفید تأسیسات و 
شبکه آبیاري قزوین و لزوم هزینه هاي 

 گزاف براي مرمت

ارائه راهکار و استفاده از مصالح نوین جهت 
 آبیافزایش بهره وري وساخت سازه هاي 

ساخت نمونه 
 محصول

9 
شرکت آب 

 اي قم منطقه
بررسی تغییرات وضعیت کشاورزي استان قم پس از 

 اجراي طرح احیا و تعادل بخشی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

چگونگی سازگاري و تطابق بخش 
کشاورزي استان با اعمال محدودیتهاي 
 برداشت آب در طرح احیا و تعادل بخشی

بررسی تغییرات وضعیت کشاورزي استان ازجمله 
مساحت باغات و مزارع، نوع الگوي کشت و... پس 

از اجراي طرح احیا و تعادل بخشی و تعیین 
 میزان اثربخشی آن با رویکرد درازمدت

ارائه راه حل 
 مشکل

10 
 شرکت آب

اي  منطقه
 مازندران

ارزیابی زیرساختهاي تامین وتوزیع آب کشاورزي در 
 چالش ها،نیازها،ضرورت ها_مازندران

تقاضا 
محور/دانشجوی

 ي

راهبرد هاي سند چشم انداز 
 وزارت نیرو

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)
 برنامه هاي تکمیلی و جامع ارائه و تدوین مشکالت موجود در تامین و توزیع آب 

ارائه راه حل 
 مشکل
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 ت تقاضایریمحور مد -5
 يآب شهر 5-2

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مازندران

وکیفی آب شرب تحلیل و ارزیابی وضعیت کمی 
 مازندران و ارائه راهکارهاي برون رفت

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

فقدان اطالعات کافی و وجود گزارشهایی از 
 آلودگی در برخی مناطق

 ارائه راهکار دستورالعمل کافیارائه راهکار و 

 

 

 ت تقاضایریمحور مد -5
 آب و صنعت 5-3

 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کردستان

هاي صنعتی و اقصادي و اجراي طرح –بررسی فنی 
وابسته به کشاورزي کوچک با نیاز آبی کم به عنوان 

 هاي بزرگ و پرآب طلبجایگزین طرح
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

کمیابی آب . مصرف آن در طرحهاي 
اد اشتغالزایی واحدهاي صنعتی پربازده، ایج

 به ازاي مصرف هر واحد آب که باالتر است

افزایش سهم کشاورزان در تولید صنعتی و 
 کاهش بیکاري

بومی سازي 
 فناوري

2 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه
تدوین برنامه جامع مدیریت عرضه و  تقاضا در بخش 

 هاي مختلف مصرف کننده آب استان یزد 
 تقاضا محور

هاي پژوهشی و اولویت 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 مدیریت تخصیص  و حفاظت از منابع آب  باعث ارتقا خدمات  فرایندها می شود 
ارائه راه حل 

 مشکل
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 يت سازیو ظرف یو اجتماع یو قانون یمباحث حقوق -6
 یتیریمد و یسازمان آموزش 6-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
سازمان آب و 
 برق خوزستان

سازي برنامه جامع آموزش همگانی در  تدوین و پیاده
 بخش آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

نظر به افزایش روز افزون اهمیت آگاهی 
رسانی و آموزش همگانی در مدیریت آب 

موزش کشور، ضروري است که جایگاه آ
همگانی در مدیریت تقاضا ارزیابی شده و 
برنامه جامعی در خصوص آموزش همگانی 

 در بخش آب تهیه و تدوین شود.

بررسی و تبیین ویژگیهاي فرهنگی،   
اجتماعی، سیاسی و محیط زیستی 

تاثیرگذار بر برنامه ریزي آگاهی رسانی در 
حوزه آب و تدوین برنامه هاي عملیاتی 
جهت استفاده از ظرفیتهاي بالقوه صدا و 
سیماي استانی، نشریات محلی و نهادهاي 

غیردولتی و سازمانهاي مردم نهاد در ارتقاي 
 همگانی در بخش آبآموزش 

 ارائه راه حل مشکل

2 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان جنوبی

طرح پایش افکار عمومی: سنجش آگاهی و نظر مردم 
خراسان جنوبی درباره ي فرهنگ مصرف آب با توجه 
به دو رویکرد اقتصاد مقاومتی و طرح تعادل بخشی 

 منابع آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 زمینه آبفناوري کشور در 

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

بررسی و توسعه روشهاي مدیریت تقاضاي 
 آب

آگاهی کم و اندك و عدم مشارکت کافی 
 کلیه ذینفعان در مسایل آب

 ارائه راه حل مشکل

 

 يت سازیو ظرف یو اجتماع یو قانون یمباحث حقوق -6
 گذاري سرمایه و مردمی مشارکت اجتماعی، 6-2

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 همدان

هاي  محیطی طرح  ارزیابی تاثیرات اجتماعی و زیست
 آبی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

هاي توسعه بخش  با عنایت به تعدد طرح
هاي در دست  آب کشور اعم از طرح

مبتالبه بودن  برداري و اجرا و بهره مطالعه،
ها به مسائل اجتماعی و  اکثریت این طرح

محیطی نیاز است که یک تحقیق  زیست
جامعی در زمینه فرآیند کارآمد و اثربخش 

هاي تاثیرات اجتماعی و  ارزیابی
هاي آبی کشور صورت  محیطی طرح زیست

هدف این پژوهش ارائه تصویر جامع و 
هاي  دقیقی از وضعیت موجود ارزیابی

هاي  محیطی و اجتماعی انواع طرح زیست
آبی در مراحل مختلف مطالعه، اجرا و 

باشد. به ویژه این پژوهش به  برداري می بهره
دنبال این است که تا چه اندازه استانداردها 
ه و ضوابط موجود در این زمینه اثربخش بود

اند انتظارات موجود را پاسخ دهند.   و توانسته

 ارائه راه حل مشکل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

سازي  پذیرد. بدون شک تدوین و ظرفیت
سازي چنین فرآیندي  الزم جهت پیاده

اند تا میزان قابل توجهی تبعات منفی تو می
محیطی  و تاثیرات منفی اجتماعی و زیست

 ها را کاهش دهد.  طرح

همچنین تدوین و ارائه یک فرآیند بومی با 
لحاظ الزامات قانونی و ضوابط مربوطه نیز از 

هاي اصلی مورد انتظار از این  جمله خروجی
 باشد.  پژوهش می

 
 يت سازیو ظرف یو اجتماع یو قانون یمباحث حقوق -6
 آب بخش ضوابط و مقررات نیقوان 6-3

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اصفهان

بررسی الگوهاي قراردادهاي موجود و ارائه مدلهاي 
برداري  قراردادي در مرحله طراحی ، ساخت و بهره 

با تاکید بر تامین منابع مالی پروژه ها توسط بخش 
 خصوصی

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل درون و 
 برون شهري

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

کمبود بودجه و مشکالت موجود در تامین 
ی مورد نیاز پروژه هاي آتی منابع منابع مال

 آب 

جذب سرمایه هاي بخش خصوصی با توجه 
 به محدودیتهاي موجود

 تهیه دستورالعمل

2 

شرکت آب 
اي چهار  منطقه

محال و 
 بختیاري

بررسی چالشهاي اعتباري و حقوقی حاکم بر استمالك 
اراضی طرحهاي اجرائی توسعه منابع آب در استان 

 چهارمحال و بختیاري
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

رفع معضالت اعتباري و حقوقی طرحهاي 
 توسعه منابع آب

رفع معضالتی که در راستاي اجرائی شدن 
طرحهاي توسعه منابع آب وجود دارند و 

 اجراي پروژه ها را به تاخیر می اندازندزمان 
 ارائه راه حل مشکل

3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان جنوبی

بررسی تاثیر اعمال آب قابل برنامه ریزي در مدیریت 
مصرف آب استان در ثبات اجتماعی و نقش آن در 
اقتصاد مقاومتی در راستاي ارزیابی عملکرد طرح 

 تعادل بخشی

 تقاضا محور
پژوهشی و اولویت هاي 

 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

بررسی و توسعه روشهاي مدیریت تقاضاي 
 آب

بهبود شیوه مدیریت آب با توجه به میزان 
 آب قابل برنامه ریزي

 ارائه راه حل مشکل

4 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان رضوي

راهکار جهت اعمال رویکردهاي امکان سنجی و ارائه 
مدیریت به هم پیوسته منابع آب در ساختارهاي 

 قانونی مدیریت آب کشور
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

لزوم جامع نگري و برخورد سیستمی در 
ریت کمی و کیفی سیستم هاي منابع مدی

آب، توجه به مساله پایداري در تمام 
سطوح، مشارکت ذینفعان و لزوم اصالح 
 ساختارهاي سازمانی و نهادي در بخش آب

مشخص کردن فرصت ها ، چالش ها، 
تناقضات و خالهاي قانونی پیاده سازي 
مدیریت یکپارچه منابع آب کشور ، بهره 

انی در این زمینه گیري از تجارب موفق جه
و ارائه راهکارها ، راهبردها و اقدامات مورد 

 نیاز جهت اعمال در قوانین کشور

 تهیه دستورالعمل



                                                                                                                                                                                                                    49                                                                                                                                                                                                                                   1397اولویت هاي تحقیقاتی وزارت نیرو در سال 
 
 
 

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

5 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان رضوي

 تقاضا محور ارزیابی جایگاه و نقش حقوق آب در مدیریت منابع آب
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت 
اجتماعی،فرهنگی و حقوقی 
بر طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعیین الگوي مناسب 
جهت مدیریت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 
 اجتماعی

قضائی متعدد ناشی  بروز مناقشات حقوقی و
هاي آبی و  اجراي طرح ها و پروژه از

متخصص  مندي از نیروهاي مستلزم بهره
 است. گرایش خاص مسایل آب، حقوقی با

 همکاري در ایجاد رشته حقوق آب در سطح
 کارشناسی ارشد در دانشگاه فردوسی

 مشهدبه منظور تربیت پژوهشگران، وکال ،
 قضات و کارشناسان حقوقی در حیطه

تخصصی با موضوع حقوق آبجهت مساعدت 
 ارائه مشورت به سیاست گذاران و مدیران و

 اجرایی در وزارت نیرو در مباحث مربوط به
آب در سطوح مختلف محلی،  حقوق

 استانی،
 منطقهاي، کشوري و بین المللی

 ارائه راه حل مشکل

6 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه

بررسی چالش هاي مرتبط با حقوق آب و تملک 
اراضی و نقاط ضعف و قوت آن در مسائل مبتالبه 

 شرکت آب منطقه اي قزوین  
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 زمینه آب فناوري کشور در

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

قوانین و مقررات پراکنده و گاه متناقض 
مرتبط با مسائل آب و تملک اراضی، 

مشکالت عدیده اي را در بحث مدیریت آب 
آورد که بررسی و ارائه راهکارهاي  پیش می

 مناسب براي آن، می تواند راهگشا باشد

ارائه راهکارهاي حقوقی مناسب براي 
رسیدن به اهداف مورد نظر شرکت و ارائه 

 پیشنهادهاي اصالح قوانین و مقررات
 ارائه راه حل مشکل

7 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کرمانشاه

بین المللی  تحلیل تجارب و ارزیابی قوانین و مقررات
 مرتبط با مدیریت رودخانه هاي مرزي

 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

دفاع، امنیت ملی و سیاست 
 خارجی

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 اجتماعیمسائل 

اهمیت بررسی هاي پدافند غیر عامل در 
 منابع آب

اهداف اصلی در این عنوان پژوهشی به 
 شرح ذیل می باشد:

شناسی تدوین برنامه شناخت و  ارائه روش-
 بهره برداري از منابع آبی کارستی کشور

ارائه روشهایی براي پایش منابع آب -
 کارستیک

 تحلیل تجربیات جهانی از شناخت و بهره-
 برداري از منابع آبی کارستی

بندي عوامل اصلی  شناسایی و اولویت-
 تهدیدکننده منابع آب کارستی کشور

ارزیابی و ارائه روشهاي شناسایی منابع آب -
 کارستی

ارائه راهکارهایی براي حفظ منابع -
 استراتژیک کارستی
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8 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مازندران

 بررسی و ارزیابی وضعیت رودخانه هاي
 آسیب ها،خطرات ،اقدامات ونیازها_مازندران

تقاضا محور/ 
 دانشجویی

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

مشکالت فعلی در مدیریت رودخانه و 
خسارات وارده به تاسیسات وخطوط موجود 

 در رودخانه

راه کار وراه ساماندهی وضعیت فعلی با ارائه 
 حل

بهره برداري 
پایدار،ارتقاء 

ایمنی،کاهش 
 خسارات

9 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه
تدوین و شناسایی راهکارهاي ساماندهی بازارهاي 
 محلی آب و ایجاد بازار رسمی آب در استان یزد 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

مباحث اقتصاد     -3
آب(تعیین ارزش اقتصادي 
و ذاتی آب، عملیاتی نمودن 

 تجارت مجازي آب)

 باعث ارتقا خدمات  فرایندها می شود 
مدیریت یکپارچه مصرف و تقاضا آب و 
معامالت مرتبط با آب و شناخت موانع 

 حقوقی تامین آب
 بومی سازي فناوري

 

 يسازت یو ظرف یو اجتماع یو قانون یمباحث حقوق -6
 یعموم مشارکت و یاجتماع مسائل 6-4

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي اردبیل منطقه

بررسی علل مناقشات در بهره برداري از منابع آب و 
از وقوع درگیریهاي ارائه راهکاردر جهت پیشگیري 

 محلی و منطقه اي (مطالعه موردي دشت اردبیل)
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

ل بحران حاکم برمنابع آب ناشی از به دلی
 کمبود آب

برنامه ریزي در جهت کنترل و پیشگیري از 
درگیریهاي احتمالی منابع آب ناشی از 

برنامه  -کمبود آن در حوزه هاي آبی استان 
ریزي در جهت مدیریت مصرف آب با در 
 نظر گرفتن کارایی آب و راندمان مربوطه

 ارائه راه حل مشکل

2 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه
امکان سنجی و نحوه مشارکت نهادهاي اقتصادي 

 جهت حفظ منابع آب استان
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

وجود منابع عظیم نفت و گاز و مشارکت  
 صنایع بزرگ در استان

تعیین پتانسیلهاي مشارکت بخش خصوصی 
 در بخش آب

 ارائه راه حل مشکل
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3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان رضوي

تحلیل رفتار حفاظت آب کشاورزان استان خراسان 
 رضوي (مورد مطالعه: دشت نیشابور)

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

فرهنگ سازي و مشکل کبود آب در دشت 
 نیشابور

افزایش مشارکت کشاورزان در مدیریت 
 منابع آب

 ارائه راه حل مشکل

4 
شرکت آب 

اي  منطقه
 خراسان رضوي

انجام مطالعات اجتماعی فرصت یا تهدید گسترش باغ 
ویالها و مراکز تفریحی سیاحتی در غرب مشهد حوزه 

 تأمین آب شرب
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

 گسترش باغ ویالها در حوزه غرب مشهد
بررسی ظرفیت و مشکالت موجود در 

 گسترش باغ ویالها 
 ارائه راه حل مشکل

5 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

بررسی راهکارهاي تقویت تشکل هاي مردمی در 
کنترل برداشت از آبهاي زیر زمینی بصورت پایلوت در 

 بخش یا روستایک 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 رفع نیاز شرکت
مدیریت برداشت از منابع آب زیرزمینی از 

 طریق مشارکت عمومی
 ارائه راه حل مشکل

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
 سمنان

ارزیابی و تحلیل عوامل انگیزشی مشارکت مردم در 
شرایط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضع 

موجود (ارائه ابزارهاي کارآمد تغییر اجتماعی در 
 مدیریت بخش آب)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

ر طرحهاي توسعه حقوقی ب
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

از مهمترین موضوعات مدیریت آب در 
کشور تعامل با آببران و هماهنگی ذینفعان 
و ذیمدخالن با تصمیمات مدیریت منابع 
آب و بالعکس می باشد. چنانکه بدون این 

ي مورد توافق همه هماهنگی و تصمیم ساز
ذیمدخالن، مدیریت منابع آب کشور ابتر 

خواهد ماند. در این تحقیق بر آنیم تا 
هماهنگی مدیریت منابع آب در مناطق 

مختلف کشور را با اجتماع مردم بررسی و 
عوامل مختلف انگیزش مردم را براي 

هماهنگ نمودن مصارف با منابع در راستاي 
آب متناسب با پایدار بودن بهره برداري از 

 خصوصیات جوامع ارائه نماییم.

بررسی تعارضات آب در کشور و انتخاب 
چند نمونه با خصوصیاتی که مسائل آب 

 کشور را در بر گیرند.
تهیه بانک اطالعاتی از منابع و مصارف آب، 
ذینفعان و ذیمدخالن، در ارتباط با نمونه 

 هاي انتخابی.
تحلیل عوامل انگیزش مشارکت مردم در 

 شرایط مختلف.
 ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود.

 ارائه راه حل مشکل
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7 
شرکت آب 

 اي قزوین منطقه

اثرات اجتماعی و فرهنگی بحران هاي مرتبط با منابع 
 آبی و نحوه تغییر فرهنگ مصرف 

(در خصوص منابع آب تحت مدیریت شرکت آب 
 منطقه اي قزوین)

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

به دلیل اثرات مستقیم بحران هاي مرتبط 
با منابع آبی بر روابط اجتماعی و تعامالت 

آثار اجتماعی این مردم با دولت، بررسی 
 پدیده ها بسیار حائز اهمیت است.

تمرکز بر منابع و تاسیسات آبی تحت 
مدیریت شرکت آب منطقه اي قزوین و 

بررسی مسائل فرهنگی و اجتماعی حاصل 
از بحران هاي مرتبط با این منابع و ارائه 

 راهکاري کاربردي مورد انتظار است.

 ارائه راه حل مشکل

8 
شرکت آب 

ي ا منطقه
 کردستان

مالکی بر مدیریت بخش آب  ارزیابی آثار ناشی از خرده
 کشور 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

خرده مالکی موجب میشود که تلفات انتقال 
و توزیع آب افزایش یافته و همچنین 
مشارکت و سرمایه گذاري در اصالح، 

بهسازي و بهره برداري طرحهاي آبی و به 
ویژه شبکه هاي آبیاري و زهکشی کاهش 
یافته و مدیریت آب با پیچیدگی  روبرو 

شود لذا ضروري است که مطالعه اي جامع 
زیابی اثرات خرده مالکی در در خصوص ار

بخش آب صورت گیرد تا عالوه بر شناخت 
ابعاد مسأله، راهکارهاي حقوقی، نهادي و 

فنی مطابق با شرایط کشور جهت مواجهه با 
 وضعیت اتخاذ گردد.

مسئله اصلی موردنظر این پژوهش بررسی 
مالکی در نقاط  تبعات ناشی توسعه خرده

به مختلف کشور در مدیریت بخش آب و 
ویژه اعمال مدیریت یکپارچه منابع آب در 

کشور  2و  1هاي آبریز درجه  سطح حوضه
رود که این  باشد. در واقع انتظار می می

پژوهش بتواند راهکارهاي عملیاتی و اجرایی 
جهت کاهش اثرات این معضل اجتماعی از 

 منظر مدیریت بخش آب ارائه نماید. 

 ارائه راه حل مشکل

9 

شرکت آب 
اي  منطقه

و  کهگیلویه
 بویراحمد

بررسی علل عدم استقبال سرمایه گذاري دراجراي 
وبهره برداري طرحهاي آبی استان وارائه راهکاربهینه 

 درخصوص بهترین روش مشارکت
 )44قانون اساسی (اصل  تقاضا محور

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
 منابع آب و تعیین الگوي
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و 
سرمایه گزاران داخلی وخارجی براي 

مشارکت در احداث و بهره برداري طرحهاي 
 توسعه منابع آب 

علیرغم توجیه اقتصادي و شرایط مطلوب 
طرحهاي آب دراستان کهگیلویه وبویراحمد 

اظ اینکه اعتبارات دولتی از طرفی به لح
محدود می باشد و تکافوي هزینه هاي 

اجرایی طرحها وپروژه هاي عمرانی را نمی 
دهد . بنابراین براساس دستورالعمل شرایط 

واگذاري طرحهاي تملک داراوي هاي 
سرمایه اي جدید ، نیمه تمام ، تکمیل شده 

وآماده بهره برداري به بخش غیر دولتی 
نون الحاق برخی مواد به قا 27موضوع ماده 

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت 
مجلس شوراي اسالمی و  1393مصوب 

 586206مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 
با اعمال اصالحات مصوبه  1395/4/5مور

 ارائه راه حل مشکل
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مورخ  1344590شوراي اقتصاد به شماره 
تصمیم گرفته شد که تعدادي  1396/5/25

زم به بخش از پروژه هاي داراي شرایط ال
غیردولتی واگذار گردد . اما استقبال هیچ 

استقبالی  صورت نگرفته است و این تحقیق 
 درهمین راستا می باشد . 

10 
شرکت آب 

اي  منطقه
 لرستان

ارائه الگوي کشت بهینه ، نیازآبی وهیدرومدول 
 هاي استان درشرایط مختلف آب وهوایی دردشت

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

تکرار الگوي کشتدر سالیان متوالی بدون 
 برسی هاي الزم

توجه به  معرفی الگوي گشت سالیانه با
 پتانسیل آبی هر منطقه

 اجراي پایلوت

11 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مازندران

تحلیل و ارزیابی سوابق تشکل هاي آبران در شبکه 
هاي آبی استان  و ارایه راهکارهاي افزایش مشارکت 
ذینفعان و ذیمدخالن در مدیریت مشارکتی آب با 

 تجارب بومی و جهانی 

 تقاضا محور
چشم راهبرد هاي سند 

 انداز وزارت نیرو

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
منابع آب و تعیین الگوي 
مناسب جهت مدیریت 

منابع آب با در نظر گرفتن 
 مسائل اجتماعی

با توجه به وضعیت منابع و مصارف آب در 
کشور و استان لزوم هماهنگی هرچه بیشتر 

ي مدیریت بین ذینفعان و ذیمدخالن برا
هرچه بهتر آب قابل برنامه ریزي و عبور از 
شرایط سخت کم آبی بدیهی میباشد لذا  
شناسایی عوامل موثر در  افزایش میزان  

مدیریت مشارکت آبی بسیار راهگشا خواهد 
 بود 

شناسایی عوامل موثر در افزایش میزان 
مشارکت ذینفعان با ذیمدخالن در مدیریت  

ف آبی در شراطی مشارکتی منابع و مصار
 متفاوت  آبی

 ارائه راه حل مشکل

12 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مرکزي

تبیین راه کارهاي نوین توسعه منطقه اي کم آب بر و 
سیاست هاي معیشتی جایگزین براي جوامع محلی با 

 تمرکز بر ظرفیت بارگذاري بر منابع آب
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

یران به عنوان یک از کشورهاي منطقه 
خشک خاورمیانه در مقایسه با متوسط 

جهانی میزان بارندگی کمتر از یک سوم و 
پتانسیل تبخیري در بیش از متوسط جهانی 

است. این امر سبب محدودیت آب قابل 
شور شده است.بنابراین دسترس درک

ضروري است راهکارهاي نوین با تاکید بر 
تدوین سیاستهاي معیشتی مبتنی بر توسعه 

 کم آب بر اندیشیده شود.

 -2استخراج سطح بارگذاري بر منابع آب 
تدوین سیاستهاي معیشتی مبتنی بر توسعه 

بررسی سطح اثربخشی گزینه  -3کم آب بر
 ها

 ارائه راه حل مشکل
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13 
آب شرکت 
اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی اثرات اقتصادي ، اجتماعی و زیست محیطی 
اقدامات انجام شده سازه اي و غیر سازه اي بر روي 

دشت بوچیر حمیران به منظور مدیریت مشارکتی بهره 
 برداران 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 ب(زیرزمینی و سطحی)آ

تعیین نوع فعالیت (سازه اي یا غیر سازه اي 
)در شرکت آب منطقه اي هرمزگان در 

 بهبود وضعیت تأمین آب 

بررسی و معرفی سازوکاردر شرکت آب 
منطقه اي هرمزگان به منظور مدیریت 

مشارکتی و توانمند سازي بهره برداران در 
 استفاده از منابع آب 

 تهیه دستورالعمل

14 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه

ارزیابی وارائه راهکارهاي عملیاتی  بهره برداري از 
ظرفیت هاي اجتماعی استان در راستاي مدیریت 

 پایدار منابع آب 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تأثیر مشکالت -13
اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 
تعیین الگوي منابع آب و 

مناسب جهت مدیریت 
منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

مطالعات مرتبط با مدیریت، نیروي انسانی و 
مسائل اجتماعی و نتایج آن مورد استفاده 

 فوري در صنعت آب دارد

مدیریت و حفاظت منابع محدود آب با 
 استفاده از پتاسیل هاي اجتماعی

 تهیه دستورالعمل

 

 ستیط زیو محمحور آب  -7
 رودخانه ها 7-1

 

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي البرز منطقه
تاثیر باز طبیعی سازي رودخانه کرج  بر بهبود کمیت 

 و کیفیت آب
پایان نامه 
 دانشجویی

هاي پژوهشی و  اولویت
 فناوري کشور در زمینه آب

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

نیاز به آگاهی از میزان توان خودپاالیی 
رودخانه کرج و تاثیر باطبیعی سازي رودخانه 

 بر شرایط کمی و کیفی آب رودخانه

تعیین میزان اثر باز طبیعی رودخانه بر 
 کیفیت و کمیت آب 

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

اي  منطقه
 آذربایجان شرقی

تاثیر فاکتور زمان بر مجوزهاي صادره براي برداشت 
 مصالح رودخانه اي مدت و زمان برداشت

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل درون و 
 برون شهري

ضرورت حفاظت -12
و سواحل و ها  رودخانه

 ساماندهی آنها

در صدور مجوزهاي برداشت شاخص زمان 
(طول دوره برداشت و زمان برداشت) به لحاظ 

حفاظت از رودخانه و جلوگیري از تغییرات 
 سوء مورفولوژیکی اهمیت دارد .

تدوین معیاري مناسب براي تعیین طول 
 دوره و زمان برداشت مصالح

تهیه 
 دستورالعمل

3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 آذربایجان شرقی

بومی سازي روابط تجربی فرسایش و رسوب براي 
 رودخانه هاي استان

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل درون و 
 برون شهري

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

روابط در عمده طرحهاي مهندسی رودخانه از 
تجربی که عموماً مختص سایر نقاط دنیاست 

استفاده بعمل می آید که معموال انطباق 
مناسبی با شرایط بومی ندارد . بومی سازي 

 این روابط ضروري است .

تدوین روابط مناسب و منطبق با شرایط 
 کشور

بومی سازي 
 فناوري
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4 
شرکت آب 

اي  منطقه
 آذربایجان شرقی

عملکرد طرح هاي مهندسی  تدوین شاخصها و ارزیابی
رودخانه و ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد با استفاده از 

 روشهاي نوین مطالعه موردي آجی چاي
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل درون و 
 برون شهري

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

وه عملکرد طرحهاي اجرا شده با اطالع از نح
شاخصهاي مناسب و تدوین راهکارهاي بهبود 
عملکرد می تواند در طرحهاي آتی باعث ارتقاء 

 سطح کیفی کارها شود . 

 -تدوین شاخصهاي مناسب ارزیابی عملکرد 
 ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي تهران منطقه
آلودگی غیرنقطه اي آب رودخانه ها و کنترل منابع 

 سدها با استفاده از پوشش گیاهی در ناحیه میانگیر
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

استفاده از نواحی میانگیر ( بافرزون ) در 
حاشیه منابع آب می تواند بار آلودگی 

روانابهاي سطحی و عمقی را به میزان قابل 
توجهی کاهش دهد . عالوه بر این ، این نواحی 

می توانند تأثیر مثبت قابل توجهی بر 
استحکام کناره هاي رودخانه ، کنترل 

دسترسی هاي غیرمجاز ، ایجاد محیط مناسب 
ته براي اکوسیستم هاي طبیعی و ... داش

 باشند.

هدف این پروژه استفاده از ناحیه میانگیر 
براي کنترل آلودگی هاي ورودي به منابع 

 آب سطحی در استان تهران می باشد.

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کردستان

بررسی توان خودپاالیی و ظرفیت پذیرش آلودگی 
هاي ناشی از پساب طرحهاي پرورش ماهی در رودخانه

 استان 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

هاي طرح پرورش روند رو به رشد درخواست
 ماهی در استان

 تعیین ظرفیت پذیرش آلودگی رودخانه
ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 
اي  منطقه

و  کهگیلویه
 بویراحمد

بررسی وارائه رویکردهاي نوین درمدیریت فرسایش 
 ورسوب درحوضه هاي آبریز

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

جلوگیري از فرسایش خاك در حوزه آبریز ، 
از افزایش ضریب نفوذ حوزه و جلوگیري 
 کاهش حجم مفید مخزن سد کوثر 

برآورد حجم دقیق رسوب وارد شده به 
مخزن سد و محاسبه بار رسوبی فعلی وآتی 
و به حداقل رساندن ورود رسوبات به مخزن 

سد کوثر ، همچنین بخشی از رسوبات 
حاوي فلزات سنگین و دیگر آالینده ها می 
باشند که الزم است بطورویژه مورد بررسی 

 ند . قرار بگیر

ارائه راه حل 
 مشکل

8 
شرکت آب 

اي  منطقه
 لرستان

تحقیق و بررسی راهکارهاي قانونی جلوگیري از تجاوز 
به حریم وبستر ودخانه ها توسط افراد حقیقی و 

 حقوقی
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

وجود ساخت وسازهاي غیر قانونی در حریم 
 بستر 

ارائه راهکاري هاي ضمانت اجرایی قانون 
 برخورد با تجاوز به حریم بستر رودخانه ها

تهیه 
 دستورالعمل

9 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مازندران

روشها،اقدامات _ارزیابی وتحلیل مدیریت سیالب
 ،بودجه وراهکارها

تقاضا محور/ 
 دانشجویی

سند چشم راهبرد هاي 
 انداز وزارت نیرو

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

مشکالت فعلی در مدیریت رودخانه و خسارات 
 وارده به تاسیسات وخطوط موجود در رودخانه

ساماندهی وضعیت فعلی با ارائه راه کار وراه 
 حل

تعیین 
دستورالعمل/راه

 نما

10 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مازندران

ارزیابی جامع اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها 
 و ارایه راهکارهاي سازه اي و غیر سازه اي  

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

ضرورت حفاظت -12
ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

ضرورت حفاظت از رودخانه ها بعنوان مجاري  
قوله هاي فنی ، عمرانی ، آبی حیاتی موثر در م

 اقتصادي ، اجتماعی، فرهنگی و ...

بررسی وضعیت موجود رودخانه ها  از حیث 
میزان برداشتها و خسارات وارده ، بهره 

گیري از تجارب داخلی و خارجی موفق در 

ارائه راهکار وحل 
 مشکل
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امر مدیریت سبز رودخانه ها و ارائه راهکار 
و دستورالعمل هاي اصالحی نظارتی و 

 د سازه اي و غیر سازه اي اجرایی  با رویکر

 ستیط زیمحور آب و مح -7
 آب بخش در یطیمح ستیز یابیارز 7-2

 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

1 
سازمان آب و 
 برق خوزستان

و تحلیل آثار ابرهاي گرد و غبار بر چرخه آب و ارزیابی 
 مدیریت منابع آب کشور در درازمدت

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

ابهامات متعدي در خصوص تأثیر درازمدت 
پدیده ابرهاي گردوغبار بر بیالن منابع آب، 
تبخیر و تعرق گیاهان، کیفیت منابع آبی و 

محیطی وجود دارد که تغییر  نیازهاي زیست
هاي مدیریت  تواند سیاست هر یک از آنها می

منابع آب را بکلی متحول سازد. این پروژه 
گویی به ابهامات  تحقیقاتی به دنبال پاسخ

موجود در خصوص این پدیده و راهکاري 
 باشد.  مدیریت و کاهش اثرات آن می

هاي مورد انتظار از انجام این  اهم خروجی
 باشد؛ پژوهش شامل موارد زیر می

بررسی سوابق و پیشینه مطالعات و  -
تحقیقات (داخلی و خارجی) صورت گرفته 

 هاي شن و گرد و غبار در زمینه توفان
شناسایی و ارائه عوامل و فرآیندهاي  -

 هاي گردوغبار بوجودآورنده توفان
شناسایی و ارائه عوامل و فرآیندهاي  -

 هاي گردوغبار تشدیدکننده توفان
بررسی و ارزیابی گستره و عمق اثرات  -

ناشی از وقوع ابرهاي گردوغبار در کشور با 
 محوریت منابع آب کشور

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
ب شرکت آ
اي  منطقه

 اردبیل

تدوین مدل بهره برداري اضطراري از سد یامچی در 
 مقابل ورود بار آلودگی ناگهانی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

مخازن تامین آب به عنوان یکی از زیر ساخت 
هاي حیاتی، متاسفانه در مقابل خطرات 
گوناگون فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی 

آسیب پذیري باالیی دارند. در سال هاي اخیر 
به  MTBEوقوع اتفاقاتی همچون سقوط تانکر 

درون سد قشالق، قدرت یافتن جریانهاي 
هدید به تروریستی همچون داعش که رسماً ت

آلوده کردن منابع آب می نمایند و .... لزوم 
توجه به مدیریت کیفی مخازن در برابر این 
 تهدیدات را بیش از پیش ضروري می نماید. 

اهداف تحقیق باید شامل تعیین نحوه 
پخش آلودگی ها در مخزن، نحوه شناسایی 

آالینده وارد شده به مخزن در کمترین 
مخزن پس از زمان ممکن و نحوه مدیریت 

کشف آلودگی باشد. مدیریت مخزن با توجه 
به نوع آلودگی و حجم و غلظت آن متفاوت 

خواهد بود. لکن باید به نحوي باشد که 
ضمن کنترل و حذف آلودگی، از اتالف 

حجم آب ذخیره شده تا حد امکان 
 جلوگیري نماید.

ارائه راه حل 
 مشکل
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 ردیف
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3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

ترل آالینده هاي طبیعی چشمه هاي بررسی نحوه کن
آبگرم منطقه نیر در حوضه آبریز سد یامچی و بهره 

 برداري اقتصادي از آالینده ها
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

بودن غلظت آالینده هاي معدنی نظیر باال 
آرسنیک در چشمه هاي آبگرم منطقه نیر که 

 به مخزن شرب یامچی زهکش می شود.

ارایه راهکار کنترل و تصفیه آالینده هاي 
معدنی چشمه هاي آبگرم و آنالیز اقتصادي 

 آن

ارائه راه حل 
 مشکل

4 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

مخزن سد یامچی  بررسی علل مرگ و میر آبزیان در
 در فصول خاص و ارائه راهکارهاي اصالحی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

چندین سال است مرگ و میر ماهیان در 
اتفاق می  زمانهاي خاص در مخزن سد یامچی

افتد و با عنایت به استفاده از آب این مخزن 
براي آب شرب مرکز استان و جهت حفظ 

سالمت افراد ساکن در مرکز استان ضرورت 
دارد. در اعالم نظر دامپزشکی، علت قطعی و 

راهکار مقابله اشاره نشده بود که علت 
 تحقیقاتی بودن موضوع می باشد.

ود تا دالیل مرگ و میر آبزیان مشخص ش
راهکارهاي مناسب جهت حذف آالینده 
هاي مذکور در تصفیه خانه آب شرب 

 اردبیل اتخاذ گردد. 

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

محیطی انجام شده براي  ارزیابی مطالعات زیست
 هاي توسعه استان  طرح

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

تایید شده توسط دفتر محیط زیست شرکت 
 مادر تخصصی

 آسیب شناسی و ارایه راهکارهاي مدیریتی
ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب 

 اي البرز منطقه

ارزیابی اثرات دراز مدت آبیاري با استفاده از پساب بر 
کشاورزي دشت هشتگرد و خاکهاي اراضی باغی و 

 اشتهارد
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

با توجه دستور کار استفاده از پساب بعنوان 
جایگزین آب براي آبیاري اراضی باغی و زراعی 

از عدم بروز مشکل در کیفیت دراز  ، اطمینان
مدت خاك در سرمایه گذاري هاي مربوطه 
این سوال مطرح می باشد  که آیا کیفیت 
خاك اراضی که منبع آبی براي آنها  پساب 

تعریف می شود در آینده دچار کاهش یا تغییر 
 خواهد شد ؟

تعیین میزان آسیب پذیري خاکهاي  - 1
ي با پساباراضی منطقه مورد نظر از آبیار   

 ارائه راهکار مناسب - 2

ارائه راه حل 
 مشکل

7 

شرکت آب 
اي  منطقه

آذربایجان 
 شرقی

بررسی پتانسیل آلودگی بالقوه آبخوان هاي استان با 
توجه به وضعیت هیدرولوژي آبخوان ها (با اولویت 

–مراغه  -تبریز –آبخوانهاي دامنه هاي شمالی سهتند 
 صوفیان  -شبستر _اذرشهر-بستان اباد –اهر  -بناب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

عدم وجود برنامه مدون در استقرار کاربري 
 هاي تولیدي ،صنعتی و خدماتی در کشور 

تعیین آسیب پذیري آبخوانها  دسته بندي و
و محدوده هاي مطالعاتی استان از نظر 

آلودگی با لحاظ وضعیت هیدرواوژي آبخوان 
 ها

تهیه 
 دستورالعمل

8 

شرکت آب 
اي  منطقه

آذربایجان 
 شرقی

مخزن اهر و  –محاسبه ظرفیت خود پاالئی رودخانه 
 صوفی چاي 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 زمینه آبفناوري کشور در 

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

اهمیت مسائل زیست محیطی و کیفی منابع 
 آب

تعیین ظرفیت خودپاالئی و قابلیت پاالئی 
 طبیعی بار آالینده 

ارائه راه حل 
 مشکل



                                                                                                                                                                                                                    58                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهاي زیر مجموعه 
 
 

 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

9 

شرکت آب 
اي  منطقه

آذربایجان 
 شرقی

 HSEبررسی موانع پیش روي پیاده سازي الزامات     
( ایمنی، بهداشت و زیست محیطی) در طرح هاي 

 عمرانی و بررسی میدانی اثرات آن

پایان نامه 
 دانشجویی

 مصوبات شوراي عالی آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

رفع موانع پیاده سازي الزامات افزایش سطح 
 ایمنی و بهداشت در کارگاههاي عمرانی 

ارتقائ ایمنی و بهداشت در کارگاههاي 
 عمرانی

ارائه راه حل 
 مشکل

10 
شرکت آب 

اي  منطقه
 بوشهر

ارزیابی آثار توسعه صنایع بزرگ نفت و گاز در منطقه 
 بر روي منابع و مصارف آب

 تقاضا محور
هاي سند چشم راهبرد 

 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

آثار سوء توسعه صنایع نفت و گاز بر روي 
 منابع آبی استان

 بررسی آسیب پذیري دشتهاي استان
ارائه راه حل 

 مشکل

11 
شرکت آب 

اي  منطقه
 بوشهر

سد رئیسعلی داواري و  بررسی پدیده شکوفایی جلبکی
 راهکارهاي مقابله با آن

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

دریاچه سد پیدایش و وگسترش  جلبک در 
 رئیسعلی دلواري

 بررسی دالیل و ارئه راهکار هاي مناسب
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
شرکت آب 

اي  منطقه
 تهران

 تقاضا محور طراحی و ساخت حسگرهاي شناسایی آالینده هاي آب
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

در حال حاضر حسگرهاي شناسایی آالینده 
هاي آب از خارج وارد می شود لذا با توجه به 
لزوم بیش از حد استفاده از آنها الزم است 

 دانش ساخت آنها بومی گردد

ساخت سنسورهاي تشخیص آالینده هایی 
به همراه  BOD  ،CODنظیر نیترات ، 

بردهاي الکترونیکی و نرم افزار نمایش 
 اطالعات

ساخت نمونه 
 محصول

13 

شرکت آب 
اي  منطقه

خراسان 
 رضوي

بررسی تأثیر انباشت باطله هاي خروجی از معادن 
 سنگ آهن سنگان برمنابع آب زیرمینی پایین دست

 رتقاضا محو
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

آلوده شدن منابع آب زیرزمینی نزدیک معادن 
 سنگ آهن سنگان 

بررسی میزان آلودگی ایجاد شده در منابع 
آب زیرزمینی نزدیک معادن سنگ آهن 

 سنگان 

ارائه راه حل 
 مشکل

14 
شرکت آب 

اي  منطقه
 زنجان

ها  کش بررسی و ارزیابی نقش مصارف کودها و آفت
هاي آب در تخریب کیفیت آب در  عنوان آالینده به

 استان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 نیاز شرکت رفع

مدیریت حوضه آبریز و برآورد میزان ورود 
بار آلی ناشی از زهاب هاي کشاورزي به 
منابع آب و کنترل میزان مصرف سموم و 
کودهاي کشاورزي در سطح حوضه و ارائه 

راهکارهایی براي جلوگیري و کاهش 
 آلودگی هاي ناشی از آن

ارائه راه حل 
 مشکل

15 
شرکت آب 

اي  منطقه
 سمنان

ارزیابی کیفی پسابهاي تولیدي در سطح استان و 
 امکان سنجی تخصیص آن به بخش هاي مختلف

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

توجه پساب به عنوان طالي خاکستري مورد 
جامعه جهانی قرار گرفته است. در استان 
کویري سمنان این حجم از آب نباید مورد 
غفلت قرار گیرد، لذا انجام این تحقیق به 

بررسی و تدقیق بانک اطالعاتی پسابهاي 
 تولیدي.

ارزیابی کیفی پسابها با لحاظ مسائل زیست 
 محیطی.

ارائه راه حل 
 مشکل
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سنجی تخصیص پسابها متناسب با امکان  عنوان نمونه اي در استان راهگشا خواهد بود.
 مصارف.

16 
شرکت آب 

اي  منطقه
 فارس

بررسی عوامل تخریب کیفی آب رودخانه و انجام مدل 
کیفی مخزن بهمراه ارائه راهکار در حوضه آبریز 

 سدهاي سلمان فارسی، نرگسی و چروم
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

براي نخستین بار است که در استان انجام می 
 شود 

ارزیابی میزان تاثیر تشکیالت نمکی 
 باالدست بر کیفیت آب مخزن

ارائه راه حل 
 مشکل

17 
شرکت آب 

اي  منطقه
 قزوین

صنعتی و کشاورزي در  ارزیابی اثرات تخلیه پسابهاي
 کیفیت آب شبکه آبیاري دشت قزوین

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

بررسی مطلوبیت آب آلوده شده براي 
 کشاورزي

تاثیر بر بررسی نقاط آلوده کننده، بررسی 
 کیفیت نهایی آب

ارائه راه حل 
 مشکل

18 
شرکت آب 

اي  منطقه
 قزوین

بررسی اثرات پساب تصفیه خانه هاي صنعتی بر 
کیفیت آبهاي زیرزمینی و آبهاي سطحی و چاه هاي 

اطراف تصفیه خانه هاي شهرهاي صنعتی استان 
 قزوین

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

به سبب وجود تصفیه خانه هاي صنعتی که 
علی رغم صرف هزینه فاقد استاندارد هاي 
الزم بوده و می بایست اثرات آنها بر منابع 

 پیرامونی مورد بررسی واقع شود

کاهش آلودگی زیست محیطی ناشی از 
اب صنعتی و بررسی تاثیر آن بر کیفیت پس

 آبهاي زیرزمینی

ارائه راه حل 
 مشکل

19 
شرکت آب 

 اي قم منطقه
بررسی اثرات اجراي پوشش بستر رودخانه قمرود بر 

 وضعیت آبخوان دشت قم
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی علل و عوامل     -4
ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثیرات  افت آبخوان
هاي زیرزمینی و  آب

 سطحی بر یکدیگر

کاهش تغذیه آبخوانها در اثر کاهش 
 نفوذپذیري سطحی خاك

تعیین درصد تغییرات نفوذپذیري بستر 
رودخانه قمرود و اثرات آن در تغذیه  

 آبخوان

ارائه راه حل 
 مشکل

20 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کردستان

تعیین گستره تغذیه سفره هاي تحت فشار و شناسایی 
 منابع آلوده کننده احتمالی

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

فشار و  هاي تحت آبخوانعدم تشخیص گستره 
امکان آلوده شدن آن به فلزات سنگین و 

 پسماندهاي کشاورزي و صنعت

هاي  ارائه فایل مکانی گستره تغذیه آبخوان
تحت فشاراستان و ارائه خصوصیات 

 هیدرودینامیک آنها

ارائه راه حل 
 مشکل

21 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کردستان

سنگین از  ارزیابی فنی و اقتصادي فرآیند حذف فلزات
 منابع سطحی و زیرزمینی آلوده به این عناصر

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

افزایش امنیت در بخش مصارف مختلف منابع 
 سطحی و زیرزمینی استان

  
رائه راه حل ا

 مشکل

22 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کرمان

 مکان یابی بهینه تولید انرژي هاي پاك خورشیدي
پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

یکی از راههاي رسیدن به توسعه همه جانبه 
اقتصادي و اجتماعی در دنیاي امروز، وجود 
یک منبع تولید انرژي پایدار، مستمر و قابل 
اعتماد است.انرژي خورشیدي از جمله گزینه 

مکان یابی بهینه تولید انرژي هاي پاك 
 خورشیدي

 ارائه مدل 
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 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

هاي کلیدي براي این مساله حیاتی تلقی 
میشود. با توجه به در دسترس بودن،مقرون به 

صادي و مهم تر از همه صرفه بودن از لحاظ اقت
عدم آالیندگی زیست محیطی  انرژي 
خورشیدي ، الزم است مکانیابی براي 

شناسایی مکانهاي مناسب براي استفاده از 
 انرژي خورشیدي انجام گیرد.

23 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کرمانشاه

فلزات بالقوه سمی  و بررسی ژئوشیمی/بیوشیمی 
چشمه ها و رودخانه ‘ آلودگی میکروبی آب  تاالبها 

هاي استان کرمانشاه(مطالعه موردي) در راستاي 
 حفاظت کیفی منابع آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

نوآوري در بررسی هاي زیست محیطی مرتبط 
 با آب

بررسی میزان گروههاي مختلف جلبکی در 
مخازن سدها به صورت موردي و اهمیت 
آن بر سالمت مصرف کننده ها و شیوع 

 بیماریهاي ناشی از آن

ارائه راه حل 
 مشکل

24 
رکت آب ش

اي  منطقه
 گلستان

هاي زیرزمینی  کننده آب بررسی و شناسایی منابع آلوده
 هاي کاربردي جلوگیري از آن  استان و راه

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

با توجه به محل تامین عمده آب شرب استان  
گلستان از منابع آب زیرزمینی، شناسایی 

 منابع آلوده کننده آن مهم می باشد

با اجراي این طرح انتظار می رود منابع 
آلوده کننده اب هاي سطحی شناسایی شده 

و راه هاي جلوگیري از آن ها نیز معین 
 گردند.

ارائه راه حل 
 مشکل

25 
شرکت آب 

اي  منطقه
 گیالن

) IRWQIبررسی روند آلودگی با استفاده از شاخص(
ایستگاه هاي کیفی تحت مطالعه حوضه هاي آبریز 

 استان (مطالعه موردي).
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها آلودگیحذف 

تعیین کیفیت آب بر اساس نمودارها و 
محاسبات ریاضی متداول نتایج دقیقی را نشان 

بانک  410-445نمی دهدضمن اینکه فرم 
اطالعاتی دیتا ایز بدلیل عدم وجود داده 

تکمیل نمی شودو  دفتر مطالعات از کسب 
امتیازات مربوطه همواره محروم است. سازمان 

 به دست وري بهره افزایش با با کسب امتیاز و
 کسب به رقابتی محیط در می تواند بهتر آمده

 بپردازد درآمد

تدوین شاخص هاي کیفیت منابع آب، تهیه 
شاخص ها با توجه به شرایط طبیعی و 

مسایل و مشکالت منابع آب به گونه اي که 
شاخص هاي تدوین شده بتواند چشم انداز 
و فهم و درك مناسبی از وضعیت کیفی 

 ابع آب استان گیالن ارایه نماید.من

 اجراي پایلوت

26 
شرکت آب 

اي  منطقه
 گیالن

هاي صنعتی به  ارزیابی تاثیرات ناشی از ورود آالینده
منابع آب کشور و ارائه راهکارهاي بهبود و کاهش 

 اثرات
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

نظر به این که در کشور در خصوص ارزیابی و 
محیطی و پایش اثرات و پیامدهاي زیست

هاي صنعتی در منابع بهداشتی تجمع آالینده
آب تحقیقات کافی و کاربردي صورت نگرفته 

حیث ابعاد  است، و نظر به اهمیت موضوع از
اجتماعی، بهداشتی و اقتصادي، ضرورت دارد 

که در این زمینه تحقیقات جامع صورت 
 پذیرد.

ارائه تصویري جامع و شفاف از وضعیت    
هاي صنعتی منابع آب کشور به  آالینده

-ها  تفکیک مناطق مختلف و نوع آالینده
تبیین ضرورت کنترل منابع نشر 

اثرات سازي  هاي صنعتی با کمی آلودگی
ها به منابع آب سطحی و  ورود این آالینده
ارائه تصویري از آینده  -زیرزمینی کشور 

محتمل وضعیت آلودگی منابع آب کشور 
هاي صنعتی تحت  ناشی از ورود آالینده

ارائه راه حل 
 مشکل
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 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

سناریوهاي مختلف مبتنی بر نتایج حاصل 
ارائه  -هاي جامع مختلف مرتبط  از طرح

، کنترل برنامه و راهکارهاي عملیاتی مقابله
و حفاظت از منابع آبی (سطحی و 

 -هاي صنعتی  زیرزمینی) در مقابل آالینده
سنجی توسعه تجارت بارآلودگی در  امکان

 نقاط مختلف کشور

27 
شرکت آب 

اي  منطقه
 هرمزگان

بررسی نقش گنبدهاي نمکی در تخریب کیفی منابع 
آب سطحی و زیرزمینی و ارائه راهکارهاي کاهش 

 اثرات آنها در محدوده مطالعاتی جناح بستک 
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها یحذف آلودگ

آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی 
 بدلیل وجود گنبدهاي نمکی

ارائه روشهاي بهسازي و اصالح منابع 
آالینده آب و راهکارهاي پیشگیري ، مهار و 

 کاهش آلودگی 

ارائه راه حل 
 مشکل

28 
شرکت آب 

اي  منطقه
 هرمزگان

بررسی علل رشد جلبکها در آب هاي زیرزمینی دشت 
رودان و ارائه راهکارهاي عملی جهت کاهش مسافرآباد 

 اثرات ناشی از رشد آنها (فاز دوم طرح )
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

آلوده شدن منابع آب سطحی و زیرزمینی 
 گنبدهاي نمکی بدلیل وجود

ارائه روشهاي بهسازي و اصالح منابع 
آالینده آب و راهکارهاي پیشگیري ، مهار و 

 کاهش آلودگی 

ارائه راه حل 
 مشکل

29 
شرکت آب 

اي  منطقه
 همدان

بررسی اثر رهاسازي آالینده هاي ناشی از شیرابه 
 لندفیل مالیر بر منابع آب منطقه

پایان نامه 
 دانشجویی

پژوهشی و اولویت هاي 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

بررسی مدت زمان نفوذ آلودگی بر منابع پایین 
اتخاذ تصمیمات جهت جلوگیري از  -دست

در صورت لزوم  -ورود شیرابه به منابع آبی
 -ستقرار لندفیلمعرفی مکان جدید جهت ا

بررسی میزان آلودگی نفوذ آن به منابع پایین 
 دست

پیش بینی سرعت حرکت آلودگی و انتقال 
آن به الیه هاي زیرزمینی و ردیابی مسیر 

بررسی انواع آلودگی ها و  -حرکت آن 
 روشهاي جلوگیري آن

ارائه راه حل 
 مشکل

30 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه
محیطی شیرین سازي ارزیابی اثرات تجمعی زیست 

 آب هاي شور در دشت هاي استان
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

کمبود آب شیرین و  تقاضا براي استفاده از 
 آبهاي شور

ارزیابی انواع تکنولوژي شیرین سازي اب 
 شور و پیامد هاي زیست محیطی آن 

بومی سازي 
 فناوري

31 
شرکت آب 

 اي یزد منطقه

ارزیابی اثرات کمی و کیفی ناشی از استخراج معادن 
واستقرار صنایع آالینده و پرمصرف بر منابع آب آن 

 منطقه
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 زمینه آبفناوري کشور در 

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

با انجام مطالعه موردي می توان به اثرات  
استخراج معادن و... بر منابع آب پایین دست 

 پی برد

حفاظت کیفی و مدیریت تخصیص منابع 
آب با استناد به آسیب هاي کمی و کیفی 

 ناشی از صنایع و معادن

ارائه راه حل 
 شکلم
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 ستیط زیمحور آب و مح -7
 پیکر آبی 7-3

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

بررسی تاثیر گچ موجود در ساختگاه سد کله سر بر 
 کیفیت آب مخزن و مسائل پایداري 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

وجود گچ در خاکهاي محل احداث سدها 
اجتناب ناپذیري بر محل مخزن و تأثیرات 

خاکریز اطراف سدها دارد بطوریکه بعضا 
مشاهده شده است که باال بودن میزان گچ 
باعث تأثیرات سوء در محل مخزن و حتی 

خاکریز سد شده و تعادل شیمیایی آب مخزن 
سد را برهم زده و حتی پایداري کلی سد را 

 هم به خطر می اندازد.

ارایه راهکارهاي عملی براي پیشگیري از 
کاهش کیفیت آب مخزن و بروز مسائل 

 پایداري در اثر انحالل گچ 

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي ایالم منطقه
بررسی علل رشد جلبلک ها در سد مخزنی ایالم و 

 راهکارهاي جلوگیري از آن
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 زمینه آبفناوري کشور در 

فقدان سامانه یا     -2
شبکه کامل پایش یکپارچه 

 منابع آب(کمی و کیفی)

رشد جلبلک ها باعث مصرف اکسیژن محلول 
آب گردیده و با توجه به مصرف شرب آب سد 
مخزنی ایالم  بررسی این موضوع مورد نیاز می 

 باشد.

با توجه به اینکه مصرف اصلی آب سد 
رب مخزنی ایالم جهت تامین آب ش

شهرستان ایالم می باشد هدف از این 
بررسی ارایه راهکارهایی جهت رفع و از بین 
بردن جلبلک ها و شناسایی نوع جلبلک ها 
و ارایه راهکارهاي مقابله با آن می باشد و 
در این راستا شناسایی مراحل رشد و روند 
توسعه آنها و میزان اثر گذاري بر کیفیت 

 شد آب بسیار مهم و ضروري می با

ارائه راه حل 
 مشکل

3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 آذربایجان غربی

آبه  شناسی بومی جهت محاسبه و برآورد حق تدوین روش
 هاي آبی کشور محیطی پیکره زیست

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

برداري از منابع طبیعی  گرچه توسعه بهره
ویژه منابع آبی براي پاسخگویی به  مختلف به

  ناپذیر است، نیاز روزافزون بشر، امري اجتناب
اما چنین اقداماتی بدون توجه کافی به اثرات 

آمدن فشارهاي  توسعه گاها منجر به وارد
مضاعفی بر اکوسیستم و حیات بشري و 

گردد. نمونه بارز  هاي آبی می خصوص پیکره به
این مسئله اثرات ناشی از توسعه، اعم از توسعه 

هاي سدسازي یا  منابع آب مانند اجراي پروژه
هاي مرتبط به خصوص  توسعه سایر بخش

هاي آبی کشور  بخش کشاورزي بر پیکره
 باشد.  می

هاي بومی جهت  و ارائه روش تدوین
محیطی  محاسبه و برآورد حقابه زیست

هاي موجود در مناطق  ها و تاالب رودخانه
باشد. همچنین بایستی  مختلف کشور می
هاي توسعه داده شده به  که هر یک از روش

 صورت موردي واسنجی و ارزیابی گردد. 

ارائه راه حل 
 مشکل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

4 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه
تاثیرات سازه هاي آبی احداث شده در استان بر ارزیابی 

 روي اکوسیستم هاي پایین دست آن
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

چالشهاي زیست محیطی و فرصت هاي ایجاد 
 جدیدشده در اثر احداث سازه هاي 

تعیین تاثیرات سازه هاي احداثی بر محیط 
 زیست

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي تهران منطقه
بررسی توانایی جذب فلزات سرب، مس وکادمیوم توسط 
 باکتریهاي جاذب، منطقه مورد مطالعه دریاچه سد ماملو

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

حذف فلزات سنگین مخاطره امیز توسط 
 باکتري هاي جاذب این فلزات

ارتقا و بهبود کیفیت فیزیکوشیمیایی آب 
 منطقه سد مالو جهت شرب

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
 کردستان

محدودیت هاي پیشرو در بهره برداري از بررسی مسائل و 
پساب در استان و ارائه راهکار در جهت عملیاتی نمودن 

 استفاده از آن

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

ع آبی و کاهش نزوالت با توجه به کمبود مناب
جوي بویژه در سالیان اخیر، استفاده از این 
منابع بعنوان یک منبع ارزشمند آبی مطرح 

 می باشد.
برداري مناسب و ریزي در جهت بهرهبرنامه

 تخصیص پساب

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مازندران

بررسی و ارزیابی تغییرات کیفی آب مخازن سدها با توجه 
به منابع مختلف آالینده  موثر در تغییرات کیفی پارامترها 

ي ورودي به مخزن  (بنابر اهداف تامین آب شرب  از 
 سدها)

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نیرو

بررسی منابع آالینده     -9
آب و ارائه راهکارهایی 
جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

وجود گزارشهایی از فقدان اطالعات کافی و 
 آلودگی در برخی مناطق

بررسی وضعیت موجود و سیر تغییرات 
 کیفی و ارائه راهکار و دستورالعمل کافی

ارائه راهکار وحل 
 مشکل

 

 ت دانش و پژوهشیریمحور مد -8
 آب بخش در نینو يفناور 8-1

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه
بررسی تاثیر دوره هاي آموزشی الکترونیکی بر 

 عملکرد سازمانی
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 
 انداز وزارت نیرو

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 چالشهاي موجود در سیتم هاي نوین آموزشی
تعیین تاثیر سیستم هاي آموزشی بر ارتقا 

 عملکرد افراد و سازمان
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي تهران منطقه
سنجی استفاده از انرژي خورشیدي در  امکان

 اي تهران ساختمان مرکزي شرکت آب منطقه
پایان نامه 
 دانشجویی

 راهبرد هاي سند چشم
 انداز وزارت نیرو

 استفاده بهینه از انرژي هاي تجدیدپذیر -
کاهش مصرف برق، تحقق سیاست هاي 
وزارت نیرو در راستاي بکارگیري انرژي 

 هاي تجدیدپذیر

تهیه 
 دستورالعمل
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 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

3 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

استفاده از روشها و فن آوریهاي نوین جهت محاسبه 
،در آبخوانهاي و بر آورد ضرایب هیدرو دینامیکی 

 آزاد و تحت فشار
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 رفع نیاز شرکت

شناسایی مناطق بحرانی منابع   آب 
زیرزمینی از طریق فن آوریهاي نوین و 

یر الزم جهت جلوگیري از تشدید اتخاذ تداب
 بحران

ارائه راه حل 
 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي سمنان منطقه

بررسی و تحلیل تجارب جهانی طرح هاي شیرین 
سازي آب شور و لب شور با استفاده از تکنولوژي 

 هاي نوین

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

قطعا بخش عمده اي از کمبود آب در آینده نه 
چندان دور با استفاده از آب شیرین کنها 

جبران خواهد گردید. بررسی تجارب جهانی 
در اینخصوص و قناوریهاي مختلف با توجه به 

نظر موفقیت و عملی شدن آنها ضمن در 
گرفتن شرایط استان سمنان راهگشا خواهد 

 بود.

بررسی تجارب جهانی و امکان استفاده از 
انرژي خورشیدي موجود در استان سمنان 

براي شیرین سازي آبهاي شور با لحاظ 
 مسائل اقتصادي و محل مصرف

ارائه راه حل 
 مشکل

5 
شرکت آب 

  اي سیستان منطقه
 و بلوچستان

رائه راهکاري توسعه کاربرد ارزیابی،امکان سنجی و ا
 فناوریهاي نوین در بخش آب

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

کاهش منابع آبی و لزوم استفاده بهینه از 
در منابع موجود و تصمیم گیري جامع و کامل 
 رابطه با وضعیت گذشته،حال و آینده منابع

استفاده از فناوریهاي نوین در بخش آب به 
منظور کاهش هزینه ها،افزایش 

راندمان،بهینه سازي مصرف و نیز همگام 
بودن با تکنولوژي هاي روز دنیا در بخش 

 آب

ارائه راه حل 
 مشکل

 

 ت دانش و پژوهشیریمحور مد -8
 آب بخش در دانش تیریمد 8-2

 عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف
نوع 

 تحقیق
 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی

1 
شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

طراحی مجدد فرآیندهاي انجام کار در شرکت آب 
منطقه اي اصفهان در راستاي توانمندسازي کارکنان 

 و مدیران
 تقاضا محور

قانون مدیریت خدمات 
 کشوري

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

 اجراي پایلوت تعیین و باز تعریف روند انجام فعالیتها افزایش بهره وري نیروي انسانی

2 
شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

آسیب شناسی و ارز یابی عملکرد ابزار دقیق سدها ي 
با بررسی الزامات نحوه ابزارگذار ي در زمان  خاکی 

ساخت سدها و شناسایی مهمتر ین عوامل خرابی ابزار 
 دقیق  سدها با مطالعه موردي چند سد.

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 محیط زیست

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)
 رفع نیاز شرکت

مدیریت پژوهش در بررسی الزامات نحوه 
ابزارگذار ي در زمان ساخت سدها و 

شناسایی مهمتر ین عوامل خرابی ابزار 
دقیق درآسیب شناسی و ارز یابی عملکرد 

ارائه راه حل 
 مشکل
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 عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف
نوع 

 تحقیق
 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی

ابزار دقیق سدها ي خاکی  میتواند 
تجربیات فنی در این زمینه را از طریق فن 

 آوریهاي نوین ارتقاء بخشد

3 
شرکت آب 

 اي فارس منطقه
 تقاضا محور طراحی و پیاده سازي نظام مدیریت دانش 

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

 فناوري اطالعات و ارتباطات

عدم شناسایی و     -1
استفاده بهینه از منابع آب 
و مدیریت یکپارچه منابع 

 آبی

شناسایی،اولویت بندي و گروه بندي دانش و 
ابزارهاي تبادل دانش و تعامل فی مابین آنها 

در سازمان پروژه محور در بهتر مدیریت 
نمودن دانش سازمانی و به تبع آن در مدیریت 

 کارآمد پروژه ها بسیار تاثیر گذار است

طراحی متدولوژي براي پیاده سازي نظام 
مدیریت دانش به منظور پیشگیري از بروز 

 مشکالت در پروژه ها می باشد
 ارائه مدل 

4 
شرکت آب 

 اي مازندران منطقه
ارزیابی اثر بخشی و مستند سازي پروژ هاي تحقیقاتی 

 اجرا شده در شرکت آب منطقه اي مازندران 
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم انداز 
 وزارت نیرو

هاي  اثرات طرح    -7
توسعه بر منابع 

 آب(زیرزمینی و سطحی)

بررسی نتایج حاصل از پروژه هاي تحقیقاتی 
گذشته و انطباق آنها با اهداف و اولویتهاي 
تعریف شده و اسناد باالدستی امکان تعریف 

پروژهاي کاربردي تکمیلی و بومی سازي نقشه 
 را ه تحقیقات استان را فراهم میسازد 

بررسی اثر بخشی تحقیقات انجام شده تا 
میلی و تدوین کنون و تعریف پروژه هاي تک

 نقشه راه بومی تحقیقات استان

ارائه راه حل 
 مشکل

 

 یآب يها ر ساختیزمحور  -9
 فنی و اجرایی مسائل 9-1

 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

1 
شرکت آب 

اي  منطقه
 اردبیل

پتانسیل سنجی و جانمایی بهینه براي تولید برق از 
انرژي خورشیدي با استفاده از سطح آزاد آب کانال اصلی 

مغان و خداآفرین با تاکید بر تامین مصارف برقی 
 اضطراري و کاهش تبخیر آب (پروژه دانشجویی)

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

ات و نگهداري از تعمیر-14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

نیاز به تامین برق اضطراري روشنایی محوطه 
و سایر مصارف (به جز مصرف عمده و مستمر 
الکتروپمپ هاي با توان باال) که با توجه به 

مشابه اجرا شده در هندوستان، بومی  نمونه
 سازي فناوري نیز محسوب می گردد.

تامین برق روشنائی و مصارف کوچک بهره 
برداري در محل هایی که حراست حداقل 
نیاز دارد می تواند به صرفه جوئی بیشتر 

منجر شود و سهولت بهره برداري در شبکه 
 را در پی داشته باشد.

ارائه راه حل 
 مشکل

2 
آب  شرکت
اي  منطقه

 فارس

ارزیابی عملکرد پرده آبند و بررسی امکان آبگیري سدها 
قبل از تکمیل پرده تزریق (سد تنگاب، رودبال ، هایقر و 

 نرگسی)
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

براي نخستین بار است که در استان انجام می 
 شود 

سنجش میزان کارایی حفاري و تزریق هاي 
 انجام گرفته

ارائه راه حل 
 مشکل
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 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

3 
شرکت آب 

اي  منطقه
 فارس

ارزیابی عملکرد ایستگاه هاي پمپاژ شناور در دریاچه 
 سدها

پایان نامه 
 دانشجویی

اولویت هاي پژوهشی و 
 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
جلوگیري از تأسیسات، 

 رشد جلبکها و ...)

براي نخستین بار است که در استان انجام می 
 شود 

بررسی قابلیت استفاده از پمپاژ شناور در 
 پروژه آبرسانی

تهیه 
 دستورالعمل

4 
شرکت آب 

اي  منطقه
 فارس

ارزیابی کارایی سیستم ابزار دقیق در سدهاي استان 
 فارس

پایان نامه 
 دانشجویی

پژوهشی و اولویت هاي 
 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

براي نخستین بار است که در استان انجام می 
 شود 

 ستانداردتدوین ا بررسی عملکرد پیزومترها در سدها

5 
شرکت آب 

اي  منطقه
 قزوین

بررسی نشت در شبکه آبیاري قزوین و ارائه راهکارهاي 
 کنترل

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

بهبود راندمان پایین -10
هاي آبیاري(مرمت  شبکه
ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...) زهاب زهکش

کانالهاي بتنی انتقال آب هدف اصلی احداث 
کاهش تلفات نشت میباشد. اما امروزه یکی از 

مشکالت اصلی شبکه آبیاري قزوین ایجاد 
ترك و در نتیجه نشت در قسمتهاي مختلف 

 آن می باشد

بررسی میزان نشت، علل ایجاد نشت در 
 شبکه قزوین و یافتن راهکارهاي مناسب

ارائه راه حل 
 مشکل

6 
شرکت آب 

اي  منطقه
 گلستان

بررسی روش هاي نوین جهت احداث خطوط انتقال آب 
 در نواحی با سطح آب باال

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 لبکها و ...)رشد ج

اجراي سازه هاي انتقال آب در نواحی داراي 
 تراز آب باال بسختی صورت می گیرد.

با اجراي این طرح انتظار می رود روش 
هاي نوینی جهت احداث خطوط انتقال آب 

 در این نواحی شناسایی گردد.

ارائه راه حل 
 مشکل

7 
شرکت آب 

اي  منطقه
 گلستان

امکان سنجی پیاده سازي روش ویتریفیکیشن جهت 
 افزایش باربري، پایداري شیب و تثبیت بستر 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

سطوح نامناسب و ضعیف فراوانی در سطح 
استان گلستان وجود دارد که مناسب جهت 

 بارگزاري نمی باشد

با اجراي این طرح انتظار می رود امکان 
سنجی پیاده سازي روش ویتریفیکیشن 
جهت افزایش باربري، پایداري شیب و 

 تثبیت بستر صورت گیرد.

بومی سازي 
 فناوري
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 ردیف
عنوان 
 شرکت

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق

بندي  هاي آب سیستم
از تأسیسات، جلوگیري 
 رشد جلبکها و ...)

8 
شرکت آب 

اي  منطقه
 مرکزي

ارزیابی آسیب پذیري لرزه اي و تحلیل ریسک لرزه اي و 
تهیه نقشه هاي نقاط آسیب پذیر سامانه خط انتقال 

 کمال صالح
 تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشی و 
فناوري کشور در زمینه 

عمران، حمل و نقل درون و 
 برون شهري

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  سازهتأسیسات آبی 

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم
تأسیسات، جلوگیري از 

 رشد جلبکها و ...)

پذیري شبکه آب، چیزي جز   ارزیابی آسیب
تخمین خسارت و عملکرد آن در برابر زمین 
لرزه هاي محتمل منطقه اي که شبکه در آن 
قرار گرفته، نیست. به منظور حفظ سرمایه 

ي موجود در تأسیسات شبکه و ادامه امر ها
آبرسانی پس از بروز بحران، بایستی بتوان با 
ارایه روش هاي مؤثر، به برآوردي از نوع و 

میزان خسارات احتمالی، در صورت وقوع زلزله 
دست یافت تا مقدماتی را جهت مقاوم سازي 
تجهیزات شبکه آماده کرده و شرایط را براي 

هنگام وقوع زلزله  حفظ کارایی سیستم در
 فراهم نمود. 

توزیع مکانی بیشترین و کمترین سطح 
خطرپذیري لرزه اي در طول خط لوله 

 چگونه است؟ 
نواحی بحرانی خط انتقال آب به لحاظ 
احتمال آسیب در زلزله هاي آتی کدام 

 است؟
آیا می توان یک مدل خسارت براي برآورد 
 خسارت اقتصادي ناشی از رخداد زلزله براي

 این خط لوله ارائه کرد؟
-بر اساس مدل خسارت ارایه شده، آیا می
توان برخی از تمهیدات معقول به لحاظ 

 اقتصادي براي کاهش آثار زلزله ارایه نمود؟
آیا می توان چارچوبی نظام مند ارایه نمود 
که بر اساس مدل خسارت ارایه شده، در 
طرح هاي توسعه اي جدید شرکت، مقوله 

لزله در انتخاب مسیر مناسب کاهش آثار ز
 منظور گردد؟ 

تهیه 
 دستورالعمل
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 یآب يها ر ساختیمحور ز -9
 مدیریتی مسائل 9-2
 

 محصول نهایی اهداف مورد انتظار دالیل اولویت داشتن عنوان مشکل کلیدي  اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف

1 
سازمان آب و 
 برق خوزستان

هاي آبی  برداري از طرح ارزیابی و تحلیل وضعیت بهره
 کشور 

 تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشی و 

 فناوري کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري از -14
هاي  تأسیسات آبی سازه

هیدرولیکی(سد و شبکه و 
هاي  تاسیسات وابسته، سیستم

بندي تأسیسات، جلوگیري  آب
 از رشد جلبکها و ...)

به اتمام عصر ساخت و ساز در  با توجه
بخش آب کشور در آینده نه چندان دور و 

هاي آبی، مسئله  همچنین کهولت سازه
هاي آبی موجود بیش  برداري از طرح بهره

اندرکاران  از پیش بایستی مورد توجه دست
و مسئولین امر قرار گیرد. در واقع حفظ 

برداري و  هاي آبی موجود و بهره سازه
ها امري  و کارآمد از آن نگهداري موثر

ناپذیر و محور  بسیار ضروري و اجتناب
هاي مختلف  پایداري در توسعه بخش
 کشور است. 

شناسی  ترسیم وضعیت موجود و آسیب
هاي آبی کشور از منظر  وضعیت طرح

برداري و نگهداري و ارزیابی  حفاظت، بهره
وضعیت آینده کوتاه مدت و بلندمدت 

هاي آبی کشور از منظر آثار ناشی از  طرح
ها و نیازهاي آتی موجود در  کهولت آن

برداري پایدار از این  زمینه تداوم بهره
 ها  طرح

ارائه راه حل 
 مشکل
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 ها هاي وزارت نیرو جهت انجام اولویت نحوه تماس با شرکت
 

 هاي زیرمجموعه تکت مدیریت منابع آب ایران و شرکشر

و خانم بگلري  43680620آقاي شفیعی  ،43680630 خانم منتظري :تلفن ، طبقه اول27کوچه پرویز روشن، پالك  ، فلسطین شمالی یابانخ، تهران: ، نشانیت مدیریت منابع آب ایرانکشرگروه تحقیقات کاربردي ◄

 88901850فاکس:  43680626

 research.wrm.ir :ینترنتینشانی ا

 27822125فاکس: 27822145و خانم رستمی   27822144خانم رضایی  تلفن، 3دار شماره یابان بیقا، خیبزرگراه مدرس، تقاطع آفر، : تهران، نشانیایران يرویشرکت توسعه منابع آب و ن◄

 www.iwpco.ir :ینترنتینشانی ا
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 هاي زیرمجموعه شرکتو کارشناسان گروه تحقیقات  رؤسامدیران، اسامی 

ف
ردی

 

 آبشرکت 
 اي منطقه

گروه  / مدیرکارشناس رئیس/
 تحقیقات

 نشانی اینترنتی نمابر  تلفن

 آذربایجان شرقی 1
 (رئیس) زاده  نیحس محمدآقاي 

 خانم تقوي (کارشناس)
33382628-041 
33382629-041 33308412- 041 http://www.azarwater.ir 

 http://www.agrw.ir 044-31987472 044-31987472 آقاي محمد اشرفی (رئیس) آذربایجان غربی 2

 اردبیل 3
 رستمی (رئیس) آقاي خیاط

 (کارشناس) آقاي عارف انوار
31746309-045 
31746310-045 

33710500-045 http://www.arrw.ir 

 026-33342270 آقاي سعدي (کارشناس) البرز 4
 http://www.albrw.ir 026-33340270 433داخلی 

 031-36615360 آقاي داوود رجبی  (رئیس) اصفهان 5
 داخلی 2132

36615369-031 htthttp://www.esrw.ir 

 http://www.ilrw.ir 084-33332294 084-33335090 ایدي (رئیس) ضیاالدینآقاي  ایالم 6

 آقاي مجید بحرانی (رئیس) بوشهر 7
33327002-077 

 داخلی126
33220707-077 http://www.bsrw.ir 

 تهران 8
 خانم قائمی (رئیس)

 )خانم صوفی (کارشناس
81752819-021 
81753522-021 

88390819-021 http://www.thrw.ir 

 038-33334805-7 )رئیس گروهآقاي ریاحی پور ( چهار محال و بختیاري 9
 371داخلی 

33335098-038 http://www.cbrw.ir 

 آقاي حسین شورستانی (رئیس) خراسان جنوبی 10
 خانم موسی زاده (کارشناس)

4- 32445590-056 
 http://www.skhrw.ir 056-32445582 داخلی  112-129

http://researchcommittee.ir 

 خانم اسکویی (کارشناس) خراسان رضوي 11
37617011-051 

 داخلی 524
37613008-051 http://www.khrw.ir 

research.ab@khrw.ir 

 http://www.nkhrw.ir 058-32263280 058-32263282 (رئیس)  آقاي غفوري نیا خراسان شمالی 12
 http://www.znrw.ir 024-33442785 024-33136226 آقاي رضازاده خیاط (رئیس) زنجان 13

http://www.azarwater.ir/
http://www.azarwater.ir/
http://www.agrw.ir/
http://www.agrw.ir/
http://www.arrw.ir/
http://www.arrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.esrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.ilrw.ir/
http://www.bsrw.ir/
http://www.bsrw.ir/
http://www.thrw.ir/
http://www.thrw.ir/
http://www.cbrw.ir/
http://www.cbrw.ir/
http://www.skhrw.ir/
http://www.skhrw.ir/
http://www.khrw.ir/
http://www.khrw.ir/
http://www.nkhrw.ir/
http://www.nkhrw.ir/
http://www.znrw.ir/
http://www.znrw.ir/
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ف
ردی

 

 آبشرکت 

 اي منطقه

گروه  / مدیرکارشناس رئیس/

 تحقیقات
 نشانی اینترنتی نمابر  تلفن

33461042-024 

سازمان آب و برق  14
 خوزستان

 آقاي دکتر حیدري (دبیر)
 خانم پورآصف (کارشناس)

33737100-061 
33125785-061 33737100-061 http://www.kwpa.ir 

 023-33361913-16 )مهران محمودي (رئیسآقاي  سمنان 15
 http://www.smrw.ir 023-33361917 227داخلی

 (رئیس) شهرکیآقاي  و بلوچستان  سیستان 16
20-33429410-

 318داخلی054
33429434-054 http://www.sbrw.ir 

 (رئیس) فریدون کرم پورآقاي  فارس 17
 خانم زارعی (کارشناس)

32252106-071 
 /http://research.frrw.ir 071-32252050 271داخلی 

 (سرپرست) سیدامیررضا رضوي آقاي قزوین 18
 خانم کبیري (کارشناس)

332396558-028 
 235داخلی 
 236داخلی

33240283-028 http://www.qzrw.ir 

 http://www.qmrw.ir 025-37839098 025 -37839098 )رئیسخانم نظري( قم 19

 خانم حیدري (رئیس) کردستان 20
-33622946الی  51

087 33622947-087 http://www.kdrw.ir 

 034-32224482-4 خانم نگار فتحی (رئیس) کرمان 21
 http://www.krrw.kr.ir 034-32230314 318داخلی 

 http://www.kshrw.ir 083-8360005 083-38360005 (رئیس) آقاي طاهري کرمانشاه 22

 و بویراحمد  کهگیلویه 23
 روح اله اسدپور (رئیس) آقاي

  (کارشناس)آقاي محمدي

13 -33334812-074 
 123داخلی 
 118داخلی 

33334725-074 http://www.kbrw.ir 

 گلستان 24
  )(سرپرست یخکشیآقاي نادعلی 

  يکلباد دیسسید مهدي آقاي 
32627882-017 
 http://www.gsrw.ir 017-32627880  2206داخلی 

http://www.kwpa.gov.ir/
http://www.kwpa.gov.ir/
http://www.smrw.ir/
http://www.smrw.ir/
http://www.sbrw.ir/
http://www.sbrw.ir/
http://research.frrw.ir/
http://research.frrw.ir/
http://www.qzrw.ir/
http://www.qzrw.ir/
http://www.qmrw.ir/
http://www.qmrw.ir/
http://www.kdrw.ir/
http://www.kdrw.ir/
http://www.krrw.kr.ir/
http://www.krrw.kr.ir/
http://www.kshrw.ir/
http://www.kshrw.ir/
http://www.kbrw.ir/
http://www.kbrw.ir/
http://www.gsrw.ir/
http://www.gsrw.ir/
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ف
ردی

 

 آبشرکت 

 اي منطقه

گروه  / مدیرکارشناس رئیس/

 تحقیقات
 نشانی اینترنتی نمابر  تلفن

 گیالن 25
  (رئیس)خانم طهماسبی 

 خانم حبیبی (کارشناس)
9- 33669021- 013 

 http://www.glrw.ir 013-33669743 2276و  2489داخلی

 http://www.lsrw.ir 066-33200069  066- 33223011 آقاي یاسر دارا (رئیس) لرستان 26

 آقاي زبردست (رئیس) مازندران 27
33347815-011 

 33347815-011 
http://www.mzrw.ir 
wrm.mz.research@gmail.com 

 (رئیس) آقاي منصوري مرکزي 28
33125199-086 
 134 داخلی

33132958-086 http://www.markaziwa.ir 

 http://www.hrrw.ir 076-33331374 076-33932008 خانم حسینی (رئیس) هرمزگان 29

 http://www.hmrw.ir 081-38220740 081-38220261 خانم جمشیدي (رئیس) همدان 30

 یزد 31
 آقاي محمدعلی امیر بیکی(رئیس)

 (کارشناس) یکرباس اخوانخانم 
31070282-035 
38258060-035 38258046-035 http://www.yzrw.ir 

 

 

 

 
 

http://www.glrw.ir/
http://www.glrw.ir/
http://www.lsrw.ir/
http://www.lsrw.ir/
http://www.mzrw.ir/
http://www.mzrw.ir/
http://www.markaziwa.ir/
http://www.markaziwa.ir/
http://www.hrrw.ir/
http://www.hrrw.ir/
http://www.hmrw.ir/
http://www.hmrw.ir/
http://www.yzrw.ir/
http://www.yzrw.ir/
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