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 مقدمه
 

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

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

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

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

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

مند تحوالت و  گويي به تحوالت محيطي و نيازهاي صنعت آب و برق، در وحلة نخست شناسايي و معرفي نظام پاسخ هباشد. الزم و برق مي

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

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

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

  اعتبارات تحقيقاتي را به دنبال خواهد داشت.

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

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

توانند با  ميهاي تحقيقاتي  من مشاهده فلوچارت نحوه اخذ اولويتضهاي مذکور،  جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويت

شايان ذکر است  .هاي مربوطه، مراجعه نمايند شرکت اينترنتي ا به نشانيتماس حاصل نموده و يهاي مندرج در انتهاي فايل،  شماره تلفن

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

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

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

research@moe.gov.ir  و research.applied93@gmail.com نمايند منعکس. 

 

 دفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو

99 خرداد
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 ريزي همحور مديريت و برنام -1

 سازگاري با کم آبی 1-1

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی و تعيين نياز آبی و 

الگوي بهينه مصرف آب در 

 شبکه آق چاي

پايان نامه 

 دانشجويی

هاي سند راهبرد

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 سازي بهينه ضرورت   -11

 محصوالت آبی نياز

 الگوي فقدان و کشاورزي

 آبی منابع با مناسب کشت

 موجود

ارائه الگوي کشت متناسب با منطقه 

 مورد مطالعه

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسی پيش بينی آتی آب 

تجديد پذير حوضه حله و 

وابستگی آب خارجی  شاخص

 استان بوشهر

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

تعيين سهم تاثير گذاري هر يک از 

عوامل موثر بر  آب تجديد پذير و 

آمادگی جهت سازگاري با تغييرات 

تغييرات انسانی حوضه اقليمی و 

 باالدست

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 جنوبی

مديريت اجرايی برنامه هاي 

سازگاري با کم آبی در مقياس 

 استانی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 بعمنا يکپارچه مديريت و

 آبی

تعيين سهم تاثير گذاري هر يک از 

عوامل موثر بر آب تجديد پذير و 

آمادگی جهت سازگاري با تغييرات 

اقليمی و تغييرات انسانی حوضه 

 باالدست

تهيه 

 دستورالعمل
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4 

شرکت آب 

اي خراسان  منطقه

 رضوي

توسعه سامانه جامع آموزش 

سازگاري با کم آبی به منظور 

استان  ارتقاي بهره وري آب در

 خراسان رضوي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

 مديريت جهت مناسب

نظر گرفتن  در با آب منابع

 مسائل اجتماعی

توسعه سامانه جامع آموزشی در 

ان آب استان راستاي طرح هميار

 )سازگاري با کم آبی(

توليد نرم 

 افزار

5 

شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

کاربرد فناوري اطالعات و 

سيستم هاي داده هاي مکانی 

 در مديريت بحران

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 نابعم يکپارچه مديريت و

 آبی

کاربرد فناوري اطالعات و سيستم هاي 

 داده هاي مکانی در مديريت بحران

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

بررسی اثرات ملموس و 

ناملموس قنوات و سازه هاي 

تاريخی آبی استان در مديريت 

منابع آب و ارائه راهکارهاي 

عملی استفاده از ظرفيت آن ها 

 ت گردشگريجهت توسعه صنع

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

استخراج دانش بومی و سنتی مديريت 

منابع آب استان و شناسايی پتانسيل 

 هاي گردشگري منابع آبی

ارائه راه حل 

 مشکل
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 برنامه ريزيمحور مديريت و  -1

 جامع هاي طرح و سرزمين آمايش 1-2

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 
شرکت آب 

 اي اصفهان منطقه

آمايش سرزمين مبتنی بر آب 

در استان اصفهان )آمايش آب 

 محور(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

تخصيص بهينه منابع آب در سطح 

استان با هدف برقراري تعادل و توازن 

 بين منابع و مصارف آب در استان

 اجراي پايلوت

2 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

بررسی اثرات متقابل 

هاي گردشگري و توان  اليتفع

اکولوژيکی حوضه آبريز 

سدهاي تأمين آب شرب بر 

 يکديگر

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

يکپارچه منابع  مديريت و

 آبی

ارائه راهکارهاي مناسب جهت فعاليت 

 ز سدهاهاي گردشگري در حوضه آبري

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

استفاده از تجارب جهانی در 

هاي گردشگري  زمينه فعاليت

در حوضه آبريز سدها و 

 سازي آن در ايران بومی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه رفاه 

 و تامين اجتماعی

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و رزمينیزي) آب منابع بر

 (سطحی

ارائه راهکارهاي مناسب جهت فعاليت 

 هاي گردشگري در حوضه آبريز سدها

بومی سازي 

 فناوري
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4 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

بررسی زون دراستيک دشت 

جيرفت با تاکيد بر تعيين 

کاربري اراضی  با استفاده از 

RS 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

با توجه به روند تغذيه و برداشت از 

آبخوان جيرفت و تغييرات کاربري 

هاي  اراضی، اين منطقه از جمله محدوده

آسيب پذير استان کرمان محسوب 

شود که  تاکنون مطالعات جامع  می

کيفی آسيب پذيري براي آن انجام 

از ميزان آسيب نشده است. آگاهی 

پذيري کيفی سفره آب زيرزمينی و 

بخصوص شناسايی نقاط آسيب پذير، 

نقش مهمی در مديريت اين منابع، 

 برداري،حفاظت بهره براي ريزي برنامه

 نيز و آبخوان بهتر و بيشتر هرچه

ز روند روبه رشد تخريب آن ا پيشگيري

 دارد.

 ارائه مدل

5 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

راهبردي مديريت تدوين سند 

پايدار منابع آب استان کرمان 

منطبق بر مطالعات آمايش 

 استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

يکپارچه منابع  مديريت و

 آبی

جهت تحقق برنامه ريزي منابع و 

وين مصارف در افق آينده، نياز به تد

سند راهبردي مديريت پايدار منابع آب 

 زيرزمينی می باشد.

تهيه 

 دستورالعمل

6 
شرکت آب 

 اي گلستان منطقه

بررسی ميزان بهبود مطلوبيت 

هاي اصلی برداري کانالبهره

آبياري از نقطه نظر توزيع 

عادالنه آب در شرايط نوسانات 

 جريان )مطالعه موردي(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

و فناوري پژوهشی 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

بررسی ميزان بهبود مطلوبيت 

هاي اصلی آبياري از رداري کانالب بهره

نقطه نظر توزيع عادالنه آب در شرايط 

 نوسانات جريان )مطالعه موردي(

ارائه راه حل 

 مشکل
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7 
شرکت آب 

 اي گلستان همنطق

مدل کمی و کيفی منابع آب 

بصورت تلفيقی آب سطحی و 

زيرزمينی به عنوان مهمترين 

 رکن سيستم پشتيبانی تصميم

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

و  شناسايی عدم -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

می و کيفی برپاسازي و تهيه مدل ک

منابع آب بصورت تلفيقی آب سطحی و 

زيرزمينی به عنوان مهمترين رکن 

سيستم پشتيبانی تصميم با قابليت 

بروزرسانی )مطالعه و اجراي موردي در 

 حوضه پايلوت(

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بازچرخانى و استفاده مجدد از 

آب و توسعه بهر ه بردارى از 

 آب نامتعارفمنابع 

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

محدوديت منابع آب کشور از يک سو و 

نياز روزافزون به توليدات کشاورزي از 

سوي ديگر، توجه به مصرف بهينه آب 

 را ضروري نموده است. کشاورزي

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بهر ه گيرى از سيستم هاى 

هوشمند در مديريت و 

 بردارى از شبکه توزيع بهره

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( هکشزهاب ز

توسعه بانک ديجيتال اطالعات جامع 

اي که قابليت هاي زمينی و ماهوارهداده

ارتباط با ساير نرم افزارهاي 

سيستماتيک اطالعات  جغرافيايی و نرم 

افزارهاي تحليلی و آماري را داشته و از 

طريق شبکه هاي محلی و اينترنت قابل 

براي کاربران قابل دسترس باشد بی 

ک بسيار بزرگی اوال در شک کم

ساماندهی و حفظ و ذخيره اطالعات 

پايه زمينی و ماهواره اي داشته و ثانيا 

امکان بررسی  و تحليل تغييرات اب و 

هوايی را بر بخشهاي آبی و کشاورزي 

 بخوبی فراهم می آورد.

ارائه راه حل 

 مشکل



         2                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

11 
شرکت آب 

 اي مازندران منطقه

ارزيابی ظرفيت ها و پتانسيل 

 سعه هيدروتوريسم در استانتو
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

توسعه اقتصادي وافزايشی ظرفيتها ي 

 مالی

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 آب منابع ريزي برنامه 1-3

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

آب و مديريت اراضی در استان 

در محدوده طومار  اصفهان

 شيخ بهايی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

 دل بين زمين و آب در حوضهاايجاد تع
ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

نقش کاربري اراضی بر 

هاي هيدرولوژيک  چرخه

 هاي آبی استان اصفهان حوضه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب بعمنا بر

 (سطحی

تغيير کاربري اراضی به خصوص توسعه 

اراضی کشاورزي تاثير عمده اي بر منابع 

آب حوضه هاي آبريز گذاشته و بررسی 

نقش اين کاربريها می تواند ابزاري 

جهت  ايجاد هماهنگی و تعادل بين 

 چرخه طبيعی آب و کاربريهاي مختلف

 ارائه مدل

3 

شرکت آب 

ر اي چها منطقه

محال و 

 بختياري

ارزيابی پتانسيل کمی و کيفی 

استان چهارمحال و بختياري از 

نقطه نظر ايجاد صنايع 

 بندي آب بسته

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

منابع آب  از بهينه استفاده

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

مقابله با مديريت بهيهنه منابع آب و 

بحران کم آبی و همچنين تبيين آب به 

 ارزش اقتصادي باال يک کاالي با

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

اي  منطقه

محاسبه آبرانه )سرانه مصرف 

مستقيم و غير مستقفيم( آب 
ي اولويت ها تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

تعيين ميزان سرانه آب مصرفی در کالن 

 شهرها، شهرهاي درجه دوم و روستاها

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

در استان خراسان رضوي  خراسان رضوي

)مطالعه موردي سه شهر استان 

 خراسان رضوي(

 نمودن عملياتی آب، ذاتی کشور در زمينه آب

 (آب مجازي تجارت

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

وش کاربرد رويکردهاي نوين ه

مصنوعی براي پيش بينی 

پارامترهاي منابع آب هاي 

سطحی و زيرزمينی در استان 

 خراسان رضوي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 و کيفی( کمی)آب

ش مصنوعی براي پيش واستفاده از ه

آب با دقت بينی پارامترهاي منابع 

 مناسب

توليد نرم 

 افزار

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابی احداث استخرهاي 

ذخيره آب کشاورزي )تبخير از 

اضافه برداشت در  -سطوح 

فصول غير زراعی( و ارائه 

 راهکارها

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 منابع چشمگير اتالف -6

 تعرق و تبخير طريق از آب

 (بندي پهنه محاسبه،)

ارائه روشهاي عملی و اقتصادي براي 

کاهش تبخير از سطوح، با توجه به 

اقليم گرم و خشک منطقه، همچنين 

ارائه راهکارهاي کنترل برداشت از 

هاي آب زيرزمينی پس از امکان  سفره

ذخيره سازي با وجود استخرهاي 

 متعدد.

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

ت آب شرک

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابی اثرات ناشی از حذف 

حق النظاره چاههاي آب با 

مصرف کشاورزي بر مديريت 

منابع آب )مطالعه موردي: 

 استان سمنان(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

اسايی و شن عدم -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

 -حقوقی  -ررسی سيستمی )اجتماعی ب

فنی( موضوع  -مالی و اقتصادي 

النظاره چاههاي کشاورزي و تاثير  حق

 آن بر مديريت منابع آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
شرکت آب 

اي  منطقه

ارزيابی و تحليل هفت دهه 

فعاليت هاي مهندسی در 
اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

ايجاددانش فنی به منظور مديريت  -1

ه سيستان موثر و بهينه بر رودخان

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

و   سيستان

 بلوچستان

رودخانه سيستان و ارائه 

براي مديريت راهکارهاي جديد 

يکپارچه رودخانه سيستان با 

اهداف مشخص و مدلسازي 

 جامع وضعيت آينده

 منابع يکپارچه مديريت و کشور در زمينه آب

 آبی

باکاهش سوء اثر تاثيرات زيست 

بررسی، تجميع و يکپارچه  -2محيطی؛ 

سازي هفت دهه مطالعات مختلف 

مدلسازي جريان  -3رودخانه سيستان؛ 

و رسوب رودخانه با تحليل تغييرات 

معرفی و مقايسه  -4مورفولوژيکی؛ 

سناريوهاي مختلف براي بهبود عملکرد 

نظر  آبگيري فيدر چاه نيمه ها با در

 داشتن هيدروليک جريان و رسوب

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

بررسی گردش آب مجازي در 

مقياس برون و درون استانی در 

حوضه هاي آبريز استان 

 کردستان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

محاسبه  ميزان آب مجازي ورودي و 

تدقيق  -خروجی حوضه هاي آبريز 

 بيالن منابع آب

 اجراي پايلوت

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

بررسی اثرات طرحهاي انتقال 

حوضه اي آب بر حوضه هاي 

 مبدا و مقصد

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 ر در زمينه آبکشو

 انتقال امکان بررسی -5

 و اي حوضه بين آب

 آن پيامدهاي

تشريح اثرات مثبت و منفی طرح هاي 

 انتقال حوضه اي
 اجراي پايلوت

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

مدلسازي و تعيين مهترين 

معيارهاي تصميم گيري جهت 

بازتوزيع تخصيص منابع آب در 

 حوضه هاي آبريز

 تقاضا محور

لويت هاي او

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

انتخاب مهمترين معيارهاي 

منابع آب،   گيري بازتوزيع تصميم

انتخاب بهترين مدل جهت بازتوزيع 

منابع آب جهت توزيع عادالنه آب براي 

 حوضه آبريز مدخالن بهره بردارن و ذي

تدوين 

 استاندارد
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محصول 

 نهايي

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی فرآيند تغذيه گرايی در 

مخزن سدهاي استان و ارتباط 

 آن با امنيت آبی استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 کاهش يکديگر، بر سطحی

 تجديدپذير منابع سرانه

بررسی فرآيند تغذيه گرايی در مخزن 

سدهاي استان و ارتباط آن با امنيت 

 آبی استان

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی منفذهاي رسوبی در 

خليج گرگان و ارتباط آن با 

شاخص هاي اقليمی در استان 

 لستانگ

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

منابع  يکپارچه مديريت و

 آبی

بررسی منفذهاي رسوبی در خليج 

گرگان و ارتباط آن با شاخص هاي 

 اقليمی در استان گلستان

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

ارتقاء مشارکت ذي نفعان در 

فرآيند برنامه ريزي، اجرا، 

برداري و حفاظت از منابع  بهره

و تأسيسات آبی با تأکيد بر 

ايجاد و توسعة نهادها و 

 هاي مردمی تشکل

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت -13

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 

و تعيين الگوي  منابع آب

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

عدم مديريت مشارکتی در سطح استان 

و توجه و تاکيد فراوان به تحويل 

 حجمی آب به ذينفعان

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسی امکان تجميع 

هاي پمپاژ به منظور  ايستگاه

ژي و کاهش کاهش مصرف انر

 هزينه هاي تعمير و نگهداري

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

مپاژ در وجود تعداد زياد  ايستگاه پ

هاي آبياري گيالن و سطح شبکه

ه غدغهمچنين افزايش نياز به انرژي و د

جويی در انرژي و منابع ملی جهت صرفه

هاي اجراي اين آبی از مهمترين ضرورت

پروژه است. لذا در صورت طراحی 

ارائه راه حل 

 مشکل
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محصول 

 نهايي

ها پمپاژ با نگاهی تازه به همه ايستگاه رشد جلبکها و ...(

-هاي آن از جمله در بعد بهرهجنبه

در شرايط بحرانی( بستر برداري)به ويژه 

مناسب توسعه بخش آب استان و 

کاهش ريسک بزرگترين محور اقتصادي 

استان يعنی کشاورزي را به فراهم 

 خواهد کرد.

16 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسی و آسيب پذيري 

مديريت مصرف آب کشاورزي 

و ارايه راهکارهاي مديريت 

ارش مصرف بهينه با تعيين ب

موثر جهت مديريت منابع آبی 

 استان گيالن در زمان آبياري

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 و شناسايی عدم -1

ستفاده بهينه از منابع آب ا

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

در خصوص بارش موثر در سطح استان 

شان اطالعات کافی وجود ندارد. آمار ن

می دهد که بارندگی هاي روي داده در 

دهه اخير که استان با شرايط 

خشکسالی مواجه بوده توانسته جايگزين 

نوبت بندي هاي آبياري تناوبی گردد لذا 

تعيين دقيق اين پارامتر براي استان 

 ضروري است.

ارائه راه حل 

 مشکل

17 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

سازي برداشت تلفيقی از  بهينه

در شبکه   انال و آب بندانک

آبياري )مطالعه موردي شبکه 

 آبياري و زهکشی سپيدرود(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

در استان هيچ گونه سوابق مطالعاتی يا 

در خصوص بهينه سازي  تحقيقاتی

برداشت تلفيقی از شبکه و آب بندان ها 

وجود ندارد. اولويت حاضر در جهت 

علمی نمودن مديريت منابع آبی استان 

با توجه به شرايط محدوديت آبی سال 

 هاي اخير تدوين شده است.

ارائه راه حل 

 مشکل
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محصول 

 نهايي

18 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

سازي توأمان مصرف آب  بهينه

در شبکه گيالن و  کشاورزي

 بیاتوليد انرژي برق

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 و شناسايی عدم -1

ع آب مناب از بهينه استفاده

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

محدوديت منابع آبی در سال هاي اخير 

درآمد ناشی از توليد برق را کاهش داده 

نت حفاظت و بهره برداري و اکنون معاو

در تالش براي تدوين برنامه اي در فصل 

آبياري است تا هم زمان با رهاسازي آب 

جهت برداشت کشاورزي با برنامه اي 

بهينه توليد برق را نيز متوقف ننمايد که 

نسخه آزمايشی اين برنامه در سال آبی 

گذشته انجام پذيرفت اما علمی نمودن 

نجام پژوهشی اين تجربيات نيازمند ا

 همه جانبه می باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

19 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

 در بخشی ل تعاد و پايداري

 مطالعه) آب تقاضاي و عرضه

 (ناورود آبريز حوزه موردي

 تقاضا محور
قانون برنامه ششم 

 توسعه

 فرونشست پديده وجود -8

 ارائه ضرورت و ها دشت در

 پيشگيرانه راهکارهاي

وجه به تعادل بخشی در آب هاي عدم ت

ها  سطحی با توجه به گستردگی رودخانه

 و منابع آب سطحی در استان

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

تدوين برنامه جامع مديريت 

عرضه و تقاضا در بخش هاي 

مختلف مصرف کننده آب 

استان يزد با لحاظ سناريوهاي 

مختلف توسعه استان )رشد 

 ، رشد صنعت و ...(جمعيت

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

ارائه  برنامه جامع مديريت عرضه و 

 تقاضا آب در استان

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 



         14                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 آب تقاضاي مديريت 1-4

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت فردي
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

بررسی ميزان مصرف آب در 

صنايع مختلف و غالب استان و 

مقايسه آن با استانداردهاي 

المللی و ارائه راهکارهاي  بين

 عملی مديريت مصرف

 ضا محورتقا

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

مديريت مصرف و ارتقاء بهره وري در 

 بخش آب صنعتی

تدوين 

 استاندارد

 

 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 مديريت پژوهش و فناوري در بخش آب 1-5

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق وان تحقيقعن عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

آينده پژوهی منابع و مصارف 

هاي آبی استان  آب در حوضه

 اصفهان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب شکاه

 تاثيرات و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 کاهش يکديگر، بر سطحی

 تجديدپذير منابع سرانه

پيش بينی و تعيين آينده محتمل و 

تواند  مورد انتظار منابع و مصارف آب می

در بازبينی سياستهاي فعلی و آتی 

برنامه ريزي کالن آب در مقياس استان 

يز و در نهايت و يا حوضه هاي آبر

پايداري منابع آبی نقش موثري داشته 

 باشد

 ارائه مدل

2 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران
 تقاضا محور پياده سازي زيست بوم فناوري

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

ه بهينه از منابع آب استفاد

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

ا به منظور فراهم کردن زيرساخت ه

توسعه فناوري هاي بخش آب، شبکه 

سازي، توانمندسازي شرکت هاي زير 

مجموعه، رژيم مديريت دارايی فکري 

ارائه راه حل 

 مشکل



 19                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق وان تحقيقعن عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

قوي، زيرساخت هاي انتقال و تجاري 

 سازي فناوري

 

 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 اطالعات فناوري و دانش مديريت 1-6

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  ع تحقيقنو عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

روشهاي بهينه مديريت 

اطالعات سيالب در 

هاي بين استانی واقع  ايستگاه

و تاثير  بر يک حوضه آبريز

نصب دستگاه هاي آنالين در 

 مديريت بحران

 تقاضا محور

ند راهبردهاي س

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

مديريت بحران سيل جهت جلوگيري از 

 خسارت به

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسی چالشهاي امنيتی در  

هاي نرم افزاري و  سيستم

 سخت افزاري

 تقاضا محور

اي سند راهبرده

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

تامين امنيت سيستم هاي سخت افزاري 

 و نرم افزاري  سيستم ها بصورت بومی

بومی سازي 

 فناوري

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

مقايسه و اولويت بندي 

هاي مختلف تحويل داده  روش

طالعات در شرکت هاي و ا

دولتی )مطالعه موردي: شرکت 

 آب منطقه اي خراسان رضوي(

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

تعيين الگوي  و آب منابع

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

مقايسه و اولويت بندي رويکردهاي 

مختلف تحويل داده به مديران و 

مراجعين شرکت، ارائه مزايا و معايب و 

 تحليل هر مورد.

تهيه 

 دستورالعمل



         12                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  ع تحقيقنو عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 جتماعیمسائل ا

4 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات 

شرکت آب منطقه اي يزد با 

 رويکرد معماري اطالعات

 تقاضا محور

 راهبردهاي سند

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 مديريت هاي چالش -15

 و علم انسانی، منابع

 صنعت پشتيبانی فناوري،

 آب

بهينه سازي فرايند هاي انجام کار بر 

اساس استانداردهاي جهانی و کاهش 

 زمان انجام کارها

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 محور مديريت و برنامه ريزي -1

 نهادي و سازمانی مديريت 1-7

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

بندي شناسائی و درجه

گلوگاههاي فسادخيز شرکت و 

ي راهکارهاي عملی مقابله ارائه

 با آن

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 آب کشور در زمينه

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

 مديريت جهت مناسب

 گرفتن نظر در با آب منابع

 اجتماعی مسائل

 کمک به سالمت نظام اداري بخش آب
ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

تدوين سيستم ارزيابی عملکرد 

ت سهامی آب کارکنان  شرک

 منطقه اي البرز

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

شناسايی عناصر کليدي در نظام ارزيابی 

ملکرد در شرکت آب منطقه اي استان ع

 در موجود موانع شناسايی -البرز

 شناسايی -فعلی عملکرد ارزيابی سيستم

توليد نرم 

 افزار



 15                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
محصول 

 نهايي

 مديريت جهت مناسب

در نظر گرفتن  با آب منابع

 مسائل اجتماعی

 گيري اندازه قابل کليدي هاي شاخص

 مدل به دستيابی -سازمانی هاي پست

کارکنان  عملکرد ارزيابی جهت مناسب

 شرکت آب منطقه اي استان البرز

3 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

مدل برنامه ريزي منابع آب 

دشت هاي استان جهت تعيين 

اثرات تصميمات مديريتی 

مختلف و ارائه الگوي مديريتی 

 بهينه

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

هينه از منابع آب ب استفاده

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

تصميم  ارائه راه کار هاي علمی جهت

گيري هاي بهينه با توجه به اثرات هر 

تصميم و به حدالقل رسانی اثرات 

 نامطلوب تصميمات

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

تدوين دستورالعمل و 

نامه ايجاد  سازي نظام پياده

هاي بهره داري از  تشکل

تاسيسات آبی استان در شرايط 

 نرمال و کم آبی

 تقاضا محور

ويت هاي اول

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

بررسی وضعيت بيمه طرحهاي توسعه 

منابع آب و ارائه راهکارهايی در جهت 

 بهبود وضعيت موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

هکارهاي ايجاد انگيزه بررسی را

در کارمندان شرکت آب 

اي کرمان و افزايش  منطقه

 وري بهره

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مديريت هاي چالش -15

 و علم انسانی، منابع

بانی صنعت پشتي فناوري،

 آب

مهمترين سرمايه ارزشمند هر سازمان، 

لذا  ،شدنيروي انسانی آن سازمان می با

 يک مديريت خوب بايد در جهت حفظ،

نگهداري و ارتقاء اين سرمايه ارزشمند 

بکوشد. از جمله مواردي که مديران در 

راستاي برآورده شدن هدف مذکور بايد 

 مديريت انگيزش است. بدانند،

ارائه راه حل 

 مشکل



         12                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق کتعنوان شر رديف
محصول 

 نهايي

6 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

هاي  بررسی وضعيت کانال

 شبکه آبياري و زهکشی

هاي هرز  سپيدرود از لحاظ علف

 هاي مقابله با آن و روش

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

تعميرات و نگهداري از -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 (رشد جلبکها و ...

هاي هرز در  مشکالت ناشی از علف

هاي ساالنه  هاي گيالن، هزينه شبکه

مربوط به بهره برداري و نگهداري از 

شبکه آبياري و زهکشی را قابل توجه 

لذا چنانچه بتوان راهکاري جهت  ،نموده

کنترل رشد علف هاي هرز در جدار 

در شرايط فعلی که  ،کانال ها پيدا نمود

الی مواجه شرکت با محدوديت هاي م

 موضوع راهگشا خواهد بود. ،است

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارائه  بررسی وضعيت موجود و

راهکارهاي عملياتی به منظور 

در بخش  توانمند سازي شرکت

 مالی

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

تأثير مشکالت -13

اجتماعی، فرهنگی و 

بر طرحهاي توسعه حقوقی 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

لزوم بررسی علمی و دقيق درجهت 

 افزايش کارايی

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

ارتقاء فرآيند تصميم گيري در 

 با شرکت آب منطقه اي يزد

 و حليلیت داده پايگاه از استفاده

 مديريتی داشبورد

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 مديريت هاي چالش -15

 و علم انسانی، منابع

 صنعت پشتيبانی فناوري،

 آب

ارائه اطالعات مورد نياز مديران ارشد به 

صورت روزآمد و اخذ شذه از سيستم 

هاي عملياتی جهت انجام تصميم گيري 

 هاي مديريتی

راه حل ارائه 

 مشکل

 

 



 11                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 محور منابع آب -2

 زمينی زير آب منابع 2-1

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسی فرونشست زمين در اثر 

بهره برداري از آبهاي 

صاوير زيرزمينی با استفاده از ت

 ماهواره اي )دشت اردبيل(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 پديده وجود -8

و  ها دشت در فرونشست

ضرورت ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

  بررسی پديده فرونشست در دشت

اردبيل و ارائه راهکارهاي پيشگيرانه در 

 صورت وجود

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تعيين ميزان فرونشست در 

دشت گلپايگان استان اصفهان، 

پارامترهاي موثر بر آن و ارائه 

راهکارهاي عملياتی جهت 

 جلوگيري از آن

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 پديده وجود -8

 و ها دشت در فرونشست

 راهکارهاي ارائه ضرورت

 يرانهپيشگ

بررسی ميزان فرونشست طی ساليان 

 -بررسی عوامل موثر بر آن -مختلف

 ارائه راهکارهاي پيشگيرانه عملياتی

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تعيين ميزان فرونشست در 

دشت مهيار استان اصفهان، 

پارامترهاي موثر بر آن و ارائه 

راهکارهاي عملياتی جهت 

 آنجلوگيري از 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 پديده وجود -8

 و ها دشت در فرونشست

ارهاي راهک ارائه ضرورت

 پيشگيرانه

بررسی ميزان فرونشست طی ساليان 

 -بررسی عوامل موثر بر آن -مختلف

 ارائه راهکارهاي پيشگيرانه عملياتی

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

 شرکت آب

اي  منطقه

 اصفهان

اثر بخشی اجراي طرح احيا و 

تعادل بخشی و ارائه 

راهکارهاي جايگزينی در 

صورت لزوم )مطالعه موردي 

 هر دشت مطالعاتی(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب منابع

ثر بخشی اجراي طرح تعيين ميزان ا

تعادل بخشی و تعيين اقدامات 

جايگزين براي پروژه هايی از اين طرح 

 که اثر بخشی الزم را نداشته اند.

ارائه راه حل 

 مشکل



         14                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

آسيب شناسی فرايند کنترل و 

نظارت نصب و کاليبراسيون 

کنتورهاي حجمی هوشمند 

 توسط شرکت هاي ناظر

 رتقاضا محو

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب منابع

تعيين نقاط ضعف رويه موجود و 

مسائلی که الزم است در اين رويه 

 تغيير و بهبود يابند.

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

 پهنه بندي ريسک فرونشست

زمين در اثر افت سطح آب 

زيرزمينی با استفاده از 

هاي تحليلی در محدوده  مدل

مطالعاتی مهيار جنوبی دشت 

آسمان )دشت پايلوت 

 کشوري(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 پديده وجود -8

 و ها دشت در فرونشست

 راهکارهاي ارائه ضرورت

 پيشگيرانه

طق بحرانی در مشخص کردن منا

دشت مورد مطالعه از نظر فرو نشست 

زمين به منظور اطالع رسانی و 

 اقدامات کنترل کننده مورد نياز

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تعيين بيالن منابع آبی کارست 

در استان با استفاده از 

 روشهاي نوين

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 زمينه آب کشور در

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

 مکان يابی دقيق منابع آبی کارستی
ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

توسعه و پياده سازي مديريت 

مشارکتی منابع آب زير زمينی 

در مناطق شبکه هاي  آبياري 

رودشت، نکوآباد، لنجانات و 

 اصفهان آبشار استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

توسعه منابع آب و تعيين 

الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در 

نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعی

توسعه و مديريت مشارکتی منابع آب 

 ه هازير زمينی در محدوده شبک

ارائه راه حل 

 مشکل



 13                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

9 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

رونديابی اثرات متقابل تغيير 

اقليم و افت کمی آب 

زيرزمينی )مطالعه موردي: 

 محدوده مطالعاتی هشتگرد(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه ريتمدي و

 آبی

رونديابی اثرات متقابل تغيير اقليم و 

 افت کمی آب زيرزمينی

)مطالعه موردي: محدوده مطالعاتی 

 هشتگرد(

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

ارزيابی تاثير کمی و کيفی 

احداث پروژه هاي تغذيه 

مصنوعی بر منابع آب 

زيرزمينی)مطالعات موردي 

هاي تغذيه مصنوعی  پروژه

برتش دهلران، بان رحمان 

 مهران(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ير منابع چشمگ اتالف -6

آب از طريق تبخير و 

تعرق )محاسبه، 

 بندي( پهنه

تهيه بيالن آب زيرزمينی به منظور -1

شناخت تاثير احداث پروژه هاي تغذيه 

-2زيرزمينیمصنوعی بر منابع آب 

جمع آوري و ثبت آمار و اطالعات 

مورد نياز و ارزيابی اثرات کيفی پخش 

سيالب بر منابع آب زيرزمينی در بعد 

ايجاد سيستم پايش -3زمان و مکان 

مناسب در محدوده طرح پخش 

سيالب جهت رفتارسنجی اثرات پخش 

دسته -4سيالب بر منابع آب زيرزمينی

بندي اطالعات جمع آوري شده به 

عنوان بانک اطالعاتی مورد استفاده در 

-5کارهاي تحقيقاتی و اجرايی آتی 

ارزيابی تغييرات روند پارامترهاي 

کيفی سفره و بررسی تاثير پخش 

 سيالب در اين تغييرات

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

بررسی اثر احداث سدهاي 

مخزنی استان بر وضعيت 

ت آبخوان دشت هاي زيردس

اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

بتوان پيش بينی نمود که احداث و -1

آبگيري سدهاي گاوي،  دويرج و ميمه 

عيت سفره هاي چه تاثيري روي وض

ارائه راه حل 

 مشکل



         40                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

با استفاده از مدل هاي رياضی 

)مطالعه موردي : گاوي، دويرج 

 و ميمه(

آب زيرزمينی دشت تحت پوشش با  (سطحی کشور در زمينه آب

ارائه يک مدل در آينده خواهد 

بررسی تغييرات سطح آب  -2داشت

زيرزمينی با استفاده از مدل رياضی 

محاسبه بيالن آبخوان در طول دوره -3

شببه سازي سفره آب -4هاي تنش 

زيرزمينی در شرايط ماندگار و 

 غيرماندگار

12 

ت آب شرک

 اي ايالم منطقه

امکان سنجی احداث  بررسی و

زهکشهاي زيرزمينی يا ارائه 

روش هاي ديگر در دشتهاي 

با سطح ايستابی باال با استفاده 

از مدل رياضی) مطالعات 

 –موردي دشت دهلران 

 (آباد فرخ منطقه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 سعهتو هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

سنجی احداث  بررسی و امکان -1

هاي با  هاي زيرزمينی دردشت زهکش

بررسی لزوم و  -2سطح ايستابی باال

  -3شرايط احداث زهکش زيرزمينی

 در زيرزمينی زهکش احداث تاثير

 سطح کاهش و آبخوان تخليه

 مجدد استفاده سنجی امکان-4ايستابی

 مورد منطقه زهکشی يرتاث-5ها آب زه از

 و سطحی آب منابع بر مطالعه

 دست پايين زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

تحليل هيدروگراف و تغييرات 

پارامترهاي فيزيکی و 

شيميايی چشمه هاي 

گوگردي استان )مطالعه 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 آب کشور در زمينه

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

بررسی تغييرات و نوسانات پارامترهاي 

فيزيکی و شيميايی به صورت روزانه به 

منظور شناخت دقيق وضعيت 

 هيدروژئولوژيکی چشمه ها

ارائه راه حل 

 مشکل



 41                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 موردي:...(

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

هاي تجميع بررسی راهکار

چاههاي پروانه دار کشاورزي 

 در شبکه آغ چاي

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

تفاده بهينه از منابع آب اس

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

مديريت بهينه آب زير زمينی و 

جلوگيري از زهدار شدن اراضی منطقه 

و کاهش مصرف آب سطحی و امکان 

تخصيص آب به متقاضيان شرب و 

 صنعت

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی شاخص هاي پايداري 

کمی و کيفی آبخوان هاي 

استان و رتبه بندي آنها از نظر 

 آسيب پذيري

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب عمناب از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

شناسايی و طبقه بندي ابخوانهاي 

 استان از نظر ريسک اسيب پذيري

ارائه راه حل 

 مشکل

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی علل شوري آبخوان 

دشت کهريز با استفاده از 

مطالعات ايزوتوپی و آناليز 

 شيميايی

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

داز وزارت چشم ان

 نيرو

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 يکديگر، بر سطحی

کاهش سرانه منابع 

 تجديدپذير

شناسايی داليل شوري آب زيرزمينی 

 دشت

ارائه راه حل 

 مشکل

17 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسی تاثير عوامل مختلف در 

سفره هاي ساحلی و وضعيت 

تدوين مدل هاي تصميم 

گيري و پيش بينی وضعيت 

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

شناسايی و  عدم -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

مشخص کردن سهم هر يک از عوامل 

در بيالن آب ساحلی و ارئه مدل 

خوان ها جهت مديريت بهينه اين آب

کنترل تهاجم آب شور و بهره برداري 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 پايدار آتی

18 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسی و نحوه تاثير مخازن 

سدها و بندهاي ذخيره اي بر 

منابع آب زيرزمينی با تاکيد بر 

 زمان تاثير

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 هتوسع هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

بررسی نحوه تاثير منابع آب سدها  بر 

منابع آب زيرزمينی و نحوه برهم 

 کنش آنها

ارائه راه حل 

 مشکل

19 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

بررسی وضعيت کف شکنی 

چاه ها بر ميزان خسارت وارده 

 بر آبخوان ها

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 ونير

 پديده وجود -8

 و ها دشت در فرونشست

 راهکارهاي ارائه ضرورت

 پيشگيرانه

ارائه دستورالعمل و ميزان تاثير کف 

شکنی چاه بر افت سطح آب زير 

 زمينی

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

بررسی ضوابط و الزامات 

برداري از پساب به منظور  بهره

، پايداري منابع آب زيرزمينی

مطالعه موردي محدوده 

مطالعاتی ورامين در استان 

 تهران

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

ارائه راهکارهاي مناسب جهت استفاده 

از پساب جهت تغذيه سفره آب 

و احياء و تعادل بخشی می زيرزمينی 

 باشد

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

ورد مولفه هاي بيالن منابع آبر

 آب با استفاده از فناوري نوين
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

با توجه به عدم قطعيت مرتبط با 

محاسبات مولفه هاي بيالن منابع آب، 

انتظار می رود با استفاده از روش هاي 

نوين، شيوه هاي مناسبی بر اساس 

واقعيت هاي آمار واطالعاتی کشور، 

 ارائه شود.

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

22 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

مطالعه و بررسی توسعه 

حل احداث کارست در م

سدهاي قرتيکان، چهچه و 

 ابيورد و اثرات آن بر فرار آب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

بررسی توسعه کارست در ميزان فرار 

 دآب سدهاي قرتيکان، چهچه و ابيور

ارائه راه حل 

 مشکل

23 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

مطالعه و بررسی توسعه 

کارست در محل تونل گردنه 

مزدوران بر اساس مطالعات 

 هيدروژئولوژي و زمين شناسی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

انجام مطالعات هيدروژئولوژي و زمين 

شناسی براي بررسی توسعه کارست در 

 محل تونل گردنه مزدوران

ارائه راه حل 

 مشکل

24 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

مطالعه و بررسی شرايط 

هاي زيرزمينی با کمک  آب

سنجش از دور )مطالعه 

موردي: نوار مرزي استان 

 سان رضوي(خرا

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 يکپارچه پايش کامل

 نابع آب)کمی و کيفی(م

استفاده از سنجش از دور براي تخمين 

 و اينکه حجم مفيد آبخوان هاي استان

آيا می توان از سنجش از دور براي 

کی تخمين پارامترهاي هيدرودينامي

 ؟آبخوان استفاده نمود

ارائه راه حل 

 مشکل

25 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

مدل سازي رياضی آبخوان 

تربت جام با توجه به -فريمان

ها و اطالعات موجود   داده

 اجراي سناريوهاي مديريتی()

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 يکپارچه پايش ملکا

 (کيفی و کمی)آب منابع

ارائه سناريوهاي مديريتی براي بررسی 

و مطالعه شرايط آبخوان. توسعه مدل 

 مفهومی و رياضی آبخوان

 ارائه مدل

26 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

يار جهت ارائه سيستم تصميم

سازي طرح احيا و تعادل پياده

 بخشی منابع آب زيرزمينی در

به هم پيوسته قالب مديريت 

منابع آب در محدوده 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ررسی علل و عوامل ب -4

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزمينی و  آب

سطحی بر يکديگر، 

يک سيستم تصميم در اختيار داشتن 

يار براي موضوع احياء و تعادل بخشی 

آبهاي زيرزمينی با اتکاء به مديريت 

يکپارچه منابع آب که قابل استفاده 

براي تصميم سازي آينده بوده و 

 ارائه مدل
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 نهايي

کاهش سرانه منابع  مطالعاتی دامغان

 تجديدپذير

قابليت تعميم براي کل استان را نيز 

 داشته باشد.

27 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

بررسی و ارائه روش نوين و 

براي محاسبه ضرايب  کارآمد

هاي  هيدروديناميکی آبخوان

 استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

سامانه يا شبکه  فقدان -2

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمی و کيفی(

محاسبه ضرايب هيدروديناميکی 

هاي استان با استفاده از  آبخوان

 هاي نوين روش

ارائه راه حل 

 مشکل

28 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

شناسايی عوامل گازدار شدن 

آبخوان دشت چهاردولی و 

تعيين نقشه پهنه بندي و 

تعيين عمق و ضخامت سفره 

 گاز دار تحتانی و شيرين

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه ديريتم و

 آبی

شناسايی عوامل گازدار شدن آبخوان 

دشت چهاردولی و تعيين نقشه پهنه 

بندي و تعيين عمق و ضخامت سفره 

 گاز دار تحتانی و شيرين

ارائه راه حل 

 مشکل

29 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

هاي  تعيين گستره تغذيه سفره

تحت فشار و شناسايی منابع 

 لیآلوده کننده احتما

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 پديده وجود -8

 و ها دشت در فرونشست

 راهکارهاي ارائه ضرورت

 پيشگيرانه

 حفاظت از کيفيت منابع آب
ارائه راه حل 

 مشکل

31 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

مطالعات و بررسی گستره و 

ميزان فرونشست زمين در 

ا استفاده از دشت هاي استان ب

سنجش از دور و مدلسازي آب 

 زيرزمينی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

يده پد وجود -8

ها و  فرونشست در دشت

ضرورت ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

مطالعات و بررسی گستره و ميزان 

فرونشست زمين در دشت هاي استان 

با استفاده از سنجش از دور و 

 مدلسازي آب زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نهايي

31 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

پتانسيل يابی منابع آب 

زيرزمينی در محدوده هاي 

بيجار با  -مطالعاتی ديواندره

استفاده از سنجش از دور و 

Gis 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع زا بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

شناسايی مناطق داراي پتانسيل آب 

زيرزمينی و زيرسطحی، افزايش ميزان 

دقت تعيين محل هاي کارشناسی،  

افزايش دقت تصميم گيري در محل يا 

محل هاي تامين آب صنابع و آب 

 شرب با توجه به بعد فاصله

 ارائه مدل

32 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمانشاه

تدوين شيوه نامه کاربردي 

تهيه نقشه هيدروژئولوژي 

 کارست استان کرمانشاه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

 تهيه نقشه هيدروژئولوژي کارست
تدوين 

 استاندارد

33 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   کهگيلويه

 بويراحمد

برآورد حجم ذخاير کارستی 

استان کهگيلويه و بوير احمد 

 با استفاده از متدولوژي کامل و

 جامع هيدروژئولوژي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

دولوژي وروش شناسی بررسی ارائه مت

 پتانسيل منابع آب کارست دراستان

هاي آبدار و  تعيين گسترش  آهک -

 نقاط مساعد براي توسعه کارست

تعيين مناطق مستعد ازنظر پتانسيل  -

ايجاد مخازن زيرزمينی مناسب وآب 

 موجود براي بهره برداري

بررسی چگونگی امکان بهره برداري  -

 از آبهاي آهکی موجود

ارائه نقشه کيفی منابع آب وتغييرات  -

کيفيت آب درآبخوانهاي کارستی 

 استان

بررسی روند کلی جهت جريان آب  -

ارائه راه حل 

 مشکل
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محصول 

 نهايي

زيرزمينی درآبخوان هاي کارستی 

 استان

هاي زير  تسريع وتسهيل کاوش -

هاي  سطحی جهت اکتشاف آب

 کارستی

34 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

گاه هاي بررسی و طراحی ايست

سنجش آب زيرزمينی سفره 

عميق و آبخوان تحت فشار 

 استان گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

دم شناسايی و ع -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

بررسی و طراحی ايستگاه هاي سنجش 

آب زيرزمينی سفره عميق و آبخوان 

 فشار استان گلستان تحت

ارائه راه حل 

 مشکل

35 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسی آسيب پذيري آبخوان 

ساحلی )عمليات ژئو فيزيک( 

 دشت پايلوت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعی

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تتاثيرا و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 يکديگر، بر سطحی

 منابع سرانه کاهش

 تجديدپذير

عدم وجود بررسی جامع از وضعيت 

 آبخوان تالش

ارائه راه حل 

 مشکل

36 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

بررسی اثرات کمی و کيفی 

توسعه بهره برداري از معادن 

سرب و روي منطقه غرب و 

جنوب غرب استان بر منابع 

 آبی منطقه

 قاضا محورت

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (سطحی

هدف از تحقيق پيشنهادي بررسی 

تاثيرات وجود و توسعه اين معادن و 

کارخانه ها بر کميت و کيفيت منابع 

آبی منطقه است تا عالوه بر داشتن 

بی ديدگاهی در خصوص منابع آ

منطقه، در صورت ايجاد مشکل براي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نهايي

منابع آبی منطقه راهکارهاي الزم ارائه 

 گردد.

37 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

تعيين ترازهاي ديناميک و 

استاتيک به منظور مشخص 

شدن حداکثر عمق برداشت 

آب از سفره آب زيرزمينی در 

محدوده مطالعاتی اراک ساوه 

 کميجان و خمين

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

هاي زيرزمينی و  آب

سطحی بر يکديگر، 

کاهش سرانه منابع 

 تجديدپذير

ذخيره موجود در ميان ترازهاي 

ديناميک و استاتيک ذخيره قابل 

پذير بوده و ميتواند اطمينان و تجديد 

در برنامه ريزيهاي منابع آب مورد 

استفاده قرار گيرد. عبور از تراز 

استاتيک و برداشت آب از اين تراز به 

معنی پذيرش تبعات ناشی از جبران 

نشدن ذخيره موجود است. با آگاهی از 

سطح تراز ديناميک و استاتيک در يک 

آبخوان ، ميتوان برنامه هاي بهره 

از آبخوان را با ديدگاه را براي برداري 

جلوگيري از خطر فرونشست نيز 

 کنترل نمود

ارائه راه حل 

 مشکل

38 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی تاثير سد تغذيه 

مصنوعی چلو گهره بر روي 

منابع آب کارستی منطقه فين 

 در استان هرمزگان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 ر زمينه آبکشور د

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

شناسايی منابع آب قابل بهره برداري 

با کيفيت مناسب در سازندهاي آهکی 

و مناطق مورد نياز ، ارزيابی کلی 

 وضعيت آبخوانهاي کارستی

ارائه راه حل 

 مشکل

39 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

يابی و امکان سنجی  پتانسيل

احداث سد زيرزمينی در 

شهرستان بشاگرد استان 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

تعيين مکان هاي مناسب به منظور 

احداث سد زيرزمينی به منظور 

 ده بهينه از منابع آباستفا

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نهايي

 آبی هرمزگان

41 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی امکان سنجی تهيه 

بيالن آب زيرزمينی با استفاده 

از داده هاي ماهواره اي و 

مقايسه نتايج آن با بيالن هاي 

تهيه شده بر اساس 

دستورالعمل تهيه بيالن 

)مطالعه موردي دشت شميل 

 تخت(

 تقاضا محور

ت هاي اولوي

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب منابع

ارائه آخرين وضعيت منابع آب سطحی 

و زيرزمينی با استفاده از تصاوير 

ماهواره اي به منظور تهيه بيالن و 

 بومی سازي فناوري

بومی سازي 

 فناوري

41 

شرکت مديريت 

 ب ايرانمنابع آ

بررسی تاثير عملکرد هر يک از 

مولفه هاي بيالن و اجراي  

پروژه هاي طرح احياء و تعادل 

بخشی بر نوسانات سطح آب 

 زير زمينی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

و  ينیزيرزم هاي آب

سطحی بر يکديگر، 

کاهش سرانه منابع 

 تجديدپذير

تفکيک و برآورد ضريب تاثير عملکرد 

هر يک از مولفه هاي بيالن و عمليات 

پروژه هاي طرح احياء و تعادل بخشی 

بر نوسانات سطح آب زير زمينی با 

استفاده از تکنيک هاي نوين هوش 

 مصنوعی

ارائه راه حل 

 مشکل

42 

شرکت مديريت 

 آب ايران منابع

بررسی و امکان سنجی تغذيه 

مصنوعی آبخوان ها با پساب 

هاي فاضالب خانهتصفيه

 شهري و روستايی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

 افزايش بهره وري از آب
 ارائه راه حل

 مشکل
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 محورمنابع آب -2

 منابع آب سطحی 2-2
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محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

ساخت و توسعه سامانه ارتباط 

مدلهاي هيدرولوژيکی و 

 هيدروليکی در حوضه آبريز

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

اخذ اطالعات از ايستگاه هاي باران 

محاسبه پارامترهاي  --سنجی

 --فيزيوگرافی حوضه و زيرحوضه

ساله  25محاسبه دبی با دوره بازگشت 

 براي رودخانه يا مسيل مدنظر

 رائه مدلا

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

ارزيابی منابع بارش شبکه 

بندي شده جهانی و توسعه يک 

منبع بارش محلی براي توليد 

سري بلندمدت بارش و رواناب 

 در کل استان اردبيل

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 ابعمن يکپارچه پايش کامل

 و کيفی( کمی)آب

تهيه يک منبع بارش محلی و توليد 

سري بلند مدت بارش و رواناب شبکه 

 بندي شده در کل سطح استان اردبيل

بومی سازي 

 فناوري

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

تهيه مدل و نرم افزار بيالن 

منابع آبی براي چهار محدوده 

مشگين  -مطالعاتی اردبيل

طارم  -مغان پارس آباد -شهر

خلخال و ايجاد سامانه بيالن 

 منابع آب

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

تهيه مدل و نرم افزار و ايجاد سامانه 

 بيالن منابع آبی استان

توليد نرم 

 افزار

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بيلارد

تهيه مدل و نرم افزار پهنه 

بندي سيالب با دوره هاي 

بازگشت مختلف و بانک 

اطالعاتی پارامترهاي 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 ی و کيفی(کم)آب

تهيه مدل  و ايجاد سامانه نرم افزاري در 

 GISمحيط 

توليد نرم 

 افزار
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 نهايي

هيدرولوژيکی مسيل ها و 

آبراهه ها براي حوضه هاي 

 آبريز استان )موردي(

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

مطالعه و طراحی به منظور 

اجراي سردهانه بر روي انهار 

 سنتی رودخانه پالسجان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 پايين انراندم بهبود   -11

هاي آبياري )مرمت  کهشب

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

طراحی سازه سردهانه بر روي انهار 

سنتی رودخانه پالسجان به طوري که 

قابليت انعطاف و تغيير ميزان دبی هر 

جوي وجود داشته باشد به همراه ارائه 

اجرايی و شبيه سازي نقشه هاي 

 هيدروليکی آن

ه راه حل ارائ

 مشکل

6 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

ارزيابی ميدانی طرح تحويل 

حجمی آب کشاورزي در 

مديريت و کاهش مصرف آب 

با هدف شناسايی مشکالت و 

 توسعه آن )مطالعه موردي:...(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

کپارچه منابع ي مديريت و

 آبی

ارزيابی اثربخشی طرح تحويل حجمی 

آب کشاورزي در مديريت و کاهش 

مصرف آب جهت تعيين مشکالت طرح 

 و توسعه آينده آن

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

بررسی و انتخاب بهترين مدل 

سري بارش داده هاي 

اي براي استان ايالم)از  ماهواره

، GPCPمدل هاي جمله 

TMPA سري ،PERSIANN 

و ...( و تهيه بانک اطالعات 

 31بارش در مقياس ماهانه تا 

سال گذشته با استفاده از مدل 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 منابع چشمگير اتالف -6

 تعرق و تبخير طريق از آب

 (بندي پهنه محاسبه،)

برآورد بارش در سطح استان با  -1

استفاده از مدل هاي مختلف بارش 

 ماهواره اي

مقايسه نتايج مدل هاي مختلف با  -2

نتايج ايستگاه هاي سنجش زمينی و 

 انتخاب بهترين مدل با کمترن خطا

استخراش داده هاي بارش از مدل  -3

 انتخابی براي سطح استان

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نهايي

انتخابی براي محدوده استان 

 ايالم

هاي توليد  استفاده از سري داده -4

شده در مطالعات هواشناسی طرح هاي 

 مطالعاتی استان

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی دقيق ميزان بارش و 

رواناب در ارتفاعات حوضه هاي 

آبريز غرب آذربايجان غربی 

)حوضه هاي شهرچاي تا زاب( 

)با تاکيد بر روش سنجش از 

 راه دور(

 رتقاضا محو

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

رواناب حوزه  -تدقيق ضرائب بارش 

هاي مورد بحث جهت مديريت بهينه 

منابع آب منطقه بويژه آبهاي مرزي 

 خروجی از حوضه زاب

تهيه 

 دستورالعمل

9 

شرکت آب 

 اي بوشهر طقهمن

تهيه مدل نوين بارش و رواناب 

در استان و حوضه هاي 

 باالدست

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

مديريت سيل به روش هاي نوين در 

جهت تهيه برنامه عملياتی سيل در 

 شرايط اضطرار

ه راه حل ارائ

 مشکل

11 

شرکت آب 

 اي تهران منطقه

استفاده از روشهاي نوين برآورد 

مقادير بارش ها در مناطق فاقد 

 آمار دراستان تهران

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

 منابع آب ، بررسی آمار و تهيه بيالن

 تدقيق آن اطالعات و

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

استفاده از فرآيند سنجش از 

دور براي توزيع بارندگی در 

 سطح استان خراسان رضوي

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

يکپارچه منابع  پايش کامل

 آب)کمی و کيفی(

تعيين توزيع بارندگی در مختلف استان 

 خصوصاً در منايق فاقد ايستگاه

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

خيزي  بررسی پتانسيل سيل

رودخانه هاي استان با استفاده 

 GISاز سنجش از دور و 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

ناوري پژوهشی و ف

 کشور در زمينه آب

 حفاظت ضرورت   -12

 و سواحل و ها رودخانه

 آنها ساماندهی

شناسايی مناطق آسيب پذير با توجه به 

سيالب با دوره بازگشته اي مختلف، 

ارائه راهکارهاي مناسب جهت مقابله با 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نهايي

سيالب هاي مختلف و کاهش ميزان 

خطر، پيشنهاد محل هاي مناسب جهت 

ي مختلف در حاشيه استقرار کاربري ها

 رودخانه ها با توجه به نوع کاربري آنها

13 

شرکت آب 

 اي کرمان منطقه

بررسی و ارزيابی راهکارهاي 

عملی کاهش تبخير از مخازن 

 سدها

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 منابع چشمگير اتالف -6

 تعرق و يرتبخ طريق از آب

 بندي( )محاسبه، پهنه

ايران به عنوان کشوري واقع در منطقه 

خشک و نيمه خشک با مسائلی مانند 

رو  کمبود منابع آب و تغيير اقليم روبه

است و از اين رو الزم است تا با انجام 

هاي مختلف، منابع آب کشورمان  روش

را حفظ کنيم.از جمله  مهمترين  

نابع آب، مشکالت در زمينه مديريت م

تبخير شديد آب از پشت مخازن سدها 

 می باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

ارزيابی روند تغييرات بارش و 

 -مدل سازي پيوسته بارش  

رواناب و روند يابی جريان در 

رودخانه و مخازن استان 

 گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 آب کشور در زمينه

شناسايی و  عدم -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

ارزيابی روند تغييرات بارش و مدل 

رواناب و روند  -سازي پيوسته بارش  

يابی جريان در رودخانه و مخازن استان 

 گلستان

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی تغييرات سطح آب 

نی با استفاده از زيرزمي

هاي ثقل سنجی در  ماهواره

 دشت گرگان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

بررسی تغييرات سطح آب زيرزمينی با 

استفاده از ماهواره هاي ثقل سنجی در 

 دشت گرگان

ائه راه حل ار

 مشکل
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 نهايي

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی روش هاي بيولوژيک 

مناسب در سطح استان به 

منظور افزايش پايداري 

 هاي مهندسی رودخانه طرح

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 یآب

بررسی روش هاي بيولوژيک مناسب در 

سطح استان به منظور افزايش پايداري 

 طرح هاي مهندسی رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

17 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بهينه سازي منحنی فرمان و  

بهره برداري از سيستم چند 

 –مخزنه سدهاي بوستان 

 کنترل بر تاکيد با گلستان

 سيالب

 تقاضا محور

ت هاي اولوي

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

بهينه سازي منحنی فرمان و  بهره 

برداري از سيستم چند مخزنه سدهاي 

 کنترل بر تاکيد با گلستان –بوستان 

 سيالب

ارائه راه حل 

 مشکل

18 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسی دقيق ميزان بارش و 

رواناب در ارتفاعات حوضه هاي 

آبريز غرب گيالن، )حوضه هاي 

لمير تا آستاراچاي( )با تاکيد 

 بر روش سنجش از راه دور(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

رزمينی و زي هاي بآ

سطحی بر يکديگر، کاهش 

 سرانه منابع تجديدپذير

برآورد دقيق پتانسيل آبی محدوده براي 

مديريت بهينه منابع اب ) تخصيص 

 منابع اب(

ارائه راه حل 

 مشکل

19 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

تخمين ضريب رواناب در حوزه 

آبريز کشکان در فصول مختلف 

 سال با شرايط مختلف

 ضا محورتقا

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

ضرورت حفاظت  -12

رودخانه ها و سواحل و 

 ساماندهی آنها

 ارايه مدل تعيين دقيق ضريب رواناب

21 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

بررسی و تعيين آب معادل برف 

با استفاده از تصاوير ماهواره اي 

به خصوص در حوضه آبريز 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

محاسبه آب معادن ذوب شده برف 

جهت محاسبه ورودي به مخزن سد 

 اکباتان

ارائه راه حل 

 مشکل
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 نهايي

 آبی استانسدهاي مخزنی 

21 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

عرق واقعی محاسبه تبخير و ت

 در حوضه آبريز سد اکباتان
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 منابع چشمگير اتالف -6

 تعرق و تبخير طريق از آب

 (بندي پهنه محاسبه،)

 محاسبه ميزان تبخير درياچه
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 محورمنابع آب -2

 غيرمتعارف آب منابع  2-3

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق وان تحقيقعن عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان جنوبی

بکارگيري روش هاي نوين در 

 نمک زدايی از آب هاي شور و

 لب شور

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

بع آب منا از بهينه ستفادها

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

بهره گيري از منابع آبی غير نامتعارف 

براي مصرف مختلف از قبيل شرب 

 ،صنعت و .....

 اجراي پايلوت

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان جنوبی

امکان سنجی بهره برداري از 

آبهاي غير متعارف و منابع آب 

 شور در محدوده هاي مطالعاتی

شهرستان طبس و محاسبه 

قيمت تمام شده آب و مقايسه 

آن با قيمت تمام شده ساير 

 منابع

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

معرفی روشهاي نوين فنی و اقتصادي 

 نامتعارف جهت استفاده از آبهاي

تهيه 

 دستورالعمل
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 نهايي

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابی روشهاي شيرين سازي 

آبهاي شور و لب شور و ارائه 

گزينه کارآمد براي استان 

 سمنان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

انتخاب فناوري اقتصادي، عملی و پايدار 

براي شيرين سازي آبهاي شور و لبشور 

 با توجه به پتانسيلها و نيازهاي استان

بومی سازي فناوري يا فناوريهاي 

 منتخب

بومی سازي 

 فناوري

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

امکان سنجی استفاده از منابع 

آبگرم  به منظور استفاده شرب، 

کشاورزي )مطالعه  صنعت و

موردي آبگرم هاي فتوئيه، 

 سنگوئيه و.. شهرستان بستک (

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

و  بررسی منابع غير متعارف )آب گرم(

در مصارف  چگونگی استفاده از آن

 شرب، صنعت و کشاورزي

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

تبيين و تحليل جايگاه مديريت 

منابع آب نامتعارف در شرايط 

کنونی و آتی مديريت بخش 

 آب کشور)پروژه ملی (

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از ينهبه استفاده

مديريت يکپارچه منابع  و

 آبی

شناسايی روشهاي کارآمد استفاده از 

 آبهاي نامتعارف )آب دريا ، پساب و..(

براي مصارف مختلف کشاورزي، شرب و 

 صنعت

تهيه 

 دستورالعمل

6 

شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

بررسی و امکان سنجی استفاده 

بهينه از آبهاي غير متعارف در 

 اي شورورزيطرح ه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آالينده منابع بررسی -9

 راهکارهايی ارائه و آب

 و کاهش کنترل، جهت

 ها آلودگی حذف

 افزايش بهره وري از آب
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 



         92                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 محورمنابع آب -2

 زيرزمينی آبهاي بخشی تعادل و احياء  2-4

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق نوان تحقيقع عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

تحليل ژئومکانيکی فرونشست 

زمين ناشی از ويژگی هاي 

زمين شناسی و 

هيدروژئولوژيکی در شهرستان 

 کرج

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

 پژوهشی و فناوري

 کشور در زمينه آب

 فرونشست پديده وجود -8

 ارائه ضرورت و ها دشت در

 پيشگيرانه راهکارهاي

تحليل ژئومکانيکی فرونشست زمين 

ناشی از ويژگی هاي زمين شناسی و 

 هيدرولوژيکی در شهرستان کرج

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

توسعه مدل تلفيقی جهت 

ذيه تحليل عملکرد طرح تغ

مصنوعی رودخانه کردان بر 

 تعادل بخشی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 فرونشست پديده وجود -8

 ارائه ضرورت و ها دشت در

 پيشگيرانه راهکارهاي

تحليل عملکرد طرح تغذيه مصنوعی 

 رودخانه کردان بر تعادل بخشی

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

ارزيابی اثرات اجراي طرح احياء 

و تعادل بخشی آبخوان و ارائه 

راهکار براي اصالح و ارتقاء اثر 

بخشی طرح در حوضه آبريز 

 درياچه اروميه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

و تاثيرات  ها انآبخو افت

هاي زيرزمينی و  آب

سطحی بر يکديگر، کاهش 

 سرانه منابع تجديدپذير

توسعه پايدار و حفظ منابع آب 

 زيرزمينی، مديريت بهينه آبخوان ها

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

ترين راهبردهاي  بررسی مناسب

مديريتی منابع آب به منظور 

ی تعادل بخشی آب زيرزمين

 دشت ابهر

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 کاهش يکديگر، بر سطحی

دستيابی به مناسب ترين راهبردهاي 

ز منابع آب  مديريتی بهره برداري ا

 یزيرزمينی در دشت ابهر با هدف تعال

 بخشی سفره آب زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل



 91                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق نوان تحقيقع عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 تجديدپذير منابع سرانه

5 

شرکت آب 

 اي گيالن منطقه

بررسی کيفيت منابع آب 

سطحی و زيرزمينی در استان 

گيالن و راهکارهاي شناسايی و 

 کنترل آلودگی هاي منابع آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

اورزي آب و کش

 منابع طبيعی

 آالينده منابع بررسی -9

 راهکارهايی ارائه و آب

 و کاهش کنترل، جهت

 ها آلودگی حذف

رودخانه دايمی  52استان گيالن داراي 

است که پايش هر يک از آنها هزينه بر 

بوده و عمال به صورت کامل انجام نمی 

شود. در بخش آب زيرزمينی نيز شرايط 

لذا شناسايی دقيق  تقريبا مشابه است.

هر حوضه )شامل منابع سطحی و 

زيرزمينی( به لحاظ آلودگی و 

راهکارهاي الزم براي کنترل آالينده ها 

می تواند در مديريت منابع آب استان 

 تاثير گذار باشد.

تدوين 

 استاندارد

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بومی سازي اهداف طرح احيا و 

ان تعادل بخشی با رويکرد جبر

کسري مخازن، عالج بخشی و 

 ارائه راه حل و شيوه نامه بومی

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 کاهش يکديگر، بر سطحی

 تجديدپذير منابع سرانه

و مجاري  مشکالت کمی کيفی در منابع

 آبی

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی اثرات سدهاي تغذيه 

مصنوعی بر کميت و کيفيت 

آبهاي زيرزمينی )مطالعه 

 موردي دشت ..(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

 (حیسط

بررسی تاثير سدهاي تغذيه مصنوعی بر 

 منابع آب زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل



         94                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق نوان تحقيقع عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی عوامل مؤثر و سهم هر 

يک از آنها بر افت کمی و 

 کيفی آبخوان دشت ايسين

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

ايش يکپارچه منابع پ لکام

 آب)کمی و کيفی(

تعيين عوامل مؤثر بر کميت و کيفيت 

آبخوان و ارائه بهترين راهکار به منظور 

 بهبود وضعيت آن

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

ارزيابی تاثير طرح احيا و تعادل 

بخشی بر هيدروگراف واحد 

 دشت ها

 تقاضا محور

اولويت هاي 

و فناوري پژوهشی 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

تعيين سهم طرح احيا و تعادل بخشی 

 بر صعودي شدن هيدروگراف دشت
 ارائه مدل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 همدان

محاسبه اجزاي بيالن با 

 استفاده از روشهاي نوين
 تقاضا محور

اولويت هاي 

شی و فناوري پژوه

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

 ارائه مدل محاسبه اجزاي بيالن

11 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

استفاده از علم سنجش از دور 

و تصاوير ماهواره اي براي 

شناسايی چاه هاي غيرمجاز 

 استان

 تقاضا محور

سند راهبردهاي 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

 احيا و تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی
ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

بررسی ميزان فرونشست زمين 

در دشت هاي استان با استفاده 

 از تصاوير راداري ، علت يابی و

 ارائه راهکارهاي پيشگيرانه

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 فرونشست پديده وجود -8

 ارائه ضرورت و ها دشت در

 پيشگيرانه راهکارهاي

 احيا و تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی
ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

 اي يزد منطقه

تعيين حداکثر عمق کف 

هاي  شکنی چاه ها در دشت

 استان

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ساير مشکالت)عنوان -18

 مشکل ذکر شود(
 احيا و تعادل بخشی منابع آب زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل



 93                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق نوان تحقيقع عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

14 

شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

بررسی اثرات توامان روشهاي 

وري مصرف  نوين آبياري بر بهره

 آب و برگشت آب به آبخوان،

مقايسه و پيشنهاد روشهاي 

 برتر

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

 و زيرزمينی هاي آب

 کاهش يکديگر، بر سطحی

 تجديدپذير منابع سرانه

بررسی اثرات توامان اجراي روشهاي 

وري مصرف آب و برگشت  هرهآبياري بر ب

آب به آبخوان، مقايسه و پيشنهاد 

 روشهاي برتر

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 محورمنابع آب -2

 آب تامين  2-5

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

سيستم مديريت  ارائه

 GISتخصيص در محيط 
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

-وارد کردن اطالعات تمامی تخصيص

هاي موجود در سامانه طراحی شده و 

هاي جايگزينی اين سامانه با بانک

تدقيق مقادير  --اتی موجود اطالع

هاي صورت گرفته و اقدام تخصيص

 --ها در صورت نيازبراي اصالح آن

اصالح فرآيند گردش اطالعات با 

 استفاده از سامانه تهيه شده

 ارائه مدل

2 
شرکت آب 

اي  منطقه

بررسی کاهش دبی 

هاي هيدرو متري و  ايستگاه

تفکيک اثر مصارف و تغيير 

اولويت هاي  محورتقاضا 

پژوهشی و فناوري 

 توسعه هاي طرح اثرات -7

 و زيرزمينی) آب منابع بر

تعيين علت کاهش دبی رودخانه ها 

 )بر اثر تغيير اقليم(

ارائه راه حل 

 مشکل



         20                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 (سطحی کشور در زمينه آب اقليم اصفهان

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

بررسی نياز آب شرب خوي در 

دراز مدت با هدف کاهش 

آب و امکان تامين آب  مصرف

براي شهرهاي جديد در 

 منطقه

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 تعيين و آب منابع توسعه

 جهت مناسب الگوي

 در با آب منابع مديريت

 مسائل گرفتن نظر

 اجتماعی

شهر خوي و  کاهش نياز آب شرب

امکان تخصيص آب براي ديگر 

 شهرهاي منطقه

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان جنوبی

انجام بررسی هاي تطبيقی 

 روشهاي پايش مستقيم

و  (پيمايش زمينی)

 (سنجش از دور) غيرمستقيم

 در زمينه مصارف آب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 زمينه آبکشور در 

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب منابع

برآورد ميزان مصارف منابع آب با 

استفاده از تحليل داده هاي ماهواره 

اي و به تبع آن صرفه جويی در هزينه 

 و زمان

 ارائه مدل

5 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

تعيين حريم کيفی منابع 

 تامين آب شرب استان قم
 قاضا محورت

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آالينده منابع بررسی -9

 راهکارهايی ارائه و آب

 و کاهش کنترل، جهت

 ها آلودگی حذف

تعيين حريم کيفی منابع تامين آب 

 شرب استان قم

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

تحليل علل طبيعی و انسانی 

از آب زيرزمينی در کاهش تر

در آبخوانهاي استان و کاهش 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

بررسی نقش عوامل انسانی و طبيعی 

در کاهش منابع آبی و ارائه راهکارهاي 

 مناسب در مديريت منابع آب

 اجراي پايلوت



 21                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

رواناب هاي سطحی و ارائه 

راهکارهايی به منظور مديريت 

 منابع آب

و  زيرزمينی هاي آب

ر يکديگر، سطحی ب

کاهش سرانه منابع 

 تجديدپذير

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

تدوين طرح جامع مديريت 

عرضه و تقاضاي آب استان با 

رويکرد سيستماتيک و لحاظ 

توسعه  سناريوهاي مختلف

 استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

تدوين طرح جامع مديريت عرضه و 

تقاضاي آب استان با رويکرد 

سيستماتيک و لحاظ سناريوهاي 

 مختلف توسعه استان

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

مديريت يکپارچه منابع آب و 

محيط زيست حوضه آبريز با 

اتکا به سيستم پشتيبانی 

 تصميم

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

نابع آب تهيه سند مديريت يکپارچه م

و محيط زيست حوضه آبريز با اتکا به 

سيستم پشتيبانی تصميم و ارائه 

راهکارهاي عملی، تفريحی و متناسب 

با منطقه در جهت اصالح الگوي 

 از برداري بهره و کشاورزي–اقتصادي 

 مديريت اهداف که اي بگونه آب منابع

 تامين پايدار توسعه و يکپارچه

 راي موردي دراج و مطالعه)گردد

 حوضه پايلوت(.

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

 بررسی روند تغييرات آب و

هوايی در استان و تحليل اثر 

مديريت آب قابل  آن بر

تقاضا محور/ 

 دانشچويی

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 عوامل و علل بررسی -4

 و ها حوضه رواناب کاهش

 تاثيرات و ها آبخوان افت

بروز تغييرات قابل توجه خصوصا در 

سال اخير در آوردها و نزوالت 11

 جوي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

ريزي با رويکرد ارائه  برنامه

راهبردهاي توسعه سازگار در 

 آينده استان

 و زيرزمينی هاي آب

 يکديگر، بر سطحی

 منابع سرانه کاهش

 تجديدپذير

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

 ختهاي تامين وارزيابی زيرسا

توزيع آب کشاورزي در 

 نيازها، ها، چالش_مازندران

 ها ضرورت

تقاضا 

 محور/دانشجويی

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

بهبود راندمان پايين -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

 مشکالت موجود در تامين و توزيع آب
ه حل ارائه را

 مشکل

 

 

 محور اقتصاد آب -3

 آب وري بهره و اقتصاد 3-1

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

منفعت انتقال  -تحليل هزينه

 -بين حوضه اي آب )اجتماعی

 (محيط زيستی -اقتصادي

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 انتقال امکان بررسی -5

 و اي حوضه بين آب

 آن پيامدهاي

بررسی امکان، لزوم و پيامدهاي انتقال 

بين حوضه اي آب و بايدها و نبايدهاي 

 آن

تدوين 

 استاندارد

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

آوري و پيوستگی  آب، تاب

قتصاد محلی اجتماعی در ا

مبتنی بر قنات )مطالعه 

موردي: جنوب استان خراسان 

 رضوي(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

 مديريت جهت مناسب

اقتصادي -فرهنگی-ارائه مدل اجتماعی

به منظور سازگاري با کم آبی در مناطق 

تدوين کتاب به -خشک و نيمه خشک

 زبان هاي بين المللی براي ارائه نتايج

ارائه راه حل 

 مشکل



 29                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 گرفتن نظر در با آب منابع

 سائل اجتماعیم

3 

شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

بررسی قابليتهاي گردشگري و 

راهکارهاي ايجاد درآمد از 

 منابع آبی استان

 رتقاضا محو

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

  ارائه راهکارها براي جذب سرمايه

هاي تامين و توزيع  در طرح غيردولتی

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

رامون مسائل کلی تحقيق پي

اقتصاد آب شامل؛ ارزش واقعی 

آب، تعرفه، قيمت تمام شده و 

 مسائل قانونی دستيابی به آن

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

اقتصاد آب تحقيق پيرامون مسائل کلی 

شامل؛ ارزش واقعی آب، تعرفه، قيمت 

تمام شده و مسائل قانونی دستيابی به 

 آن و...

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی شيوه هاي مديريت 

مصرف و کاهش هدررفت آب 

در بخش کشاورزي، شرب و 

 صنعت

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

بررسی شيوه هاي مديريت مصرف و 

کاهش هدررفت آب در بخش کشاورزي 

 ، شرب و صنعت

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

هاي نوين  بررسی و ارائه روش

تشکيل بازار محلی آب در 

ی و پياده استان گلستان، بررس

سازي تجربيات کشورها و 

 هاي موفق در اين امر استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

هاي نوين تشکيل  بررسی و ارائه روش

بازار محلی آب در استان گلستان، 

ياده سازي تجربيات کشورها بررسی و پ

 هاي موفق در اين امر و استان

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
شرکت آب 

اي  منطقه

تدوين راهکارهاي توسعه 

گردشگري در سدهاي استان 
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 و يیشناسا عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

تدوين راهکارهاي توسعه گردشگري در 

سدهاي استان )مطالعه موردي؛ سدهاي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

)مطالعه موردي؛ سدهاي  گلستان

 گلستان، بوستان و وشمگير(

 منابع يکپارچه مديريت و کشور در زمينه آب

 آبی

 گلستان، بوستان و وشمگير(

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

توسعه روشهاي نوين آبياري 

کم هزينه در راستاي افزايش 

و اصالح الگوي  بهره وري آب

 مصرف

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

توسعه روشهاي نوين آبياري کم هزينه 

در راستاي افزايش بهره وري آب و 

 اصالح الگوي مصرف

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

 تقاضا محور حسابداري ردپاي آب

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

حسابداري ردپاي آب مهمترين 

محصوالت کشاورزي در سطح استان به 

عنوان يک زيرساخت اطالعاتی در جهت 

سياست هاي مطلوب و پايدار تدوين 

 مديريت منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

مطالعه، احصاء و ارزيابی 

هاي  ظرفيت هاي درآمدي طرح

عمرانی در تامين منابع مالی 

)مطالعه موردي طرح  خود

 زهکشی اراضی اولويت دار(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 مينه آبکشور در ز

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

مطالعه، احصاء و ارزيابی ظرفيت هاي 

درآمدي طرح هاي عمرانی در تامين 

منابع مالی خود) مطالعه موردي طرح 

 زهکشی اراضی اولويت دار(

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

هاي موجود در بررسی چالش

جهت تنوع بخشی در تامين 

مالی اجراي طرحهاي توسعه 

 منابع آب استان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

 ارائه مدل ارائه راهکار در جهت جذب سرمايه گذار
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تعيين،شاخص هاي ارزيابی 

 قيمت تمام شده آب در بخش

تعرفه آب  هاي مختلف توزيع و

 )بازار محلی(

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 ي آب(مجاز تجارت

ت واقعی آب با عدم وجود قيم

 تاثيرگذاري کليه عوامل وشاخص ها

ارائه راه حل 

 مشکل

 محوراقتصادآب -3

 آب بخش در سازي خصوصی 3-2

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

از خرده  ارزيابی آثار ناشی

مالکی بر مديريت بخش آب 

 کشور

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

 مديريت جهت مناسب

 گرفتن نظر در با آب منابع

 اجتماعی مسائل

از خرده مالکی در بررسی تبعات ناشی 

نقاط مختلف کشور در مديريت بخش 

و اعمال مديريت يکپارچه منابع آب  آب

  2و  1در سطح حوضه هاي آبريز درجه 

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   کهگيلويه

 بويراحمد

بررسی علل عدم استقبال 

 سرمايه گذاري در اجراء و

برداري طرحهاي آبی  بهره

راهکار بهينه در ارائه  استان و

 خصوص بهترين روش مشارکت

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

 مديريت جهت مناسب

 گرفتن نظر در با آب منابع

رايط عليرغم توجيه اقتصادي و ش

مطلوب طرحهاي آب دراستان کهگيلويه 

بويراحمد از طرفی به لحاظ اينکه  و

، اعتبارات دولتی محدود می باشد

بنابراين براساس دستورالعمل شرايط 

ی هاي يواگذاري طرحهاي تملک دارا

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

سرمايه اي جديد ، نيمه تمام ، تکميل  اجتماعی مسائل

شده وآماده بهره برداري به بخش غير 

 نونی مرتبط()براساس ضوابط قادولتی 

تصميم گرفته شد که تعدادي از پروژه 

هاي داراي شرايط الزم به بخش 

 یغيردولتی واگذار گردد . اما استقبال

صورت نگرفته است و اين تحقيق 

 درهمين راستا می باشد .

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   کهگيلويه

 بويراحمد

مقايسه روش هاي  بررسی و

 برداري وواگذاري بهره 

نگهداري از نيروگاههاي برق 

آبی به بخش خصوصی با در 

نظر گرفتن مدل تامين آب ، 

اخذ حق  مديريت تعرفه و

 گذراب توسط آب منطقه اي و

فروش برق  مدل مديريت و

 توسط بهره بردار

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

د آب اقتصا مباحث -3

تصادي و )تعيين ارزش اق

ذاتی آب، عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با عنايت به اينکه شرکت آب منطقه 

استان يک شرکت دولتی می باشد و 

تمامی هزينه هاي شرکت می بايست از 

محل درآمدهاي شرکت تامين گردد 

قانون تنظيم بخشی  62وبراساس ماده 

از مقررات مالی دولت مازاد درآمد بايد 

جهيز نيروگاهها گردد صرف بازسازي و ت

. لذا کسب منابع بيشتر از اين طريق به 

منظور استمرار توليد ، بازسازي ومدرن 

نمودن واحدهاي مزبور وبهره وري 

بيشترمد نظر می باشد . افزايش ميزان 

درآمد براي رفاه و حقوق پرسنل 

نيروگاهها و مديران مرتبط ، ارتقا ايمنی 

 ، آموزش هاي تخصصی ، ارتقا شاخص

هاي کيفی توليد ، چابک سازي ساختار 

ارائه راه حل 

 مشکل



 21                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

مديريتی و کارشناسی شرکت آب 

منطقه اي واستفاده مطلوب تر از توان 

کامل فنی بخش خصوصی در قالب 

برنامه ريزي کالن و اسناد باال دستی 

 کشور مورد انتظار است .

 

 محوراقتصاد آب-3

 آب بخش در اقتصادي ارزيابی 3-3

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق رکتعنوان ش رديف
محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

ارائه الگوي مديريتی 

گذاري اقتصادي  ارزش

کارکردهاي رودخانه هاي 

استان خوزستان)مطالعه 

 موردي(

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 يرون

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

گذاري کارکردهاي کيفی، محيط  ارزش

زيستی و ماهيتی رودخانه ها به روش 

 اقتصادي

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

بررسی و مطالعه مشکالت و 

موانع قانون تثبيت آب بهاء 

و دستورالعمل محاسبه زراعی 

تدوين مدل  آب بهاي زراعی و

مناسب جهت محاسبه آب 

 بهاي کشاورزي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 سازي بهينه ضرورت   -11

 محصوالت آبی نياز

اورزي و فقدان الگوي کش

کشت مناسب با منابع آبی 

 موجود

 تثبيت آب بهاي محصوالت کشاورزي
رائه راه حل ا

 مشکل
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محصول 

 نهايي

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تعيين قيمت تمام شده و ارزش 

اقتصادي آب در بخشهاي 

مختلف مصرف کننده و ارائه 

راهکاري جهت رفع موانع 

اجتماعی، اقتصادي و سياسی و 

اصالح آب بهاي مصارف 

مختلف مطابق قيمت تمام شده 

 و ارزش اقتصادي آب

 تقاضا محور

اولويت هاي 

شی و فناوري پژوه

 کشور در زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 توسعه طرحهاي بر حقوقی

 الگوي تعيين و آب منابع

 مديريت جهت مناسب

 گرفتن نظر در با آب منابع

 اجتماعی مسائل

ارائه راهکار براي رفع موانع و مشکالت 

 اجتماعی

بومی سازي 

 فناوري

4 

شرکت آب 

 اي ايالم منطقه

طالعه، شناسايی و ارائه م

راهکارهاي عملی وصول منابع  

جديد درآمد در شرکت آب 

 منطقه اي ايالم

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

قتصاد آب ا مباحث -3

)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتی آب، عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

انجام -ش هاي وصول درآمدشناسايی رو

مطالعات کاربردي و ارائه راهکارهاي 

اصولی به منظور وصل منابع جديد 

 درآمدي

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

 اي بوشهر منطقه

هاي  بررسی جايگاه ارزيابی

 اقتصادي در بخش آب کشور
 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش نتعيي)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

 تعيين و تبعين ارزش ذاتی آب
ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

تدوين دستورالعمل محاسبه 

ارزش افزوده و بررسی اقتصادي 

 پروژه هاي تحقيقاتی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

در زمينه کشور 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

مشخص نمودن ميزان ارزش افزوده 

حاصل از انجام پروژه هاي تحقيقاتی و 

 تدوين دستورالعمل مربوط

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق رکتعنوان ش رديف
محصول 

 نهايي

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان رضوي

يسه ارزش افزوده مقا

برداري از آب هاي سطحی  بهره

و زيرزمينی در سطح استان 

 خراسان رضوي

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

اقتصاد آب  مباحث -3

)تعيين ارزش اقتصادي و 

ذاتی آب، عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

ينه استحصال آب هاي مقايسه هز

سطحی و زيرزمينی، تعيين مصارف آب 

هاي سطحی و زيرزمينی، ميزان ارزش 

افزوده برداشت آب هاي سطحی و 

 زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

 اي زنجان منطقه

روشهاي نوين تامين مالی 

پروژه ها و ارزيابی روشهاي 

واگذاري طرحها به بخش 

 خصوصی در بخش آب

 محورتقاضا 

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 محيط زيست

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

احصاء روشهاي جديد در تامين مالی 

پروژه ها و واگذاري طرحها به بخش 

 خصوصی

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

مدل ارزش افزوده هر تعيين 

متر مکعب آب از جنبه هاي 

مختلف اقتصادي، اجتماعی، 

زيست محيطی در طرح هاي 

انتقال آب )مطالعه موردي: 

 چشمه روزيه به سمنان(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 انتقال امکان بررسی -5

 و اي حوضه بين آب

 آن پيامدهاي

ه از نتايج طرح انتقال آب از استفاد

چشمه روزيه به سمنان پس از حدود 

سال بهره برداري و ارائه براي  13

طرحهاي انتقال آب که با درنظرگرفتن 

مزايا و معايب انتقال در مبدأ و مقصد، 

بتواند تصميم گيري را به بهترين نحو 

 ممکن سازد.

توليد نرم 

 افزار

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ه و مقايسه ارزش افزوده محاسب

توليدات بخش هاي مختلف 

مصرف کننده آب )اعم از 

کشاورزي، صنعت، شرب و 

خدمات( در سطح استان 

 سمنان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

ارزش افزوده ايجاد شده توسط محاسبه 

هر مترمکعب آب براي محصوالت 

 مختلف

بررسی و ارائه راهکار براي تغيير مطلوب 

کاربري آب با لحاظ مسائل اقتصادي، 

 اجتماعی، زيست محيطی و حقوقی

توليد نرم 

 افزار
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق رکتعنوان ش رديف
محصول 

 نهايي

11 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

  محاسبه قيمت تمام شده طرح

هاي دز  انتقال آب از سرشاخه

 مرود در شرايط فعلیبه ق

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

انتقال   محاسبه قيمت تمام شده طرح

هاي دز به قمرود در  آب از سرشاخه

 شرايط فعلی

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

آب  شرکت

 اي کرمان منطقه

تعيين ارزش اقتصادي آب در 

استان کرمان به تفکيک 

 شهرستانها

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

دي و اقتصا ارزش تعيين)

ذاتی آب، عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

از آنجايی که تعيين ارزش اقتصادي آب، 

کارهاي مديريتی مناسب، يکی از راه

جهت افزايش بهره وري ميباشد،  انجام 

 اين تحقيق ضروري ميباشد.

تهيه 

 دستورالعمل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

تاثير اجراي طرحهاي توسعه 

 منابع آب بر اقتصاد استان

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 بآ اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

ارائه گزارش تحليلی در خصوص اثرات 

 اقتصادي طرحها

تهيه 

 دستورالعمل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابی پتانسيل چشمه هاي 

استان جهت توسعه صنابع 

 بسته بندي آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي سند 

ت چشم انداز وزار

 نيرو

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

افزايش درآمد و توانمند _نياز شرکت 

 سازي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابی سازوکارهاي درآمدزايی 

و ارائه راهکارهاي اصالحی 

 براي افزايش درآمد

 تقاضا محور
ات شوراي مصوب

 عالی آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

ضرورت اصالح فرايندهاي مالی و 

 درآمدي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق رکتعنوان ش رديف
محصول 

 نهايي

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

مديريت يکپارچه سيستم منابع 

آب دشت اراک با رويکرد 

 حسابداري آب

پايان نامه 

 انشجويید

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

پاسخ به نياز مبرم موجود براي تهيه 

اطالعات شفاف و با هدف مديريت 

کارايی آب، مديريت پايدار منابع آبی، 

يت به تصوير کشيدن وضعيت مدير

نحوي که سؤاالت مربوط به  موجود به

عرضه و مصرف منابع مختلف آب را 

تنها از ديدگاه مهندسی، بلکه از نظر  نه

 اقتصادي پاسخگو باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

 محور اقتصادآب -3

 آب بخش در اقتصادي ابزارهاي 3-4

 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

 برق خوزستان

شناسائی و ارائه راهکارهاي 

بهره برداري از ظرفيت 

درآمدهاي غير عملياتی 

 سازمان آب و برق

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

بررسی روش هاي افزايش درآمدهاي 

سازمان با توجه به اسناد و قوانين 

 باالدستی و ظرفيت هاي موجود

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

استفاده از سيستمهاي 

حسابداري آب درحوضه هاي 

آبريز  دشت سميرم در 

راستاي مديريت بهينه عرضه 

 و تقاضاي آب

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

 پياده سازي ارزش واقعی آب در حوضه
بومی سازي 

 فناوري
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 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربی

راهکارهاي عملياتی جهت 

 ي شرکتافزايش درآمدها
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

دستيابی به منابع درآمد زاي مطممئن 

 و پايدار براي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

 اي منطقه

 خراسان رضوي

چالش ها و الزامات اجراي 

بودجه عملياتی در شرکت 

 )ارائه مدل اجرايی(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگانی

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

ائه راهکارهاي شناسايی معضالت و ار

 براي اجراي بودجه عملياتی در شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

بررسی و تحليل وضعيت مالی 

شرکت و ارائه راهکارهاي 

ها  عملياتی جهت کاهش هزينه

 و افزايش درآمدها

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

راندمان پايين بهبود -11

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

ارائه راهکار در جهت افزايش درآمد و 

 کاهش هزينه

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت مديريت 

 منابع آب ايران

پياده سازي و استقرار هوش 

 تجاري در صنعت آب
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 شور در زمينه آبک

 آب اقتصاد مباحث -3

تصادي و اق ارزش تعيين)

ذاتی آب، عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

هماهنگی و تعامل بين برنامه ريزي 

استراتژيک و بودجه بندي،داشتن 

معياري براي تعيين کيفيت تصميم 

گيري هاي کالن به دليل وجود سامانه 

يش با قابليت آناليز و تحليل داده ها،پا

و ارزيابی عملکرد با برنامه هاي تعيين 

شده به صورت سيستمی و آشکار 

شدن داليل انحراف از برنامه  اولويت 

توليد نرم 

 افزار



 59                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 اهداف و نتايج مورد انتظار يديعنوان مشکل کل اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

بندي طرح ها بر اساس شاخص هاي 

استاندارد شده ،ايجاد پنجره فرصت 

هاي سرمايه گذاري در صنعت 

آب،برنامه ريزي و نظارت  براساس 

داده هاي واقعی در تحليل ، طراحی و 

 اي پروژه ها،   اجر

برنامه ريزي آموزشی کارآمد جهت 

تربيت نيروهاي متخصص با توجه به 

استراتژي سازمانی )از بين بردن شکاف 

موجود بين مهارتها و قابليت هاي 

مورد نياز کارکنان و سطح فعلی اين 

مهارتها و قابليت ها ( باال بردن بردن 

بهره وري کشاورزي در شبکه هاي 

 آبياري و زهکشی

 

 محور اقتصادآب -3

 برقابی اقتصاد 3-5

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

تدوين مدل بهره برداري فنی و 

اقتصادي از نيروگاه هاي 

ردي نيروگاه آبی )مطالعه مو برق

 برقابی دز(

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

تدوين مدل و برنامه مدون جهت بهره 

برداري اقتصادي تر از نيروگاه هاي 

 آبی برق

 ارائه مدل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ستانکرد

راهکارهاي توليد انرژي پاک در 

 تأسيسات آبی
 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

کشور در زمينه 

 انرژي

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

 افزايش درآمد و توليد انرژي پاک
بومی سازي 

 فناوري

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بی پتانسيل يابی و ارزيا

سنجی توليد برق از  امکان

سدها و خطوط انتقال و ...در 

 استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

 حقوقی و قضايی

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

با توجه به وجود سدها و خطوط انتقال 

ژه هاي آبی مناسب پتانسيل و ساير پرو

سنجی و امکان يابی توليد برق عملياتی 

 و اقتصادي خواهد بود

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 محور اقتصادآب -3

 آب مجازي 3-6

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

ي ا منطقه

 اصفهان

ب مجازي و رد پاي آب آنقش 

در مديريت بهينه منابع و 

 مصارف آب استان اصفهان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

 اجراي پايلوت کاهش ردپاي آب در استان
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 محور اقتصادآب -3

 آب بخش در داري بنگاه 3-7

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

ارزيابی داد و ستد کاالي آب 

در مقياس بين استانی و 

بررسی سود و زيان آن در 

ا تنش هاي کنونی مقايسه ب

استان هاي باالدست و پايين 

 دست حوضه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 و اقتصادي ارزش تعيين)

 نمودن عملياتی آب، ذاتی

 (آب مجازي تجارت

تعيين قيمت واقعی آب و به تبع آن 

، هاي زيان ده بررسی اتالف آب در بخش

هاي  سی سود و زيان اجراي پروژهبرر

بررسی سود و  ،آور انتقال آب سرسام

هاي سرآب در مقايسه با  زيان استان

 وضعيت کنونی

 ارائه مدل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

شناسايی پتانسيل هاي درآمد 

زايی سدها ، تأسيسات آبی و 

 شبکه هاي آبياري و زهکشی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

وري پژوهشی و فنا

 کشور در زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

اقتصادي و  ارزش تعيين)

ذاتی آب، عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

افزايش درآمدهاي شرکت و اشتغال 

 زايی

بومی سازي 

 فناوري

 

 محور مديريت ريسک وبحران -4

 خشکسالی -4-1

 اهداف و نتايج مورد انتظار مشکل کليديعنوان  اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 خراسان جنوبی

ارزيابی عملکرد طرح تعادل 

بخشی و تدوين نقشه راه 

مديريت پايدار منابع آب 

زيرزمينی استان خراسان 

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه ادهاستف

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

محدوديت هاي شديد منابع آب و 

افزايش تقاضا بر مصرف و نقصان منابع 

بی در دسترس در اثر وقوع آ

 هاي اخير خشکسالی

تهيه 

 دستورالعمل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار مشکل کليديعنوان  اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

 جنوبی

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمانشاه

ارزيابی برنامه هاي عملياتی 

سازگاري با کم آبی در 

 ه خشکمناطق نيم

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

دم شناسايی و ع -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

تدوين برنامه عملياتی سازگاري با کم 

 آبی

تهيه 

 دستورالعمل

 

 مديريت ريسک و بحران  -4

 سيالب -4-2

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  حقيقنوع ت عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربی

بررسی نحوه استقرار سيستم 

پدافند غيرعامل و مقاوم 

سازي زيرساخت هاي انتقال 

آب در شهرستان اروميه در 

 برابر حوادث غيرطبيعی

 تقاضا محور

اولويت هاي 

ی و فناوري پژوهش

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

پايش يکپارچه منابع  کامل

 آب)کمی و کيفی(

با اجراي اين طرح انتظار می رود 

دستورالعملی درخصوص نحوه استقرار 

سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي 

زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان 

 اروميه در برابر حوادث غيرطبيعی تهيه

 گردد.

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب 

 اي البرز منطقه

طراحی و راه اندازي سامانه 

عملياتی پيش بينی و هشدار 

 سيل استان البرز

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

 منابع يکپارچه پايش کامل

 (کيفی و کمی)آب

عملياتی پيش  طراحی نرم افزار سامانه

 بينی و هشدار سيل

توليد نرم 

 افزار

3 
شرکت آب 

اي  منطقه

بررسی احتمال رانش ديواره 

مخزن شهر چاي در تراز 
پايان نامه 

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

تعميرات و نگهداري از -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

اهداف تحقيق حاضر شامل آناليزهاي 

پايداري در حالت استاتيکی و 
 ارائه مدل
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  حقيقنوع ت عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

آذربايجان 

 غربی

هاي مختلف آب مخزن و 

بررسی تاثير موج ناشی از 

هاي  رانش با استفاده از مدل

 رياضی

هيدروليکی)سد و شبکه و  روني دانشجويی

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

ديناميکی، تعيين حجم لغزش، استخراج 

استفاده  نش بامشخصات موج ناشی از را

بررسی احتمال  هاي رياضی و از مدل

گذر موج از بدنه سد و مشخصات موج 

 باشد. عبوري می

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربی

تدوين مدل و بررسی تبعات 

شکست سد مهاباد و پهنه 

بندي سيالب ناشی از آن و 

پيشنهاد دستورالعمل 

 اقدامات اضطراري

 سرباز نخبه

لويت هاي او

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

تهيه مدل و بررسی تبعات ناشی از 

شکست سد و پهنه بندي سيالب و 

 قدامات اظطراريپيشنهاد دستورالعمل ا

تهيه 

 دستورالعمل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 جنوبی

توسعه سيستم هشدار 

سيالب با کمک اينترنت 

 اشياء

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 حفاظت ضرورت   -12

 و سواحل و ها رودخانه

 آنها ساماندهی

هشدار به هنگام شرايط سيالبی به 

 هش خسارات مالی وجانیمنظور کا

ساخت نمونه 

 محصول

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

شبيه سازي سيالب و پهنه 

بندي خطر سيل در داخل 

شهرها )مطالعه موردي سه 

 شهر استان خراسان رضوي(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 حفاظت ضرورت   -12

 و واحلس و ها رودخانه

 آنها ساماندهی

ارائه پهنه خطرپذيري سيالب در مناطق 

 شهري

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
شرکت آب 

اي  منطقه

مديريت ريسک و بحران 

)پروژه  سيالبهاي شهري
اولويت هاي  تقاضا محور

پژوهشی و فناوري 

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده
ارائه راه حل شناخت پتانسيل سيالبهاي درون 
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 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  حقيقنوع ت عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايي

کشور در زمينه  تحقيقاتی ملی( زنجان

 محيط زيست

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

 مشکل شهري در شرايط اضطراري و بحرانی

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی اثربخشی اجراي 

مختلف طرح جامع سيالب 

در کاهش ريسک سيالب در 

 سطح استان گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي 

ي پژوهشی و فناور

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

از منابع آب  بهينه استفاده

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبی

بررسی اثربخشی اجراي مختلف طرح 

جامع سيالب در کاهش ريسک سيالب 

 در سطح استان گلستان

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی و ارائه روش هاي 

ر ها د نوين حفاظت سازه

الزامات  -برابر سيالب

طراحی، روش هاي اجرا و 

ارزيابی روش ها )مطالعه 

موردي: رودخانه گرگانرود 

 استان گلستان(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

ن حفاظت بررسی و ارائه روش هاي نوي

الزامات  -ها در برابر سيالب سازه

طراحی، روش هاي اجرا و ارزيابی روش 

ها )مطالعه موردي: رودخانه گرگانرود 

 استان گلستان(

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

تعيين پارامترهاي شکست 

سد خاکی نرماب و رونديابی 

سيالب ايجاد شده با استفاده 

ربی و از معادالت تج

 هاي عددي مدل

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشی و فناوري 

 کشور در زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 آب منابع از بهينه استفاده

 منابع يکپارچه مديريت و

 آبی

تعيين پارامترهاي شکست سد خاکی 

نرماب و رونديابی سيالب ايجاد شده با 

استفاده از معادالت تجربی و مدل هاي 

 عددي

راه حل ارائه 

 مشکل
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 محور مديريت ريسک و بحران -4

 پدافند غيرعامل -4-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

بررسی هيدروژئولوژي آب فروچاله در 

د و هرمز آباد از محدوده روستاي گرم آبا

توابع شهرستان سميرم با استفاده از 

 ئو الکتريکژروشهاي رديابی و 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 پديده وجود -8

 ها دشت در فرونشست

 ارائه ضرورت و

 پيشگيرانه راهکارهاي

بررسی مکانيزم و رشد فروچاله با 

 باستفاده از منابع برداشت آ

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ايالم

تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل و 

مديريت بحران زيرساخت هاي بخش آب 

 استان ايالم

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

زمينه دفاع، امنيت 

 ملی و سياست خارجی

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

بررسی  و مشخص نمودن درجه 

حساسيت تاسيسات آبی استان وارزيابی 

ارائه برنامه ها و  -و تحليل آنها  

 راهکارها

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

چهار محال 

 و بختياري

مطالعه و تهيه نقشه هاي ريسک پديده 

فرونشست دشتهاي استان در اثر افت 

 آبخوانهاسطح ايستابی 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 پديده وجود -8

 ها دشت در فرونشست

 ارائه ضرورت و

 پيشگيرانه راهکارهاي

لزوم شناسايی نقاط بحران زاي ناشی از 

پديده فرونشست و بررسی اثرات آن در 

ويژگی هاي هيدروليکی آبخوان ها در 

 سطح استان

ه راه حل ارائ

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 جنوبی

توسعه روش هاي تشخيص آلودگی به 

کمک رويکرد بيولوژيک در مخازن 

 سدهاي آب شرب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

شرايط بحرانی آمادگی مناسب تر در 

 آلودگی مخازن سدهاي آب شرب
 اجراي پايلوت

5 
شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

شناسايی، ارزيابی و نحوه کنترل 

هاي ناشناخته و نوظهور در منابع  آالينده

 آب و پساب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت کارهايیراه

انتظار می رود با نتايج اين تحقيق بتوان 

اثرات مخرب ناشی از کمبود آب با 

کيفيت به خصوص در مسائل منابع آب 

تهيه 

 دستورالعمل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 و کاهش کنترل، جنوبی

 ها آلودگی حذف

شرب شهري و روستايی و مخاطرات 

 استفاده از پساب را پيشگيري نمود

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

سيستم هشدار سيالب با کمک  توسعه

اينترنت اشياء  )مطالعه موردي دشت 

 کالت(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

ساخت سنسور و هشدار سيالب با کمک 

 اينترنت اشياء

ساخت نمونه 

 محصول

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابی ميدانی پاسخ چاههاي مشاهده اي 

 در مقابل امواج زلزله
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

با نصب تجهيزات و پايش پاسخ چاههاي 

مشاهده اي نزديک به گسل به امواج 

غييرات سطح آب چاهها در زلزله، ت

مواجهه با امواج اصابتی ناشی از زلزله با 

تناوبهاي مختلف پيش بينی و  هدور

راهکارهاي مورد نظر براي حفر و بهره 

برداري چاهها، همچنين چگونگی 

مديريت منابع آب زيرزمينی پس از 

وقوع چنين رخدادهايی ارائه خواهد 

 گرديد.

بومی سازي 

 فناوري

8 

شرکت آب 

اي  نطقهم

و   سيستان

 بلوچستان

بررسی آلودگی و منشاء عناصر سنگين و 

آرسنيک در منابع آب زيرزمينی کمربند 

بزمان و ارائه شبکه  -آتشفشانی تفتان

 پايش

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی ذفح

هدف اين پروژه تعيين غلظت عناصر 

می  CCMEبالقوه سمناک با روش 

تعيين  -1باشد. نتايج مورد انتظار شامل 

شبکه پايش کيفی براي آبخوانهاي 

بزمان  -مجاور کمربند آتشفشانی تفتان

تعيين مناطق پرخطر به منظور  -2

ارائه راه حل 

 مشکل



 21                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

اولويت  -3تصميم گيري هاي مديريتی 

ر استفاده آب بندي مناطق به منظو

زيرزمينی در مصرف شرب، کشاورزي و 

ارائه راهکارهاي کاربردي جهت  -4دام

 کنترل و کاهش آلودگی

9 

شرکت آب 

 اي قم منطقه

بررسی نحوه استقرار سيستم پدافند غير 

عامل و مقاوم سازي سامانه هاي خط 

ابر حوادث غير مترقبه انتقال آب قم در بر

 يو خرابکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 امکان بررسی -5

 بين آب انتقال

 پيامدهاي و اي حوضه

 آن

پيشنهاد طرح استقرار سيستم پدافند 

غير عامل و مقاوم سازي سامانه هاي 

خط انتقال آب قم در برابر حوادث غير 

 مترقبه و خرابکاري

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

 شرکت آب

اي  منطقه

 کرمان

روشهاي جايگزين انحراف سنجهاي 

سيستمهاي از کار افتاده رويه بتنی سد 

 نساء

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

ري از رشد جلوگي

 جلبکها و ...(

به علت باال بودن هزينه ساختمان سدها 

و نيز شدت وخامت عواقب ناشی از 

ناپداري سدها، مسئله حفاظت و 

نگهداري و ارزيابی مستمر پايداري 

سدها از اهميت ويژه اي برخوردار می 

 باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

ز آب زيرزمينی در بررسی علل افزايش ترا

مناطق مسکونی استان گلستان و ارائه 

روشهاي مواجهه با آن )مطالعه موردي: 

 روستاهاي اوجابن و زنگيان(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

از آب زيرزمينی بررسی علل افزايش تر

در مناطق مسکونی استان گلستان و 

ارائه روشهاي مواجهه با آن )مطالعه 

 موردي: روستاهاي اوجابن و زنگيان(

ارائه راه حل 

 مشکل



         24                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تدوين برنامه عملياتی اقدام  تهيه و

)شهرستانی،منطقه  مديريت بحران مناطق

 GISاي،استانی( مبتنی بر

 ضا محورتقا
راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

سايی و شنا عدم -1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

فقدان اطالعات کافی در امر مديريت 

 بحران

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 آب بخش نياز مورد هاي محور فناوري -5

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

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

اصالح و پايش الگوي بهينه مصرف آب  در 

مزارع پرورش ماهيان گرمابی و ارتباط آن 

با ميزان توليد در نقاط مختلف استان 

 خوزستان

 تقاضا محور
اهبردهاي سند چشم ر

 انداز وزارت نيرو

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

تعيين حجم واقعی مصرف آب در مزارع 

پرورش ماهی گرمابی در نقاظ مختلف 

استان خوزستان )تعيين الگوي بهينه 

مصرف آب(، تعيين حجم زهاب توليدي 

 طماهی گرمابی در نقااز مزارع پرورش 

مختلف استان خوزستان، بررسی روند 

تغييرات کيفيت آب در مزارع پرورش 

ماهی گرمابی در نقاظ مختلف استان 

خوزستان ، بررسی ارتباط ميان توليد و 

حجم مصرف آب در واحد هکتار يا 

ميزان بهره وري آب، تشويق مزارع به 

بهبود عملکرد توليد در واحد هکتار و 

ويی در مصرف آب، ارائه ج هصرف

الگوهاي عملی جهت افزايش توليد در 

تهيه 

 دستورالعمل



 29                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

مزارع، ارائه گزارش وضعيت کيفيت 

 پساب در مزارع پايلوت

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

توسعه ابزار خودکار کنترل برداشت آب از 

چاه ها مطابق با قيود مندرج در پروانه بهره 

 برداري

 تقاضا محور

ي پژوهشی و اولويت ها

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

 توليد دستگاه تنظيم دبی خودکار
ساخت نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

تحقيق و ساخت قطعات الکترونيکی 

 ش کيفی منابع آبيدستگاههاي پا
 تقاضا محور

شم راهبردهاي سند چ

 انداز وزارت نيرو

نابع م بررسی -9

آالينده آب و ارائه 

راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

بومی سازي و تامين پايدار لوازم پايش 

 کيفی منابع آب

ساخت نمونه 

 محصول

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

 Eddyطراحی و ساخت نمونه 

covariance flux towers  براي تعيين

 زان تبخير و تعرق واقعیمي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

 Eddy covarianceساخت نمونه 

flux towers 

ساخت نمونه 

 محصول

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

ن جهت استفاده از روشها و فن آوريهاي نوي

 محاسبه و بر آورد ضرايب هيدرو ديناميکی،

تراز و پايش  جنس و عمق سنگ کف،

مستمر آب زيرزمينی در آبخوانهاي آزاد و 

 تحت فشار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

رانی منابع   آب شناسايی مناطق بح

زيرزمينی از طريق فن آوريهاي نوين و 

اتخاذ تدابير الزم جهت جلوگيري از 

 تشديد بحران

ارائه راه حل 

 مشکل



         22                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

هوشمند سازي مديريت منابع آب 

 زيرزمينی با استفاده از کنتورهاي سنتی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

کشور در زمينه فناوري 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

حل مشکل هزينه هاي زياد خريد 

کنتورهاي هوشمند. / تسريع در پياده 

سازي پروژها جمع آوري داده ها از کل 

دشتها و در نتيجه مديريت هوشمند 

تعادل  منابع آبی براي طرح احيا و

 بخشی سفره هاي آب زيرزمينی

ساخت نمونه 

 محصول

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

بهينه سازي شبکه پايش کيفيت منابع آب 

 -زيرزمينی محدوده مطالعاتی قروه 

 دهگالن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

 ارائه مدل ارائه مدل بهينه پايش کيفی منابع آب

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

ارزيابی مدل فعلی اندازه گيري بهره وري 

بخش آب کشور )نقاط ضعف و قوت( و ارائه 

مدل کارا و اثر بخش براي سنجش 

 وري بهره

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

نه فناوري کشور در زمي

 آب

 و شناسايی عدم -1

اده بهينه از منابع استف

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

ارزيابی مدل فعلی اندازه گيري بهره 

وري بخش آب کشور )نقاط ضعف و 

قوت( و ارائه مدل کارا و اثر بخش براي 

 سنجش بهره وري

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

شبکه سنجش بررسی روش هاي نوين در 

 منابع سطحی و زيرسطحی استان.
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

بررسی روش هاي نوين در شبکه 

سنجش منابع سطحی و زيرسطحی 

 استان.

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  قهمنط

 گلستان

بررسی و اثربخشی استفاده از سنسورها و 

شبکه هاي حسگر بی سيم زيرزمينی و زير 

آبی براي رديابی و مانيتورينگ منابع آب 

زير زمينی، تجهيزات زير آبی و اندازه گيري 

 تقاضا محور

پژوهشی و اولويت هاي 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 هاي طرح اثرات -7

 آب منابع بر توسعه

 (سطحی و زيرزمينی)

بررسی و اثربخشی استفاده از سنسورها 

و شبکه هاي حسگر بی سيم زيرزمينی 

و زير آبی براي رديابی و مانيتورينگ 

منابع آب زير زمينی، تجهيزات زير آبی 

ارائه راه حل 

 مشکل



 25                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

پارامترهاي کيفی و کمی مختلف نظير 

 ميزان آلودگی، اليه هاي حرارتی و ...

کمی و اندازه گيري پارامترهاي کيفی و 

مختلف نظير ميزان آلودگی، اليه هاي 

 حرارتی و ...

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

طرح و اجراي سامانه داده برداري هوشمند 

و بر خط منابع آب به عنوان زيرساخت 

)مطالعه و اجراي  سيستم پشتيبانی تصميم

 موردي در حوضه پايلوت(.

 تقاضا محور

ی و اولويت هاي پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

طرح و اجراي سامانه داده برداري 

هوشمند و بر خط منابع آب به عنوان 

زيرساخت سيستم پشتيبانی 

تصميم)مطالعه و اجراي موردي در 

 حوضه پايلوت(.

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

آب شرکت 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی و بهينه سازي فناوري هاي مورد 

نياز ايستگاه هاي هيدرومتري، باران سنجی 

 و تبخيرسنجی استان گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

د نياز ايستگاه ارائه فناوري هاي مور

هاي هيدرومتري، باران سنجی و 

 تبخيرسنجی استان گلستان

ساخت نمونه 

 محصول

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی عوامل عدم تحقق نصب کنتور بر 

روي چاه ها در دشت رودان و ارائه 

 راهکارهاي عملی جهت بهبود آن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

ه فناوري کشور در زمين

 آب

 يا سامانه فقدان -2

کامل پايش  شبکه

يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

تعيين عوامل عدم نصب کنتور و ارائه 

 راهکار عملی جهت بهبود آن

ارائه راه حل 

 مشکل
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 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -6

 آبی هاي سازه دقيق ابزار 5-2

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

 تقاضا محور تهيه کارت هاي ابزار دقيق نيروگاه ها

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

 و تعميرات -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

ي از رشد جلوگير

 جلبکها و ...(

 طراحی کارت ابزار دقيق -1

 ساخت کارت ابزار دقيق -2

 کاهش هزينه ها -3

بومی سازي 

 فناوري

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

براي کاربرد در صنعت  آب و  تساخت ربا

 نيروگاه هاي برقابی
 تقاضا محور

ی و اولويت هاي پژوهش

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

هايی که بتواند در بخش  تساخت ربا

نيروگاهی و خطوط انتقال آب از آها 

کاهش -1استفاده نمود در راستاي

در جاهايی که نيروي -2هزينه ها 

 انسانی قادر به دسترسی در آنجا نيست

 

ساخت نمونه 

 محصول

3 
شرکت آب 

اي  منطقه

آسيب شناسی و ارزيابی عملکرد ابزار دقيق 

 سدها ي خاکی
اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 و شناسايی عدم -1

منابع ده بهينه از استفا

آب و مديريت 

بررسی الزامات نحوه ابزارگذاري با 

استفاده از فن آوريهاي نوين در زمان 

ساخت سدها و شناسايی مهمترين 

ارائه راه حل 

 مشکل



 21                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

عوامل خرابی ابزار دقيق سدها با مطالعه  يکپارچه منابع آبی آب زنجان

موردي چند سد و ضرورت استفاده از 

فن آوريهاي نوين ابزار دقيق سازه هاي 

ين عوامل خرابی  شناسايی مهمتر -آبی

ابزار دقيق درآسيب شناسی و ارز يابی 

 عملکرد ابزار دقيق سدهاي خاکی

4 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

با قابليت  SCADAبومی سازي سامانه

پوشش کليه ديتاالگر هاي موجود در شبکه 

 سنجش منابع آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

زمينه  فناوري کشور در

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

 تبادل دوسويه سامانه يک هدف ايجاد

 مورد هاي ديتاالگر کليه پوشش با داده

 سنجش هاي ايستگاه در استفاده

توليد نرم 

 افزار

5 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

سامانه تبادل داده ايستگاه هاي خودکار 

ش در مناطق فاقد پوشش مخابراتی سنج

 همراه اول و ايرانسل و رايتل

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

ايستگاه هاي سنجش عموما در خارج از 

مناطق مسکونی واقع شده است و در 

د قابل توجهی از اين مناطق )تعدا

ايستگاه هاي سنجش(فاقد پوشش 

مخابراتی است يا پوشش مخابراتی 

ندارند . GPRSضعيف است يا پوشش 

با توجه به اينکه تبادل داده در ايستگاه 

هاي سنجش در اولويت می باشد 

طراحی روش هاي ديگر تبادل داده با 

رعايت امنيت بستر مخابراتی و صرفه 

 داقتصادي مد نظر می باش

توليد نرم 

 افزار



         24                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

6 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

گيري پروفيل عمقی سرعت،  ابزارهاي اندازه

برداشت پروفيل عرضی رودخانه و محاسبه 

دبی در رودخانه مبتنی بر تکنولوژي 

( قابل کاربرد در ADCPآکوستيک داپلري)

 پذير ها با بستر طبيعی و فرسايش رودخانه

 تقاضا محور

هشی و اولويت هاي پژو

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

ها در محل  تعيين دبی رودخانه

هاي هيدرومتري در شرايط  ايستگاه

فعلی در سطح کشور و نيز در دنيا، بر 

اشل -اساس روش ترسيم منحنی دبی

 -انجام می شود. ترسيم منحنی دبی

ندازه گيري هاي اشل نيازمند انجام ا

با  دوره اي دبی رودخانه می باشد.

اينحال ابزار سرعت سنج مولينه با 

مشکالت عمده اي همراه است. از 

تکنولوژي اکوستيک يا داپلر جهت 

برداشت توزيع سرعت نقطه اي يا عمقی  

رودخانه ها منجر به توسعه ابزار سرعت 

سنج نقطه اي موج صوتی تا ابزار 

ی شود.بر اين سنج پيوسته م سرعت

اساس توسعه ابزار مذکور در سطح 

کشور، ميتواند در بهره مندي از 

تکنولوژي موج صوتی در برداشت هاي 

 رودخانه اي مفيد واقع شود.

ساخت نمونه 

 محصول

7 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

گيري سرعت و دبی رودخانه  ابزارهاي اندازه

 مبتنی بر تکنولوژي زمان متغير با قابليت

برداشت توزيع سرعت در عمق و عرض 

ها با بستر  رودخانه قابل کاربرد در رودخانه

 پذير طبيعی و فرسايش

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

توسعه ابزار سرعت سنج مبتنی بر 

زمان متغير با  تکنولوژي ترانزيت تايم يا

امکان برداشت توزيع سرعت )و نه 

برداشت صرف سرعت دريک نقطه 

مشابه ابزارهاي موجود( و حتی االمکان 

ساخت نمونه 

 محصول



 23                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

با قابليت تشخيص بستر عرضی رودخانه 

می تواند مفيد واقع شود. در صورت 

توسعه، اين ابزارها می تواند به عنوان 

ابزار دبی سنج پيوسته مورد استفاده 

عمال نيازي به روش ترسيم  قرار گرفته و

 منحنی دبی اشل وجود نداشته باشد.

8 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

گيري غيرتماسی سرعت  ابزارهاي اندازه

سطحی رودخانه مبتنی بر تکنولوژي رادار 

يا داپلر با قابليت تعميم سرعت سطحی به 

سرعت متوسط رودخانه و قابل کاربرد در 

 پذير ها با بستر طبيعی و فرسايش هرودخان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

نمونه هاي توسعه داده شده با هدف 

کاربرد در رودخانه، سطح مقطع جريان 

باشد.  به صورت پيوسته مورد نياز می

زمان مورد نياز و همچنين در خصوص 

بهينه جهت معرفی سطح مقطع آبراهه 

به ابزار، معيار متقنی پيشنهاد شود. 

امکان تمايز دبی رودخانه در شرايط 

سيالبی و تحت تاثير فروکش يا خيزش 

سطح آب يا باصطالح پديده 

هيسترسيس داشته باشد.  در صورت 

توسعه، اين ابزارها می تواند به عنوان 

يوسته مورد استفاده ابزار دبی سنج پ

قرار گرفته و عمال نيازي به روش ترسيم 

 منحنی دبی اشل وجود نداشته باشد.

ساخت نمونه 

 محصول

9 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

اي سرعت  گيري نقطه ابزارهاي اندازه

اي درون  سنج نقطه رودخانه: سرعت

اي مبتنی بر تکنولوژي  رودخانه

اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

اندازه گيري سرعت جريان نقطه اي در 

هاي با بستر طبيعی و فرسايش  رودخانه

نه ساخت نمو

 محصول



         10                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

ها با  ودخانهساند)صوتی( قابل کاربرد در ر ايران

 پذير بستر طبيعی و فرسايش

 پذير با استفاده از تکنولوژي صوتی آنها آب

11 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

گيري و تعيين بستر)عمق(  ابزارهاي اندازه

 رودخانه مبتنی بر تکنولوژي ساند
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

هدف توسعه ابزارهاي برداشت عمق و 

عرضی رودخانه، ضمن افزايش نيمرخ 

صحت محاسبه سطح مقطع  دقت و

رودخانه و در نتيجه دقت در محاسبات 

آبدهی، زمان مورد نياز نيز کاهش 

خواهد يافت. با اينحال بايد توجه داشت 

ابزار توسعه داده شده حداقل اثرپذيري 

از گل آلودگی يا کدورت رودخانه بويژه 

الب اي حين سيدر شرايط جريان واريزه

را داشته و تحت چنين شرايطی، با دقت 

مناسبی در شناسايی بستر واقعی مقطع 

 عرضی رودخانه همراه باشد.

ساخت نمونه 

 محصول

11 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

برداري غير  گيري و نمونه ابزارهاي اندازه

مستقيم رسوب بار معلق رودخانه مبتنی بر 

 تکنولوژي اپتيک و طيف نوري

 محورتقاضا 

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

در شرايط فعلی برداشت نمونه هاي 

رسوب معلق از روش نمونه برداري 

دستی انجام می شود. اين روش عموما 

با محدوديت در زمان همراه بوده و به 

ونه هاي دليل محدوديت در برداشت نم

عمقی و عرضی، با عدم قطعيت هايی 

همراه است. روش جايگزين استفاده از 

رويکردهاي غيرمستقيم در تعيين ميزان 

غلظت بار رسوب معلق است. روشهاي 

ساخت نمونه 

 محصول



 11                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

غيرمستقيم می تواند مبتنی بر رويکرد 

اپتيک، موج صوتی، طيف نوري و... 

طبقه بندي شود. اساس  اين روشها 

وجود ارتباط بين  توسعه ابزار بر مبناي

ميزان کدورت يا غلظت رسوب بار معلق 

است. در حال حاضر نمونه توسعه يافته 

ابزار سنجش رسوب معلق مبتنی بر 

روش غيرمستقيم در سطح کشور وجود 

 ندارد.

12 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ايستگاه خودکار برف سنجی با قابليت 

 چگالی برف اندازه گيري ارتفاع و
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

ابزار هاي مورد استفاده فعلی وارداتی 

بومی سازي آن به همراه  می باشند و

پردازش اين پارامتر ها در ديتا الگر و 

داده در دستور کار می ثبت و انتقال  

باشد همچنين نقاط هدف عموما فاقد 

نها آفتابی آبرق می باشند و روزهاي 

 محدود است

ساخت نمونه 

 محصول

13 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

باران سنج با فن آوري پردازش سيگنال 

تصوير با قابليت شناسايی و اندازه گيري 

 انواع نزوالت جوي

 تقاضا محور

پژوهشی و  اولويت هاي

فناوري کشور در زمينه 

 آب

چشمگير  اتالف -6

منابع آب از طريق 

تبخير و تعرق 

 بندي( )محاسبه، پهنه

در ديتاالگر موجود زمان انتقال داده به 

پايگاه داده مرکزي عدم دسترسی به 

اين پروتکل ها امکان ايجاد سامانه 

يکپارچه داده را با مشکل مواجه می 

از محل سرور  سازد همچنين نياز است

مرکزي فرمان هايی به ايستگاه سنجش 

ارسال شود که در صورت عدم دسترسی 

ساخت نمونه 

 محصول



         14                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

به کد هاي ديتاالگر امکان ارسال فرمان 

مقدور نمی شود در مجموع در اين طرخ 

ايجاد يک سامانه دوسويه تبادل داده با 

پوشش کليه ديتاالگر هاي مورد استفاده 

در ايستگاه هاي سنجش مد نظر می 

 .باشد

14 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

گيري باران و ساير  سنج وزنی)اندازه باران

گيري وزن  آوري اندازه نزوالت جوي با فن

 نزوالت(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و بکهش

 هاي سيستم وابسته،

يسات، تأس بندي آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

نمونه هاي خارجی اين باران سنج وجود 

دارد و هدف از اين طرح بومی سازي 

اين فن آوري باران سنجی با رعايت 

تمامی الزامات اندازه گيري در شرايط 

 واقعی می باشد

ساخت نمونه 

 محصول

15 

شرکت 

يت مدير

منابع آب 

 ايران

 تقاضا محور پل تلفريک کنترل از ساحل

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

هدف از روش هاي جايگزين استفاده از 

پل هاي تلفريک اتوماتيک کنترل از 

ساحل می باشد. در اين روش، مولينه و 

نج رودخانه با مانور از جناح عمق س

رودخانه در عمق و عرض و موقعيت 

هاي عرضی رودخانه جابه جا شده و 

برداشت عمق و توزيع سرعت در هر 

ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 موقعيت انجام می شود.

16 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

تجهيزات سنجش کيفيت آب در اعماق 

 (CTDمختلف مخازن سدها)
 تقاضا محور

يت هاي پژوهشی و اولو

فناوري کشور در زمينه 

 آب

دان سامانه يا فق -2

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

 CTDبومی سازي فناوري دستگاه

 Conductivityمخفف

Temperature Depth يا ميزان

عمق ، دما و هدايت الکتريکی می باشد. 

بر موارد ذکر ه اين وسيله پرکاربرد عالو

، اکسيژن  pHبه اندازه گيري شده قادر 

محلول، کلروفيل بصورت درجا با قابليت 

ثبت عمق اندازه گيري همزمان با اندازه 

گيري پارامترهاي کيفی، ثبت داخلی 

اطالعات و سهولت کاربري آن از ويژگی 

 هاي شاخص اين وسيله می باشد.

ساخت نمونه 

 محصول

17 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ورينگ آنالين مواد سمی و تجهيزات مانيت

 ترکيبات شيميايی در آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

و  TOCو  CODبراي اندازه گيري 

BOD  و نيترات وTSS  سنسورهاي

اسپکترومتري و کابينت آناليزر وجود 

ارد. ولی براي پارامترهاي پيچيده تر د

ديگر نظير سولفاتها، فسفات و فلزات 

تقريبا همه متدها بر اساس آناليزهاي 

شيميايی کابينتی ميسر ميباشد. بومی 

سازي ساخت دستگاه با مشخصات 

 باشد. مذکور مد نظر می

ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

18 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

انتورينگ مواد تجهيزات و روشهاي بيوم

 سمی در آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

نياز به فناوري بيومانيتورينگ براي 

اطالع از حوادث و اتفاقات، تاسيسات 

آب آشاميدنی شهري و 

درياچه،  روستايی،رودخانه، مخازن سد و

تصفيه خانه آب و فاضالب، صنايع 

غذايی )ورودي آب مورد استفاده و نيز 

پسآب(، صنايع شيميايی )ورودي آب 

مورد استفاده و بخصوص پسآب(، 

 مانيتورينگ زيست محيطی

ساخت نمونه 

 محصول

19 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

دستگاه آناليز فلزات سنگين در آب، پساب 

 (ICP-MSو رسوب)
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

نياز به ساخت داخل دستگاه 

يک روش  ICP-MSآزمايشگاهی 

آناليتيکال براي تعيين عناصر می باشد. 

که در آن اسپکترومتر جرمی پالسماي 

 ICPيبی از منبع جفت شده القائی ترک

)پالسماي جفت شده القائی( با دماي 

باال و يک طيف سنج جرمی است و در 

اتم هاي عناصر نمونه را  ICPآن منبع 

به يون تبديل می کند و سپس اين يون 

ها تفکيک شده و با طيف سنج جرم 

 شناسايی می شوند

ساخت نمونه 

 محصول

21 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

ميزان کلروفيل در اعماق دستگاه سنجش 

 مختلف مخازن سدها
اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

بومی سازي ساخت وسيله اي بسيار 

سبک و قابل حمل با قابليت سنجش 

ميزان کلروفيل ها ، سيانوباکتر ، دما و 

ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

می  In-situکدورت در محل و آنی يا   (کيفی و کمی)آب آب ايران

باشد که در آن  اندازه گيري اين 

پارامترها  از طريق نور سنجی يا 

اسپکتروفلورومتري و اندازه گيري ميزان 

نور برگشتی و رنگ نور برگشتی امکان 

باشد و دستگاه به محلول يا فيلتر 

نيازمند نمی باشد . و اندازه گيري تا 

حين نفوذ به متري آب ) در  111عمق 

عمق به ثبت اطالعات خواسته شده بر 

اساس پريود زمانی مورد نياز می 

 پردازد( را به اپراتور می دهد.

21 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

فوق کم  MINI PCديتاالگر مبتنی بر 

 مصرف صنعتی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه قدانف -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 کيفی( و کمی)آب

ديتا الگر ها مورد استفاده در ايستگاه 

هاي سنجش منابع آب عموما در بخش 

پردازش از ميکرو کنترلر استفاده می 

کنند که سيستم عامل انها عمومی نمی 

باشد و باگ هاي برنامه در شرايط 

اجرايی مشکالتی ايجاد می کند و 

همچنين برخی از تجهيزات مانند 

حافظه فلش يا دوربين را پشتيبانی نمی 

با توجه به MINI PCکند استفاده از 

فن آوري هاي پيشرفته اي که در 

شرايط سخت محيطی و با حداقل توان 

کار می کند امکان استفاده از اين فن 

ساخت نمونه 

 ولمحص
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

آوري پيشرفته را به عنوان ديتاالگر 

 فراهم مينمايد

 

 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -5

 آب تصفيه و بازچرخانی 5-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

توسعه روشهاي نوين تصفيه فيزيکی آب و 

و  کاهش کدورت از طريق جاذب ها

 فيلتراسيون

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ساير مشکالت  -18

)عنوان مشکل ذکر 

 (شود

 کاهش کدورت آب -1

 کاهش بو و طعم آب شرب-2

بومی سازي 

 فناوري

 

 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -5

 آب توزيع کنترل 5-4

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اال دستی اسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايی

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

تعيين آب بها در شبکه هاي آبياري و 

زهکشی استان )مطالعه موردي( با استفاده 

 از فن آوري سنجش راه دور

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 شکالتم تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 و آب منابع توسعه

 مناسب الگوي تعيين

 منابع مديريت جهت

کمک در تعيين آب بها با استفاده از 

 آوري روز فن

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اال دستی اسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايی

 گرفتن نظر در با آب

 مسائل اجتماعی

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

بررسی وضعيت توسعه اراضی کشاورزي و 

هاي اخير با کاريري در سال تغييرات

اي و اثرات آن بر استفاده از تصاوير ماهواره

 کاهش منابع آبی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

 و شناسايی عدم -1

ابع من از بهينه استفاده

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

بررسی و تثبيت توسعه اراضی کشاورزي 

ير کاربري اين اراضی  ميتواند  و تغي

ميزان آبياري اين اراضی  از منابع آب 

سطحی و يا تلفيقی مشخص  زيرزمينی،

 نمايد

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 آب بخش نياز مورد هاي فناوري -5

 مدلسازي و سازي شبيه 5-5

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

آناليز ديناميکی شيرهاي آبياري سد دز در 

 هنگام تخليه آب حاوي رسوب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  سته، سيستمواب

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

هاي آبياري به بررسی عملکرد دريچه

هنگام تخليه رسوب پشت سد با انجام 

مطالعات و مدلسازي عددي با دسترسی 

هاي طراحی و اجرايی سد و به نقشه

هاي توپوگرافی منطقه و ها، نقشهدريچه

روز تجاري افزارهاي بگيري از نرمبهره

 مهندسی

ارائه راه حل 

 مشکل



         14                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 (... جلبکها و

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

شبيه سازي عملکرد توربين نيروگاه و 

 طراحی سيستم هاي هوادهی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  بسته، سيستموا

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

توليد گراب و کاويتاسيون در مجموعه 

کاهش ارتعاش سيستم  -1به منظور: 

 -3افزايش دامنه کارکرد سيستم  -2

 کاهش هزينه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

مدل سازي فيزيکی و رياضی اثرات مخرب 

هاي گيت سد باالدست  بر دريچه موج

 بهمنشير

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

مايشگاهی در انجام مطالعات عددي و آز

ارتباط با نيروهاي وارد بر گيت ناشی از 

تنشها و کرنشهاي وارد بر گيت  -موج 

شرح  -در طول انجام عملکرد اصلی آن 

آسيبهاي احتمالی وارده بر گيت و 

 -تجهيزات مربوط به آن به نيروي موج 

بررسی ميزان اثرات مخرب موج در 

 طول روند بسته شدن گيت و بعد از آن

ه حل ارائه را

 مشکل

4 
سازمان آب و 

برق 

مدلسازي رسوب و فرسايش در خطوط 

فلزي انتقال آب و ارائه راهکارها جهت 
اولويت هاي پژوهشی و  تقاضا محور

فناوري کشور در زمينه 

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

 مدلسازي فرسايش و رسوب-1

شناسايی راهکارها و مواد کاربردي -2

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

هيدروليکی )سد و  آب در ايستگاه هاي پمپاژ -مقاوم سازي خوزستان

ه و تاسيسات شبک

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

 براي مقاوم نمودن خطوط لوله

5 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

مدلسازي يکپارچه منابع آب براي 

از باالدست تا پايين هاي رودخانه اي  حوضه

 دست

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

انجام مطالعات پايه شامل  -1

هواشناسی، فيزيوگرافی و هيدرولوژي 

تهيه سطوح زير کشت محصوالت  -2

عات و کشاورزي با استفاده از اطال

محاسبه  -3اي  بررسی تصاوير ماهواره

شرب، صنعت و  فنيازها، شامل مصار

برآورد جريان ورودي به  -4کشاورزي 

 هاي جديد  حوضه براي آينده به روش

 -6ريزي منابع آب   تهيه مدل برنامه -5

بررسی سناريوهاي مختلف با توجه به 

وضعيت توسعه کشاورزي و صنعت در 

 رين سناريومنطقه  و ارائه بهت

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

توسعه مدلهايی براي ديناميکی کردن 

برداشت ها، پيش بينی ها و تصميم گيري 

 ها در مسائل منابع آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

بر اين اساس انتظار می رود پژوهش 

مورد نظر پاسخگوي سواالت زير باشد: 

در هر حالت خاص اقليمی که بر حوضه 

حادث می شود چه سياست بهره 

برداري بهينه خواهد بود؟  محدوديتهاي 

 ارائه مدل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

توسعه نيازهاي آبی در شرايط مختلف 

اقليمی پيش رو چه هستند؟ شاخصهاي 

در  کمی و کيفی در سطح حوضه

شرايط محتمل اقليمی چگونه تغيير 

خواهند کرد؟ تغييرات بهينه توليد 

انرژي بر اساس منافع کلی حوضه در 

شرايط مختلف اقليمی چگونه بايد 

باشد؟ آيا در شرايط حدي پيش روي 

حوضه اولويت هاي تأمين نياز دچار 

 تغيير می شوند؟

7 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

 تقاضا محور سازي کيفی آب رودخانهبررسی و مدل 

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 بع آبیمنا يکپارچه

هاي هيدروليکی کمی و  کارگيري مدل به

( Real Timeکيفی در شرايط بهنگام )

بينی  براي تحليل شرايط موجود و پيش

 آينده

 ائه مدلار

8 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

تحليل و بررسی سناريوهاي مختلف شوري 

در رودخانه ها به ويژه رودخانه جزر و مدي 

 )پاياب رودخانه کارون(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

ه مدل هيدروليکی جهت در نظر تهي -1

  ECگرفتن شوري 

طراحی مدل واسطه براي پيش  -2

 بينی داده هاي جزر و مدي

توليد نرم 

 افزار

9 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

توسعه مدل هاي کاربردي مديريت توزيع 

آب به لحاظ هيدروليکی در سطح شبکه ها 

همراه با اتوماسيون و تحويل حجمی و 

ب در توزيع در شبکه و اجراي مديريت آ

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

ابع من از بهينه استفاده

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

مروري بر منابع و مطالعات موجود در 

 اين زمينه در ايران و جهان

سان تعيين يک پايلوت با نظر کارشنا -

 سازمان

توليد نرم 

 افزار



 41                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

تعيين جزئيات مورد نظر کارفرما براي  - PILOTمزرعه به شکل 

 برنامه پيشنهادي

ارائه روش هاي موجود به کارفرما با  -

ذکر مزايا و معايب هر کدام و انتخب 

 روش برار براي پياده سازي

 تهيه نرم افزار اتوماسيون -

آناليز اقتصادي و مقايسه با شرايط  -

 موجود

11 

و  سازمان آب

برق 

 خوزستان

تهيه مدل شبيه سازي بارش رواناب با 

قابليت استخراج آنالين داده هاي مورد نياز 

 از مدلهاي جهانی و تصاوير ماهواره اي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

دن برف و سهم آن در منظور نمو -1

 رواناب

استخراج داده ها به صورت آنالين از  -2

 مدلهاي جهانی

توليد نرم 

 افزار

11 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

طراحی ماشين آالت کوچک آبی خاکی با 

 کارايی باال جهت اليروبی
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بهبود راندمان    -10

اي ه پايين شبکه

آبياري )مرمت 

ها، استفاده  کانال

مجدد از زهاب 

ها و زهکش  ...) 

طراحی ، ساخت و بومی سازي ماشين 

آالت مورد نياز شبکه هاي آبياري و 

زهکشی جهت بهبود راندمان شبکه و 

بهبود عمليات بهبهر برداري و نگهداري 

 از شبکه

ساخت نمونه 

 محصول

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

يفی آب هاي سطحی و زير تهيه مدل ک

 زمينی )منابع آب( حوضه زاينده رود

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ه يا سامان فقدان -2

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع 

 آب)کمی و کيفی(

تهيه مدل کيفی آب هاي سحطی و زير 

 زمينی حوضه زاينده رود

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

ارزيابی پايداري سد کمانه با استفاده از 

 مدل هاي کامپيوتري
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از يريجلوگ

 ...( و جلبکها

مدلسازي کامپيوتري سد کمانه و 

مقايسه  ارزيابی نشت و پايداري سد و

آن با شرايط واقعی و همچنين شبيه 

ي محتمل افزايش و سازي سناريوها

 کاهش سريع مخزن

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تدوين مدل بهره برداري براي سدهاي 

ا، کمانه، آغچه و قره آقاچ گلپايگان، حن

 استان اصفهان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

ب و مديريت آ

 يکپارچه منابع آبی

شفافيت در  -ارائه مدل بهره برداري سد

رعايت حقوق  -تامين و تحويل آب

 ذينفعان

 ارائه مدل

15 

آب شرکت 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

بررسی و مطالعه پتانسيل هاي استفاده از 

انرژي هاي نو در سازه هاي آبی )مطالعه 

 موردي سه سد استان خراسان رضوي(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 انرژي

تعميرات و    -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

سد و هيدروليکی )

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

پتانسيل هاي موجود در سدهاي استان 

 براي استفاده از انرژي هاي نو

تهيه 

 دستورالعمل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

ساخت دستگاه اندازه گيري و ثبت خودکار 

 آنالين ديتا تبخير از تشتک با امکان ارسال
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

 دسترسی به آمار برخط تبخير از تشتک
ساخت نمونه 

 محصول

17 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی بهسازي و اصالح خاکها با کمک 

جديد بيوپليمرها و کشت  مواد افزودنی

 باکتري در سازه هاي آبی و خاکی استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

ده بهينه از منابع استفا

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

بررسی بهسازي و اصالح خاکها با کمک 

مواد افزودنی جديد بيوپليمرها و کشت 

تري در سازه هاي آبی و خاکی باک

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل

18 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

مدل سازي ذوب برف در حوضه آبريز 

 سدهاي بوستان ، گلستان و وشمگير
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

مدل سازي ذوب برف در حوضه آبريز 

 سدهاي بوستان ، گلستان و وشمگير
 ارائه مدل

19 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

 يارزيابی اثرات تغيير اقليم بر بهره بردار

بهينه از سيستم هاي مخازن چند هدفه با 

استفاده از الگوريتم بهينه سازي فاخته 

تان )مطاله موردي سدهاي بوستان و گلس

 واقع در حوزه آبريز گرگانرود(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

ارزيابی اثرات تغيير اقليم بر بهره بردار 

بهينه از سيستم هاي مخازن چند هدفه 

لگوريتم بهينه سازي با استفاده از ا

فاخته )مطاله موردي سدهاي بوستان و 

 گلستان واقع در حوزه آبريز گرگانرود(

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

ذينفعان  به بهبود فرآيندهاي ارائه خدمات

 از استفاده با شرکت آب منطقه اي يزد

 محور مکان اطالعات

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 از وزارت نيرواند

 هاي چالش -15

 انسانی، منابع مديريت

 فناوري، و علم

 آب صنعت پشتيبانی

بکارگيري روش هاي نوين در انجام 

کارشناسی منابع آب و جايگزينی آن با 

روش هاي سنتی که منجر به افزايش 

دقت و سرعت انجام خدمات به ذينفعان 

ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 نتايج مورد انتظاراهداف و  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 می گردد

 

 آب حقوق و سازي رفيتظ اجتماعي، مباحث -6

 عمومی مشارکت و اجتماعی مسايل 6-1

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

سازمان آب 

و برق 

 خوزستان

بررسی شيوه هاي تامين مالی فرآيند 

تحقق تنوع بخشی منابع مالی تشکل هاي 

 بران با رويکرد خودگردان مالی تشکلها آب

 تقاضا محور
راهبردهاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت    -13

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

بررسی روش هاي خودگردانی مالی 

 به منظور استقالل کامل آنها تشکلها

تهيه 

 دستورالعمل

2 

سازمان آب 

و برق 

 خوزستان

شناسايی و تحليل ذينفعان و ارائه برنامه 

مشارکت آنان در انتقال مديريت آبياري از 

شرکت هاي بهره برداري به تشکل هاي 

 آب بران

 تقاضا محور
راهبردهاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت    -13

جتماعی، فرهنگی و ا

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

رفتارشناسی متناسب جوامع محلی 

جهت تشويق و همکاري در 

 هاي آب بران کلتش

تهيه 

 دستورالعمل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 مسائل اجتماعی

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

مندسازي بررسی و شناسايی روش هاي توان

تشکل هاي مردم نهاد در ارتباط با حفاظت 

 کمی و کيفی منابع آب استان البرز

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

فرهنگی و  اجتماعی،

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

 آب با در نظر گرفتن

 مسائل اجتماعی

توانمند سازي تشکل هاي مردم نهاد 

در ارتباط با حفاظت کمی و کيفی 

 منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

تدوين مدل مشارکتی مديريت منابع آب 

 حوضه آبريز رودخانه کردان

پايان نامه 

 دانشجويی

راهبردهاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

الت تأثير مشک-13

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

ارائه مدل مشارکتی به منظور 

 مديريت مصارف در سطح دشت

تهيه 

 دستورالعمل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

بررسی راهکارهاي تقويت تشکل هاي 

کنترل برداشت از آبهاي مردمی در 

زيرزمينی بصورت پايلوت در يک بخش يا 

 روستا

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

ب و مديريت يکپارچه آ

 منابع آبی

مديريت برداشت از منابع آب 

 زيرزمينی از طريق مشارکت عمومی

 ارائه راه حل

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابی و تحليل عوامل انگيزشی مشارکت 

مردم در شرايط مناطق مختلف و ارائه 

برنامه جامع بهبود وضع موجود )ارائه 

ابزارهاي کارآمد تغيير اجتماعی در مديريت 

 بخش آب(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 التمشک تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 و آب منابع توسعه

 مناسب الگوي تعيين

 منابع مديريت جهت

 گرفتن نظر در با آب

 اجتماعی مسائل

بررسی تعارضات آب در کشور و 

انتخاب چند نمونه با خصوصياتی که 

 ،مسائل آب کشور را در برگيرند

تهيه بانک اطالعاتی از منابع و 

ان و ذيمدخالن، مصارف آب، ذينفع

 ،در ارتباط با نمونه هاي انتخابی

تحليل عوامل انگيزش مشارکت 

 ،مردم در شرايط مختلف

 ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود.

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

ارزيابی علل حفاري چاه هاي غير مجاز و 

 تعيين ميزان نقش و اثر هريک از آنها
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 يکپارچه مديريت و آب

 آبی منابع

ارزيابی علل حفاري چاه هاي غير 

مجاز و تعيين ميزان نقش و اثر 

 هريک از آنها

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

ايت از عوامل اجتماعی موثر بر حم

هاي مديريت منابع آب در بخش  سياست

کشاورزي )مطالعه موردي تعاونی پيوند 

 قال( آق

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

فاده بهينه از منابع است

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبی

عوامل اجتماعی موثر بر حمايت از 

منابع آب در سياست هاي مديريت 

بخش کشاورزي )مطالعه موردي 

 تعاونی پيوند آق قال(

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

بررسی و تحليل مسائل اجتماعی 

 هاي آب بران تشکل

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعی، فرهنگی و 

طرحهاي حقوقی بر 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

 رفع مشکالت موجود و ارائه راهکار
ارائه راه حل 

 مشکل



 41                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بررسی راهکارهاي افزايشی مشارکت 

ذينفعان در مديريت و برنامه ريزي، 

نابع آب و ....با حفاظت از م وري، بهره

 استفاده از تجارب منطقه اي و جهانی

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت -13

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

ز حيث مشکالت موجود در طرحها ا

ممانعت و  ،عدم مشارکت ذينفعان

 معارضات محل در اجراي طرحها

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

تحليل و ارزيابی اثرات طرحهاي انتقال آب 

از سرشاخه هاي استان به استان هاي 

مجاور بر ساختار اقتصادي ،اجتماعی و 

 زيست محيطی در دراز مدت

تقاضا 

 ويیمحور/دانشج

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

 انتقال امکان بررسی -5

 و اي حوضه بين آب

 آن پيامدهاي

بروز مشکالت بعدي  با توجه به نگاه 

 غير فنی در برخی موارد

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسی راهکارهاي مديريت منابع آب با 

اجتماعی ،  توجه به پارامترهاي اقتصادي،

زيست محيطی و...و ارائه مدل بهينه 

نفعان  مشارکت بهره برداران، آب بران و ذي

 )مطالعه موردي(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 و آب منابع توسعه

 مناسب الگوي تعيين

 منابع ديريتم جهت

 گرفتن نظر در با آب

بررسی نحوه مشارکت بهره برداران ، 

آب بران و ذي نفعان در مديريت 

 منابع آب

 ارائه مدل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 اجتماعی مسائل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

تغييرات کمی و کيفی شبکه آب شرب 

شهرهاي تحت پوشش استان يزد ناشی از 

تعرض به خطوط انتقال آب و اثرگذاري آن 

سالمت روانی و جسمی جمعيت تحت بر 

 پوشش

 تقاضا محور
راهبردهاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

و  آب منابع توسعه

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

حل مناقشات و تعارضات آبی ناشی 

 ل آب بين حوضه اياز انتقا

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 انسانی منابع و مديريت 6-2

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

شناسی فرهنگ سازمانی و راهکارهاي آسيب 

 ارتقاء آن در سطح شرکت آب منطقه اي يزد
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 هاي چالش -15

 انسانی، منابع مديريت

 فناوري، و علم

 آب صنعت پشتيبانی

 ارائه راه حل مشکل توانمند سازي نيروي انسانی
شرکت آب 

 اي يزد منطقه
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 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، ثمباح -6

 آب بخش ضوابط و مقررات قوانين، 6-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

بررسی چالش ها و مشکالت موجود در 

انه و مسائل حقوق بخش مهندسی رودخ

 سواحل استان بوشهر

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 ضرورت   -12

ها و  ت رودخانهحفاظ

سواحل و ساماندهی 

 آنها

رفع يا به حدالقل رسانی ابهام ها و 

کمبود ها مسائل حقوقی رودخانه و 

 سواحل

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

ی منابع قرضه چالشهاي حقوقی و فن

 هاي عمرانی حوزه آب طرح
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 و آب منابع توسعه

 مناسب الگوي تعيين

 منابع مديريت جهت

 گرفتن نظر در با آب

 اجتماعی مسائل

ارائه راهکارهاي حل معضل چالهشاي 

 د در منابع قرضه استانموجو

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 جنوبی

تنيدگی مسائل آب  بررسی شبکه درهم

استان خراسان جنوبی با نگاه جامع به منابع 

 آب شرق کشور

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 و آب منابع توسعه

 مناسب الگوي تعيين

 منابع مديريت جهت

 گرفتن نظر در با آب

 اجتماعی مسائل

هدف از اين طرح پژوهشی، ارائه مدل 

و راهکاري جهت شناخت مسائل آبی 

استان خراسان جنوبی است. اين 

تحقيق براي شناخت مسائل آبی 

استان خراسان جنوبی، از روش 

يکی از  اي که تحليل شبکه

ها در رويکرد  ترين روش مطرح

گرايانه است استفاده نموده و نحوه  کل

کارکرد آن را در اين طرح ارائه 

تهيه 

 دستورالعمل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 کند. می

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

ارائه برنامه عملياتی برون سپاري  بررسی و

امکانات شرکت با توجه به منابع و  فعاليت و

 ظرفيتهاي قانونی

 محور تقاضا
راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

تأثير مشکالت -13

اجتماعی، فرهنگی و 

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

کاهش تصدي گري دولت و کاهش 

 هزينه جاري شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

 اي منطقه

 مازندران

 تدوين مبانی تعيين حريم دريا و تعريف و

ارزيابی وضع موجود و  ضوابط ساخت وساز،

 ارائه پيشنهاد

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

ساخت و سازهاي غير قانونی و غير 

 فنی

راه حل  ارائه

 مشکل

 

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 عمومی هاي آگاهی ارتقاء و آموزش 6-4

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 
شرکت آب 

اي  منطقه

 راهکارهاي رسانه اي اقناع مخاطبان به

 منظور مديريت مصرف آب در استان البرز
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

قناع شناخت راهکارهاي رسانه اي ا

مخاطبان به منظور مديريت مصرف 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 و آب منابع توسعه زمينه آب البرز

 مناسب الگوي تعيين

 منابع مديريت جهت

 گرفتن نظر در با آب

 اجتماعی مسائل

 آب در استان البرز

 

 آب حقوق و سازي ظرفيت اجتماعي، مباحث -6

 مديريتی و سازمانی آموزش 6-5

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسی و ارائه مدل برون سپاري امورات 

 شرکت آب منطقه اي اردبيل
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

شناسايی امورات قابل واگذاري به 

 بخش خصوصی در راستاي کوچک

 سازي دولت

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

آسيب شناسی سالمت اداري و  صيانت از 

حقوق شهروندي در حوزه عملکردي شرکت 

آب منطقه اي البرز  و ارائه راهکارهاي 

 اجرايی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

ی و اعی، فرهنگاجتم

حقوقی بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعی

شناسايی مهمترين گلوگاه هاي بروز 

فساد اداري در شرکت آب منطقه اي 

البرز  و ارائه راهکارهاي پيشگيري و 

 اصالح سيستم

ارائه راه حل 

 مشکل
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 آب حقوق و سازي يتظرف اجتماعي، مباحث -6

 ها فعاليت سپاري برون 6-6

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

بررسی مدل برون سپاري فعاليتهاي تصدي 

گري شرکت آب منطقه اي زنجان با اولويت 

مهندسی  منابع آب زير زمينی، حفاظت از

 بهره برداري از تاسيسات آبی  رودخانه،

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

زمينه علوم انسانی و 

 معارف اسالمی

 آب اقتصاد مباحث -3

 ارزش تعيين)

 آب، ذاتی و اقتصادي

 نمودن عملياتی

 مجازي آب( تجارت

پياده سازي مدل برون سپاري براي 

 عاليتهاي تصدي گري اولويت دارف

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

بررسی امکان برون سپاري خدمات و 

فعاليتهاي دفتر مطالعات آبهاي سطحی و 

 زيرزمينی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

سامانه يا  فقدان -2

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع 

 )کمی و کيفی(آب

بانک اطالعاتی کامل و منسجم از 

شبکه پايش کمی و کيفی منابع آب 

 سطحی و زيزمينی

 اجراي پايلوت

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه 

 بويراحمد

ايجاد تشکل هاي صنفی آب بران  بررسی و

 تلفيقی آبهاي زيرزمينی و
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -11

 آبی نياز سازي بهينه

 و کشاورزي محصوالت

 کشت الگوي فقدان

 آبی منابع با مناسب

 موجود

جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش 

نهايی ، مطالعه و طراحی تشکل آب 

تلفيقی در  بران آبهاي زيرزمينی و

اعالم وظايف  -منطقه مورد مطالعه 

تشکل درحفاظت وبهره برداري از 

مينی درمنطقه مورد آبهاي زيرز

ارائه راهکار سيستم مالی  -مطالعه 

 -هزينه کرد  تامين و تشکل اعم از

ارائه برنامه عملياتی تشکل آب بران 

زيرزمينی در منطقه مربوطه براساس 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 راهکارهاي مطالعاتی انجام شده

 

 زيست محور محيط -7

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

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

ارزيابی و پهنه بندي کيفی و آسيب پذيري 

منابع آب سطحی )پايلوت رودخانه هاي 

 داخلی استان اردبيل(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

فناوري کشور در  و

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

 اجراي پايلوت اجراي پايلوت کشوري

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

شناسايی زنجيره غذايی حاکم بر مخازن 

سدهاي يامچی و سبالن، با تاکيد بر جمعيت 

اراس و نحوه مديريت گونه غيربومی ماهيان ک

 و کنترل سوء آنها بر کيفيت آب شرب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

کمک جهت حل مشکالت کيفيت آب 

 شرب  استان

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

شناسايی و تحليل کمی و کيفی پسابهاي 

شهري و صنعتی استان و ظرفيت پذيرش 

آلودگی منابع آب پذيرنده )سطحی و 

زيرزمينی( و ارايه راهکارهاي تقليل و تسکين 

اثرات سوء با توجه به حداقل جريان 

محيطی قابل تامين از يک سو و الزامات  زيست

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

کمک جهت حل مشکالت کيفيت 

منابع آب استان و استفاده از پساب 

 ها

ارائه راه حل 

 مشکل



         32                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

وژي تصفيه استانداردهاي جاري ملی و تکنول

 موجود از سوي ديگر

4 

شرکت آب 

ي ا منطقه

 اصفهان

بررسی ظرفيت توسعه گلخانه ها در شهرستان 

 تيران و کرون به لحاظ کيفی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 هاي طرح اثرات -7

 آب منابع بر توسعه

 (سطحی و زيرزمينی)

مشخص شدن تعداد گلخانه و حجم 

آب قابل تخصيص مجاز به 

نحوي که هاي شهر تيران به  گلخانه

توسعه پايدار منابع آب و محيط 

 زيست برقرار باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

تهيه مدل انتقال آلودگی در اثر تغذيه پساب 

 در آبخوان )مطالعات موردي داران(
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

تهيه مدل انتقال و انتشار آلودگی در 

 آبخوان در اثر تغذيه پساب

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

ارزيابی سطح الودگی فلزات سنگين و 

ميکروپالستيک ها در مخزن و پايين دست 

 سد کرج

 تقاضا محور

ی اولويت هاي پژوهش

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

ارزيابی ميزان آلودگی فلزات و 

ميکروپالستيک هاي در ايستگاه هاي 

شناسايی منابع  -مورد مطالعه

احتمالی ورودي فلزات و 

 -ميکروپالستيک ها به رودخانه کرج 

رائه راهکارهايی جهت کاهش ميزان ا

 آلودگی

ارائه راه حل 

 مشکل

شرکت آب  7

اي  منطقه

تلفيق ارزش گذاري اقتصادي و بررسی  منابع  

 آالينده هاي زيست محيطی رودخانه کرج
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت هکارهايیرا

بررسی منابع آالينده رودخانه و 

شناسايی منابع نقطه اي و غيرنقطه 

اي آالينده ها، با استفاده از مدل هاي 

ارائه راه حل 

 مشکل



 35                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 و کاهش کنترل، زمينه محيط زيست البرز

 ها آلودگی حذف

رياضی و آماري کيفيت آب، تعيين 

درصد سهم آالينده ها  و همچنين 

 مطالعه ارزشگذاري اقتصادي

8 

شرکت آب 

اي  طقهمن

 البرز

طراحی و ساخت بيوسنسور ميکروفلوئيديک 

 در آب E. Coliتشخيص سريع 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

  E. coliاندازه گيري ميزان باکتري 

-قيق در زمان کمتر از نيمبه صورت د

 ساعت بدون نياز  به روش هاي کشت

ساخت نمونه 

 محصول

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

طراحی و ساخت تجهيزات پايش  کمی و 

 کيفی فلزات سنگين در آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت هايیراهکار

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

ساخت تجهيزات پايش  کمی و کيفی 

 فلزات سنگين در آب

ساخت نمونه 

 محصول

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربی

ررسی تغييرات سطح تراز آب درياچه اروميه ب

شناختی،  با استفاده از مطالعات زمين

 روي بر آن تأثير و ژئوشيميايی  آناليزهاي

 آن محيطی زيست اثرات  و درياچه يراتتغي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

مطالعات می توان به تاريخچه اين با 

تحوالت رخ داده و علل بروز آنها در 

ت تراز هاي مختلف )مانند تغييرا دوره

سطح آب، ميزان شوري، اثرات 

اقليمی، خشک سالی هاي گذشته و 

...( پی برد. از نتايج حاصله ميتوان 

علل و عوامل خشکی اخير درياچه و 

اثرات زيست محيطی حاصل را 

 بررسی کرده و آنرا بهتر مديريت نمود

ارائه راه حل 

 مشکل



         32                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربی

ی بومی جهت محاسبه و شناس تدوين روش

هاي آبی  محيطی پيکره آبه زيست برآورد حق

 کشور

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

هاي بومی جهت  تدوين و ارائه روش

محاسبه و برآورد حقابه 

هاي  بها و تاال محيطی رودخانه زيست

موجود در مناطق مختلف کشور 

باشد. همچنين بايستی که هر يک  می

هاي توسعه داده شده به  از روش

صورت موردي واسنجی و ارزيابی 

 گردد.

تدوين 

 استاندارد

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 تهران

بررسی محدوده کيفی قابل استفاده آب 

خاکستري در صنعت بتن با توجه به 

 يی و دوام بتنمشخصات فيزيکی، شيميا

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

اد آب اقتص مباحث -3

)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن 

 تجارت مجازي آب(

در کشور ايران براي ساخت بتن 

ميليون ليتر آب  15111ساالنه حدود 

مصرف می شود . پسماند هاي تصفيه 

ري ، صنعتی و يا حتی آب شده شه

هاي شورمزه و آب هاي خاکستري 

می توانند براي ساخت بتن مناسب 

بايد جهت تاثير آنها  باشند و

 هاي مربوطه را انجام داد آزمايش

تدوين 

 استاندارد

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

چهار محال 

 و بختياري

مطالعه و شناخت منابع آالينده سفره هاي آب 

 چهارمحال و بختياريزيرزمينی در استان 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

الينده آب و ارائه آ

راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

لزوم حفاظت کيفی منابع آب 

 زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل



 31                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

14 

شرکت آب 

اي  منطقه

 زنجان

ه هاي بررسی و ارزيابی نقش آاليند

صنعتی،کشاورزي و شهري در تخريب کيفيت 

)مطالعه موردي قسمتی از رودخانه  منابع آب

زنجانرود حد فاصل ايستگاه هيدرومتري 

 سايان و روستاي نيک پی(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع پارچهيک

مديريت کيفی حوضه آبريز و برآورد 

 ميزان ورودآالينده هاي صنعتی،

شهري و کشاورزي به منابع آب  

رودخانه زنجانرود و کنترل ميزان 

ورود آالينده هاي آب در سطح 

رودخانه  زنجانرود و ارائه راهکارهايی 

براي جلوگيري و کاهش آلودگی هاي 

 ناشی از آن

ارائه راه حل 

 شکلم

15 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابی کمی و کيفی شبکه هاي جمع آوري 

فاضالب شهري و پساب صنعتی بر سفره هاي 

 آب زيرزمينی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 یآب منابع يکپارچه

بررسی اينکه آيا در مناطق خشک با 

بارش کم و عمق زياد سطح آب 

زيرزمينی، اساسا پروژه هاي جمع 

آوري و تصفيه فاضالب و پساب در 

چه راهکارهايی براي  -اولويت هستند 

بيالن منابع آب پس از حذف اين 

بهترين مصرف   -وروديها  وجود دارد 

براي خروجی تصفيه خانه ها،  

 رعايت خواهد شد. چيست و چگونه

ارائه راه حل 

 مشکل

16 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

ارزيابی فنی و اقتصادي فرآيند حذف فلزات 

سنگين از منابع آب سطحی و زيرزمينی آلوده 

 به اين عناصر

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 رائها و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

 حفاظت از کيفيت منابع آب
ارائه راه حل 

 مشکل



         34                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

17 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

بررسی و شناسايی سهم آالينده هاي ورودي 

به درياچه سد قشالق و ارائه راهکارهاي 

 کنترلی و روش هاي عالج بخشی مخزن سد

پايان نامه 

 دانشجويی

هاي پژوهشی اولويت 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

جهت  راهکارهايی

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

حفاظت از کيفيت منابع آب تأمين 

 کننده شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

18 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی اثرات تغيير اقليم در سطح استان بر 

جه بندي حرارتی در مخازن تامين فرآيند در

 آب استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

بررسی اثرات تغيير اقليم در سطح 

استان بر فرآيند درجه بندي حرارتی 

 در مخازن تامين آب استان

ه راه حل ارائ

 مشکل

19 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی ميزان نفوذ فلزات سمی ناشی از 

هاي درياچه خزر با کارخانجات به آب

وسکوپی هاي نوين اسپکتربکارگيري روش

 ليزري با سرعت بسيار باال

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

بررسی ميزان نفوذ فلزات سمی ناشی 

هاي درياچه خزر از کارخانجات به آب

هاي نوين با بکارگيري روش

اسپکتروسکوپی ليزري با سرعت 

 بسيار باال.

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

 هاي کننده آب بررسی و شناسايی منابع آلوده

هاي کاربردي جلوگيري  زيرزمينی استان و راه

 از آن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

کننده  بررسی و شناسايی منابع آلوده

هاي  هاي زيرزمينی استان و راه آب

 ز آنکاربردي جلوگيري ا

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

 مطالعه ميزان تخفيف غلظت مواد آالينده در

گيري از  هاي استان گلستان با بهرهمرداب

هاي گياهی پااليشگر و تخمين ميزان  نمونه

هاي اسپکتروسکوپی ا با روشه کاهش آالينده

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

کشور در و فناوري 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

مطالعه ميزان تخفيف غلظت مواد 

هاي استان گلستان آالينده درمرداب

هاي گياهی  گيري از نمونه با بهره

پااليشگر و تخمين ميزان کاهش 

ئه راه حل ارا

 مشکل



 33                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

هاي ا با روشه آالينده بیآ منابع يکپارچه ليزري

 اسپکتروسکوپی ليزري

22 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

منشاء يابی آلودگی ها در تاالب آالگل به 

روش هاي مديريت آلودگی روش بيوشيمی و 

 در تاالب 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

اء يابی آلودگی هادر تاالب آالگل منش

روش هاي به روش زيوشيمی و 

 مديريت آلودگی در تاالب 

ارائه راه حل 

 مشکل

23 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

بررسی پيامدهاي زيست محيطی احداث 

 شبکه آبياري ساوه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 هاي طرح اثرات -7

 آب منابع بر سعهتو

 (سطحی و زيرزمينی)

فرآيند ارزيابی اثرات زيست محيطی 

به عنوان تضمين معيارها و آيين نامه 

هاي زيست محيطی در طرح هاي 

مختلف است که اهداف اصلی آن 

شامل پيش بينی، شناخت و تجزيه و 

تحليل جزئيات تمام اثرات مثبت و 

منفی طرح هاي محيط زيست 

 باشد.  طبيعی و انسانی می

ارائه راه حل 

 مشکل

24 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

تخمين غلظت کلروفيل آ در پروفيل عمودي 

آب با استفاده از روشهاي سنجش از دور 

 )مطالعه موردي سد ميناب(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

و ارائه  آب آالينده

هايی جهت راهکار

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

بررسی امکان استفاده از تصاوير 

ماهواره اي در تحليل وضعيت کيفی 

منابع آبی و صحت سنجی نتايج به 

 دست آمده

 اجراي پايلوت

25 
شرکت آب 

اي  منطقه

تعيين جمعيت بهينه ماهيان موجود در سد 

استقالل ميناب با توجه به کاربري شرب اين 

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

تخمين جمعيت ماهی موجود در سد 

و ارزيابی تناسب تعداد آنها با ظرفيت 
 اجراي پايلوت
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 فردي
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 و کاهش کنترل، زمينه آب سد هرمزگان

 ها آلودگی حذف

 برد سد بدون تاثير بر کيفيت آب

26 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

ارزيابی آسيب پذيري و تعيين حريم کيفی 

 آبخوان هاي استان
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

جلوگيري از آلودگی منابع آب 

 زيرزمينی

ارائه راه حل 

 مشکل

27 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

ارزيابی آسيب شناسی تصفيه خانه هاي آب 

شرب استان و ارائه راهکارهاي عملی ارتقاء و 

 بهبود

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

 ارتقا کيفيت آب شرب استان
ائه راه حل ار

 مشکل

28 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

ارزيابی کيفيت پساب انواع آب شيرين کن ها 

و بررسی اثرات آنها بر کيفيت منابع آب 

زيرزمينی و ارائه راهکارهاي عملی استفاده 

بهينه از اين پساب ها با در نظر گرفتن 

 هاي اجرايی هزينه

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 وانداز وزارت نير

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

جلوگيري از آلودگی منابع آب 

 زيرزمينی و  مديريت مصرف

ارائه راه حل 

 مشکل
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 زيست محيط و آب -7

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

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

بررسی علت جوشش آب با بوي نامطبوع در 

 پيزو متر فاويان از توابع شهرستان گلپايگان
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

ب و ارائه نده آآالي

راهکارهايی جهت 

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

تعيين علت جوشش و علت بو و 

 ارتباط هيدروژئولوژي آن

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربی

هاي مختلف جهت  آوري ها و فن مقايسه روش

حذف بلوم جلبکی از مخازن آب شرب در 

يشنهاد شرايط يوتريفيکاسيون مخازن و پ

روش کاربردي مناسب با مدنظر قراردادن 

شرايط اکولوژيکی مخزن )مطالعه موردي سد 

 مهاباد(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

تعميرات و -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

سات، بندي تأسي آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

انتظار می رود با انجام اين مطالعات 

بهترين و کاربردي ترين روش جهت 

گرايی و رشد جلبک  حل معضل تغذيه

با توجه به شرايط اکولوژيکی موجود 

در آن پيشنهاد و در اين راستا 

اقدامات عملی توسط شرکت صورت 

 گيرد

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  طقهمن

 تهران

پيشنهاد طرح نوآورانه جهت جلوگيري از ورود 

آبزيان مخازن سدها به تونل هاي انتقال آب 

جهت جلوگيري از اتالف آبزيان با بهره گيري 

مطالعه )از تجارب موفق داخلی و خارجی 

 (موردي سدالر

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 تضرور   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

کاهش امکان تلفات آبزيان در 

خروجی تونل هاي انتقال آب مخازن 

 سدها

 اجراي پايلوت
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 زيست محيط و آب -7

 آبی هاي طرح محيطی زيست ارزيابی 7-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 مورد انتظاراهداف و نتايج  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمان

بررسی تاثيرات زيست محيطی سد جيرفت 

 در حوضه آبريز جازموريان
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و علل بررسی -4

 رواناب کاهش عوامل

 افت و ها حوضه

ها و تاثيرات  خوانآب

هاي زيرزمينی و  آب

يکديگر، سطحی بر 

کاهش سرانه منابع 

 تجديدپذير

نتيجه اين پژوهش به عنوان يک 

شاخص براي هدايت راهکارهاي 

مديريتی منابع آب در حوضه خواهد 

شد و از طرف ديگر بدليل حساسيت 

اجتماعی، سياسی بوجود آمده بتوان 

از آن به عنوان يک مدرک علمی در 

اعالم وضعيت موجود مورد استناد 

بررسی عوامل ايجاد قرار داد. با 

خشکسالی در پهنه جازموريان و 

ها ميتوان شرايط  ميزان تأثير آن

مديريتی را در مسير ترميم وضعيت 

 موجود قرار داد.

 اجراي پايلوت

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

بررسی روند آلودگی با استفاده از 

( ايستگاه هاي کيفی حوضه IRWQIشاخص)

 دي(.هاي آبريز استان )مطالعه مور

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

تعيين کيفيت آب بر اساس نمودارها 

و محاسبات رياضی متداول نتايج 

ضمن ، دقيقی را نشان نمی دهد

طالعاتی بانک ا 411-445اينکه فرم 

ديتا ايز بدليل عدم وجود داده 

و دفتر مطالعات از  تکميل نمی شود

کسب امتيازات مربوطه همواره 

محروم است. سازمان با کسب امتياز 

و با افزايش بهره وري به دست آمده 

ارائه راه حل 

 مشکل



 109                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 مورد انتظاراهداف و نتايج  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

بهتر می تواند در محيط رقابتی به 

 کسب درآمد بپردازد

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 نمازندرا

تحليل و ارزيابی وضعيت کمی وکيفی آب 

 شرب مازندران و ارائه راهکارهاي برون رفت

تقاضا محور/ 

 دانشچويی

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

ی جهت راهکارهاي

کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگی

فقدان اطالعات کافی و وجود 

در برخی  گزارشهايی از آلودگی

 مناطق

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

شناسايی، ارزيابی و کنترل آالينده هاي 

 ظهور در منابع آبوناشناخته و ن
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی ذفح

شناسايی، ارزيابی و کنترل آالينده 

ظهور در منابع وهاي ناشناخته و ن

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 زيست محيط و آب -7

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

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 ايج مورد انتظاراهداف و نت عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

بررسی آثار صنعت گردشگري بر مديريت 

 پايدار منابع آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

و کاهش فشار بر روي متابع آب 

 افزايش درآمد

بومی سازي 

 فناوري
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 ايج مورد انتظاراهداف و نت عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

 آبی منابع يکپارچه

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 تهران

سنجی ساخت نمونه بتنی خود متراکم  امکان

با استفاده از پساب و مواد خود تميز شونده با 

 روهاي بتنی کاربرد در اجراي آب

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 آب اقتصاد مباحث -3

 ارزش يينتع)

 آب، ذاتی و اقتصادي

 نمودن عملياتی

 تجارت مجازي آب(

امروزه بتن به عنوان يکی از پر 

 در ساختمانی مصالح ترين مصرف

 آب تاکنون و شده شناخته جهان

 بتن اختالط آب عنوان به آشاميدنی

. است گرفته قرار استفاده مورد

است که آب  داده نشان تحقيقات

 تهيه براي دتوان غيرآشاميدنی نيز می

 در پساب کاربرد. شود استفاده بتن

 صرفه امکان  مسلح، غير بتن توليد

 و تازه آب منابع مصرف در جويی

 فراهم را موجود آبی منابع مديريت

 جايگزينی با ديگر، سوي از. آورد می

 پساب، با مسلح غير بتن اختالط آب

می توان از انتشار گازهاي گلخانه اي 

صرف انرژي نيز در م جلوگيري و

 صرفه جويی کرد .

ساخت نمونه 

 محصول

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

ارزيابی اثرات زيست محيطی استقرار صنايع 

 فوالدي در استان خراسان رضوي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و میک)آب

ارائه اثرات توسعه صنايع فوالدي بر 

 روي منابع آب از منظر کيفی

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 ايج مورد انتظاراهداف و نت عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايي

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

امکان سنجی نصب پنل هاي نيروگاههاي 

خورشيدي شناور بر روي درياچه سدهاي 

 مخزنی آب شرب درودزن و مالصدرا

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 وانداز وزارت نير

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از جلوگيري

 ...( و جلبکها

 استفاده از انرژي پاک
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 سواحل و محور رودخانه -8

 سواحل و رودخانه مهندسی و حفاظت 8-1

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق نوان تحقيقع

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

بررسی ابعاد کمی و کيفی منبع قير طبيعی 

 مجاور رودخانه تلخ و راهکارهاي مقابله با آن
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 حفاظت ضرورت -12

 و سواحل و ها رودخانه

 آنها ساماندهی

ارائه راهکار در راستاي حفاظت از 

 رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

توسعه سامانه ملی پايش، پيش بينی و 

هشدار سيالب براي مناطق حادثه خيز در 

 استان اصفهان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

مدلسازي سيالب تا کمتر از چند 

 ساعت

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق نوان تحقيقع

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 ايالم

آسيب شناسی معادن فعلی برداشت مصالح 

رودخانه اي در استان و پتانسيل يابی مناطق 

مستعد برداشت مصالح رودخانه ا ي و ارايه 

 اهکارر

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

 رژيم تغيير از جلوگيري -1

از ورود خسارات  ممانعت -2جريان

به اراضی کشاورزي تاسيسات آبی و 

 -3شبکه هاي آبياري و زهکشی

 احفاظت از بستر و حريم رودخانه ه

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

شناسايی نقاط حساس رودخانه اي به منظور 

تصميم گير در  ساماندهی با ايجاد شبکه

 سطح استان گلستان 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی ابعمن يکپارچه

شناسايی نقاط حساس رودخانه اي 

به منظور ساماندهی با ايجاد شبکه 

تصميم گير در سطح استان 

 گلستان .

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

 روشها،-تحليل مديريت سيالب ارزيابی و

 راهکارها بودجه و اقدامات،

تقاضا 

محور/ 

 دانشجويی

راهبرد هاي سند 

 وزارت نيروچشم انداز 

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

مشکالت فعلی در مديريت رودخانه 

 و خسارات وارده به تاسيسات و

 خطوط موجود در رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

بررسی و ارزيابی وضعيت رودخانه هاي 

 واقدامات  خطرات، آسيب ها، -مازندران

 نيازها

تقاضا 

محور/ 

 دانشجويی

راهبرد هاي سند 

 چشم انداز وزارت نيرو

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

مشکالت فعلی در مديريت رودخانه 

 و خسارات وارده به تاسيسات و

 خطوط موجود در رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

ومی آبخيزداري، آبخوانداري و بررسی دانش ب

ها با در  و مديريت رودخانه يالبپخش س

 استانهاي سيستان و بلوچستان و هرمزگان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

 هدف کاربست در مديريت زيست

بهاي ساحلی الها و تا رودخانه بومی

 دريايی-

ارائه راه حل 

 مشکل
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 سواحل و رودخانه -8

 رسوب و فرسايش مورفولوژي، رفتارسنجی، 8-2

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

 

 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

ی و تحليل کيفيت ارزياب

هيدروژئومورفولوژيکی رودخانه کرج با 

 رويکرد ساماندهی رودخانه

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

ارزيابی و تحليل کيفيت 

هيدروژئومورفولوژي رودخانه کرج 

 ماندهی رودخانهبا رويکرد سا

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

هاي تقاطعی بر تغييرات  برررسی اثر سازه

 ها مورفولوژيکی رودخانه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

هاي  زهبررسی اثر بلند مدت سا

 تقاطعی بر مورفولوژي رودخانه
 تدوين استاندارد

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

مقايسه داغاب موجود بر اساس عکس هاي 

ساله محاسباتی در  25هوايی با دبی 

 رودخانه هاي عريض

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

اماندهی س و سواحل

 آنها

مقايسه داغاب موجود بر اساس 

ساله  25عکس هاي هوايی با دبی 

 محاسباتی در رودخانه هاي عريض

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه 

 بويراحمد

ارائه رويکردهاي نوين در مديريت  بررسی و

 فرسايش ورسوب در حوضه هاي آبريز
 تقاضا محور

هاي پژوهشی  اولويت

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

برآورد حجم دقيق رسوب وارد شده 

به مخزن سد و محاسبه بار رسوبی 

فعلی وآتی و به حداقل رساندن 

ورود رسوبات به مخزن سد کوثر، 

همچنين بخشی از رسوبات حاوي 

ت سنگين و ديگر آالينده ها فلزا

ويژه  می باشند که الزم است بطور

 گيرند .مورد بررسی قرار 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گيالن

برآورد توليد رسوب حوضه آبريز ناورود 

استان گيالن با استفاده از مدل 

Watem/SEDEM 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

 عمران حمل و نقل و

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

عدم وجود اطالعات کافی در زمينه 

 ها بار رسوبی رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

برآورد رسوب حوزه آبريز رودخانه کشکان در 

 سيالب با دوره بازگشت هاي مختلف
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

فناوري کشور در و 

 زمينه آب

ضرورت حفاظت  -12

رودخانه ها و سواحل و 

 ساماندهی آنها

 ارايه مدل پيش بينی ميزان رسوب

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

پهنه بندي سيالب در حوضه شهرستان هاي 

پلدختر و چگنی و بررسی عوامل تاثير گذار 

 در وقوع سيل

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

کشور در  و فناوري

 زمينه آب

ضرورت حفاظت  -12

رودخانه ها و سواحل و 

 ساماندهی آنها

ارايه پهنه بندي بندي سيل در 

محدوده مورد نظر و شناسايی 

عوامل مخرب و ارائه راهکار اجرايی 

 براي مقابله با سيل

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مازندران

 ظرفيت خودپااليی رودخانه ها و تعريف

استانداردهاي بارگذاري آالينده ها در مناطق 

 مختلف رودخانه اي )رودخانه هاي مختلف(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشی و 

فناوري کميسيون 

سالمت امنيت غذايی 

 و رفاه اجتماعی

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

ر ناکافی بودن اطالعات موجود در ام

 خود پااليی رودخانه ها

ارائه راه حل 

 مشکل
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 سواحل و رودخانه -8

 سواحل و ها رودخانه مديريت 8-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

بستر و حريم  ارزش گذاري منطقه اي اراضی

رودخانه ها در سطح استان فارس با ديدگاه 

استقرار کاربري هاي بهينه و ايجاد 

 هاي قانونی ايجاد درآمد ظرفيت

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

سب تصميم عدم وجود شاخص منا

گيري در بهره برداري از اراضی 

بستر و حاشيه رودخانه ها به 

صورت قراردادهاي اجاره و انتفاع از 

 بستر

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

تأثير پوشش گياهی بر رفتار سيل و تعيين 

ضريب زبري بر اساس درختان وحشی 

 رودخانه اي

پايان نامه 

 دانشجويی

هاي پژوهشی اولويت 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

تأثير پوشش گياهی بر رفتار سيل و 

تعيين ضريب زبري بر اساس 

 درختان وحشی رودخانه اي

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

ارزيابی پايداري ردپاي آب در حوضه آبريز و 

ناسايی نقاط کانون بحران )مطالعه و ش

 (اجراي موردي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

تهيه گزارش کامل بر اساس شرح 

خدمات تهيه شده بر اساس 

نيازهاي شرکت در زمينه موضوع 

 شدهمطرح 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 يزد

ارزيابی اثرات احداث سازه هاي آبی و 

برداشت مصالح رودخانه اي بر مورفولوژي و 

 تصرفات بستر و حريم رودخانه هاي استان

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

ساماندهی رودخانه و جلوگيري از 

 خسارت سيل

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

پايش تغييرات کاربري اراضی و تصرفات 

ها با استفاده از  بستر و حريم رودخانه
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 ضرورت   -12

 و ها دخانهرو حفاظت

واحل و ساماندهی س

هاي مربوط به پايش  کاهش هزينه

 ها و گشت و بازرسی رودخانه

صرفه جويی در مديريت زمان و  -

بومی سازي 

 فناوري
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 ها افزايش دقت پايش آنها زمينه آب تکنيکهاي سنجش از دور ايران

 

 رودخانه و سواحل-8

 ها رودخانه ساماندهی و احيا 8-4

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار نوان مشکل کليديع اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

بررسی تاثير ساماندهی رودخانه زاينده رود 

در بازه هاي مختلف بر ميزان نفوذ آب و 

 تسهيل جريان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 هاي طرح اثرات -7

 آب منابع بر توسعه

 ی(سطح و زيرزمينی)

بررسی تغييرات ميزان نفوذ آب و 

تسهيل جريان در رودخانه زاينده 

رود بر اثر ساماندهی در بازه هاي 

 مختلف

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 سمنان

اي  هاي مخروط افکنه بررسی رفتار رودخانه

 هاي ساماندهی آنها و ارائه روش
 تقاضا محور

ژوهشی اولويت هاي پ

و فناوري کشور در 

 زمينه محيط زيست

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

در اين پژوهش ضروري است 

روشی جهت تعيين حدود بستر و 

حريم در مخروط افکنه ها و 

همچنين راهکارهاي ساماندهی 

آنها ارائه شود.  همچنين الزم  

ها در اين  است تاثيرات واگذاري

ضی بر سازه هاي پايين دست ارا

 بررسی گردد.

تدوين 

 استاندارد
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار نوان مشکل کليديع اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

بررسی استفاده از درختان سازگار با محيط 

به جاي استفاده از رپر و ميزان تأثير آن در 

 کاهش تنش هاي اجتماعی

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 رتضرو   -12

و  ها رودخانه حفاظت

سواحل و ساماندهی 

 آنها

بررسی استفاده از درختان سازگار 

با محيط به جاي استفاده از رپر و 

ميزان تأثير آن در کاهش تنش 

 هاي اجتماعی

بومی سازي 

 فناوري

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کردستان

تأثير برداشت شن و ماسه در ميزان 

 تغييرات حد حريم و بستر

 پايان نامه

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

تأثير برداشت شن و ماسه در 

 ميزان تغييرات حد حريم و بستر

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

 تقاضا محور سامانه پايش تاالبهاي کشورطراحی 

ويت هاي پژوهشی اول

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

طراحی سامانه پايش جامع 

تاالبهاي کشور منظور مديريت 

 يکپارچه منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 رودخانه و سواحل-8

 اي رودخانه و دريايی هاي سازه 8-5

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق وان تحقيقعن

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

مدلسازي سه بعدي رودخانه هاي کردان و 

آردهه در تقاطع با سازه هاي عرضی مسير 

رائه راهکارهاي عالج بخشی جهت اجريان و 

 ارفع مشکالت هيدروليکی در آنه

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهی آنها

بررسی و چاره انديشی در  -1

خصوص انسداد ناشی از حذف يک 

قزوين در -دهنه از پل اتوبان کرج

 تقاطع با رودخانه کردان

بررسی و چاره انديشی در  -2

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق وان تحقيقعن

شديد رودخانه خصوص تغيير تراز 

کردان در باالدست و پايين دست 

پل راه آهن ناشی از احداث دراپ 

 در زير پل

بررسی و چاره انديشی در  -3

خصوص برخورد رودخانه آردهه با 

کانال شبکه آبياري و طغيان ناشی 

 از وقوع سيالب در آن بازه

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

ب و شناسايی نقاط بندي سيال پهنه

پذير ناشی از شکست سد )مطالعه  آسيب

 موردي سه سد استان خراسان رضوي(

پايان نامه 

 دانشجويی

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

ارائه پهنه خطرپذيري سيالب ناشی 

 از شکست سد

ارائه راه حل 

 شکلم

 

 رودخانه و سواحل-8

 مطالعاتی و اجرايی نوين ابزار و روشها -8-6       

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اصفهان

سنجش قابليت دستگاه تيکه نگاري صوتی 

PATS311711  در اندازه گيري پيوسته و

 دائمی دبی رودخانه قلعه شاهرخ

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

 اندازه گيري پيوسته سرعت
ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

بکارگيري تصاوير ماهواره اي و بررسی امکان 

يا تصاوير هوايی موجود در تهيه  نقشه هاي 

و ...(  1:2111، 1:1111توپوگرافی مناسب )

 طرح هاي مهندسی رودخانه

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

 و ها رودخانه حفاظت

 ساماندهی و سواحل

 آنها

گين عمليات وجود هزينه هاي سن

نقشه برداري در تعيين حد بستر و 

 و ساماندهی رودخانه ها حريم

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

به کارگيري فن آوري هاي نوين از جمله 

سيستم هاي اطالعات جغرافيايی و سنجش 

از دور در تعيين حد بستر و حريم درياچه ها 

 و تاالب ها

 تقاضا محور

ت هاي پژوهشی اولوي

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -12

ها و  اظت رودخانهحف

سواحل و ساماندهی 

 آنها

بررسی امکان سنجی استفاده از 

فناوري هاي نوين در تعيين حد 

ارزيابی  -بستر و حريم تاالب ها

روش هاي مورد بررسی و انتخاب 

روش بهيينه با توجه به شرايط 

ات تاالب هاي کشور و امکان

هاي مربوط  کاهش هزينه -موجود

به نقشه برداري زمينی و صرفه 

 جويی در مديريت زمان

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 رودخانه و سواحل-8

 آبی هاي پيکره 8-7

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

شرکت آب 

اي  همنطق

 بوشهر

بررسی چالش هاي پيشرو شيرين سازي آب 

 شرب و صنعت بر ساحل و دريا
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

جلوگيري از تخريب کمی و کيفی 

آبخوان ساحل و دريا و امکان 

 پايدار برداشت

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 ها آلودگی حذف

 

 شبکه و محور سد -9

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

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

ه حوزه آبريز مديريت يکپارچه رسوبات شبک

مخازن سدها، رودخانه و شبکه آبياري پايين 

گذاري در  دست با هدف کاهش ميزان رسوب

 حداقل اثرات زيست محيطیبا تاسيسات و 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

 شبکه و تاسيسات

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

تعيين زمان دقيق انتقال رسوبات 

مانيتورينگ رسوبات  -در مخزن سد

در پايين دست سد پس از رها 

سازي رسوبات به ويژه در مواقع 

ارائه دستورالعمل کاهش  -سيالبی

اثرات زيست محيطی ورود رسوبات 

ر مواقع به پايين دست سد د

 سيالبی

ارائه 

 دستورالعمل

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

) نگهداري و تعميرات  PMاستقرار نظام 

پيشگيرانه( با توسعه نرم افزار مناسب با 

تاسيسات آبرسانی سازمان آب و برق 

 خوزستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

ساير مشکالت  -18

ذکر  )عنوان مشکل

 (شود

 افزايش بازده -1

 بهينه سازي تجهيزات -2

 هاي بهره برداري کاهش هزينه -3

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
سازمان آب و 

برق 

آسيب شناسی و ارز يابی عملکرد ابزار دقيق 

 سدهاي خاکی
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

تعميرات و  -14

سيسات نگهداري از تأ

هاي  آبی سازه

بررسی الزامات نحوه ابزارگذار ي در 

زمان ساخت سدها و شناسايی 

مهمترين عوامل خرابی ابزار دقيق  

ارائه راه حل 

 مشکل



 115                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

هيدروليکی )سد و  زمينه آب خوزستان

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

سدها با مطالعه موردي چند سد و 

وريهاي ضرورت استفاده از فن آ

نوين ابزار دقيق سازه هاي آبی، فن 

آوريهاي نوين در زمان ساخت 

 سدها

4 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

آناليز پايداري و قابليت اطمينان سازه و 

 تجهيزات سد تنظيمی دز
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

تأسيسات نگهداري از 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

aبينی عمر مورد انتظار،  ( پيش

ميزان شکست مورد انتظار، و يا 

هاي  زمان انتظار بين شکست

 اي هاي سازه سيستم

bبينی احتمال تجاوز عمر  ( پيش

از عمر طراحی مورد  واقعی سازه

 نظر يا مشخص شده آن 

cبا   ( ارزيابی شکست محتمل سازه

هاي تعمير و  رويکرد کاهش هزينه

 نگهداري

d ارزيابی کاهش عواقب اقتصادي )

ناشی از عدم سرويس دهی با 

 افزايش عمر مورد انتظار 

eاي که  ( بررسی مدت زمان بهينه

بايد قبل از بازرسی يا جايگزينی 

 سپري شود  يا عضو يک سيستم

ارائه راه حل 

 مشکل



         112                                                                                                 شرکت مديريت منابع آب ايران و شرکتهاي زير مجموعه 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

5 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

انحرافی کرخه )پاي پل(  -آناليز سد تنظيمی

تحت اثر بارهاي وارده با درنظر گرفتن 

 درزهاي بتن ريزي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

به منظور تعيين ميزان تاثير 

درزهاي بتن ريزي بر روي رفتار 

سد تحت اثر بارهاي مختلف وارده 

 به آن

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

اي ريزشی و پايش و تثبيت در محدوده ه

لغزشی سدها و سازه هاي وابسته در سازمان 

 آب و برق خوزستان

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

 فناوري جهانی روند و انداز مچش

رتبط با پايش و تثبيت در م هاي

محدوده هاي ريزشی و لغزشی 

 سدها و سازه هاي وابسته

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

مديريت و کاهش تبخير از مخازن سدها در 

 سازمان آب و برق خوزستان
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

پيچيدگی فرايند تبخيراز پيکرههاي 

آبی مانند درياچه ها و مخازن 

سدها، کمبود اطالعات کافی و 

معتبر مورد نياز و عواملی 

گر،موجب کندشدن پيشرفتهاي دي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

تحقيقاتی و کاربردي در اين زمينه 

نسبت به بعضی ديگر از 

است.  هاي،هيدرولوژيکی شده مولفه

با استفاده از داده هاي تشت تبخير 

ابتدا ميزان تبخير از درياچه،سد با 

توجه به تغييرات سطح درياچه در 

سناريوهاي مختلف حجم ذخيره 

بگذاري برآورد شد. سپس تاثير،رسو

بر تبخير از سطح درياچه سدکارده 

در مقياسهاي ماهانه، فصلی و 

ساالنه مورد بررسی قرار 

گرفت.نتايج نشان ميدهد که در 

حال حاضر تبخير از سطح درياچه 

در رقوم حجم نرمال نسبت به زمان 

درصد  31ساخت سد،حدود 

 افزايش يافته است.

8 

سازمان آب و 

برق 

 تانخوزس

 تقاضا محور زن سد دزرسوب در مخ
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

ارزش افزوده ناشی بررسی اهميت و 

هاي مرتبط با رسوب از  توسعه ابزار

ارائه آمار کمی از  -مخزن سد دزدر 

 سد دزوضعيت رسوب در 

 ارائه مدل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

9 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسی عدم قطعيت حجم رسوب مخازن 

 سدها )مطالعه موردي: سد عمارت(
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و تعميرات   -14

ات تأسيس از نگهداري

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

بررسی پيشگيرانه و حل مشکل 

احتمالی سد عمارت در صورت 

 وجود

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 البرز

هاي شبکه آبياري کردان بمنظور  اصالح سازه

 برداري در شرايط کم آبی بهره
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

مديريت بهينه سازه هاي آبی در 

آبی بمنظور تأمين شرايط کم 

 عادالنه آب

تهيه 

 دستورالعمل

11 
شرکت آب 

اي  منطقه

آسيب شناسی برون سپاري سدهاي تحت 

پوشش شرکت آب منطقه اي تهران جهت 
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 و تعميرات   -14

نگهداري از تأسيسات 

بررسی مشکالت خصوصی در بخش 

 آب در قالب طرح پژوهشی

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

مقايسه با قبل از برون سپاري و ارائه  تهران

 راهکارهاي بهبود

هاي  آبی سازه زمينه آب

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

12 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

ر بررسی و ارائه طرح بهينه و کاربردي د

خصوص کاهش تبخير از مخازن سدهاي در 

 حال بهره برداري درودزن و سلمان فارسی

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از جلوگيري

 ...( و جلبکها

صرفه جويی در مصرف آب و 

 کاهش تلفات آب

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

استفاده از روشها و مصالح نوين در ساخت 

مخازن و کانالهاي انتقال آب جهت 

 جلوگيري از تراوش آب

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

هينه از منابع ب هاستفاد

آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبی

استفاده از روشها و مصالح نوين در 

ساخت مخازن و کانالهاي انتقال آب 

 جهت جلوگيري از تراوش آب

ارائه راه حل 

 مشکل

14 
شرکت آب 

اي  منطقه

ارزيابی وضعيت رنگ و پوشش هاي ضد 

خوردگی موجود و ارائه بهترين نوع پوشش 
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

تعيين بهترين نوع پوشش براي 

ستونهاي بتنی و فلزي بر اساس 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

ستون هاي بتنی و فلزي با توجه به   براي هرمزگان

 شرايط اقليمی استان هرمزگان

 هاي سازه آبی زمينه آب

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از جلوگيري

 .(.. و جلبکها

 آب و هوايی استان هرمزگان طشراي

15 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

بررسی و ارزيابی جامع روش ها و مدل هاي 

برداري بهينه سدها  تهيه منحنی فرمان بهره

 با شرايط حدي

 تقاضا محور

ی اولويت هاي پژوهش

و فناوري کشور در 

زمينه عمران، حمل و 

نقل درون و برون 

 شهري

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از جلوگيري

 ...( و جلبکها

ارزيابی جامع روش ها و مدل هاي 

داري بر تهيه منحنی فرمان بهره

 بهينه سدها با شرايط حدي

ارائه راه حل 

 مشکل

16 

شرکت 

مديريت 

منابع آب 

 ايران

تدوين الزامات عمومی و دستورالعمل 

 آبگيري سدهاي مخزنی جديد االحداث
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

زمينه عمران، حمل و 

نقل درون و برون 

 شهري

 و تعميرات   -14

ات تأسيس از نگهداري

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

تهيه تدوين الزامات عمومی و 

دستورالعمل آبگيري سدهاي 

 مخزنی جديد االحداث

تهيه 

 دستورالعمل



 141                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

 

 

 شبکه و سد -9

 آبی هاي سازه ساخت و طراحی -9-2

 رديف
وان عن

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

آبگير جديد سيستم آبياري کم فشار و 

فرآيند جديد تحويل حجمی در مقياس 

 زارعين

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 راندمان ودبهب -11

هاي  شبکه پايين

آبياري )مرمت 

ها، استفاده  کانال

مجدد از زهاب 

 ها و ...( زهکش

دستيابی به عدالت در توزيع به 

عنوان اولين الزام حکمرانی و يکی 

از شاخص هاي مهم کارايی شبکه 

)کاهش مصرف و افزايش بهره وري 

از محل رفع عامل خطاي ترکيب و 

ين اضافه مصرف مربوطه و همچن

اعتراض کشاورزان و دستکاري و 

تخريب تجهيزات کانال اصلی براي 

تامين نياز آبياري(،  تحقق تحويل 

حجمی در مقياس زارعين و 

مديريت مصرف از محل شناسايی و 

مديريت مشترکين پرمصرف و ارائه 

حل معضل برداشت خارج از نوبت. 

فشار  ، مبانی جديد کنترل دبی و

ن ، افزايش در نقاط تحويل به زارعي

ساخت نمونه 

 محصول
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 رديف
وان عن

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

شاخص کارايی و اطمينان پذيري 

شبکه با افزايش تعداد نقاط کنترل 

طمينان پذيري فنی و و افزايش ا

،  کاربرد دانش فنی اجتماعی شبکه

مهندسی الکترونيک، اينترنت اشياء 

و فناوري اطالعات براي ارائه راه 

حل تحويل حجمی در مقياس 

زارعين،  ارائه راه حل براي عملی 

سناريوهاي  ياستها وکردن س

 مديريت مصرف.

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

مدل سازي فيزيکی محل اتصال بدنه خاکی 

 (موردي سد دشت پلنگ)مطالعه  RCCو 
 تقاضا محور

راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 هاي طرح اثرات -7

 آب منابع بر توسعه

 (سطحی و زيرزمينی)

ينه و زمان اجراي بهينه سازي هز

طرح و جلوگيري از اتالف منابع و 

 انرژي

 اجراي پايلوت

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 بوشهر

 تقاضا محور CMDبررسی مبانی طراحی بدنه سدهاي 
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 هاي طرح اثرات -7

 آب منابع بر توسعه

 (سطحی و زيرزمينی)

کاهش هزينه و زمان اجراي طرح و 

 لوگيري از اتالف منابع و انرژيج

ارائه راه حل 

 مشکل
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 شبکه و سد -9

 ابزار دقيق -9-3

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

 اي تجهيزات هيدرومکانيکال تحليل لرزه

 سرريزهاي سد تنظيمی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

انجام مطالعات عددي و ارائه 

ي تجهيزات جزئيات عملکرد

هيدرومکانيکال سدهاي مورد 

 بررسی بعد از زلزله طرح

ارزيابی عملکرد اجزاي -

هيدرومکانيکال سدهاي تنظيمی 

 مورد بررسی در قبل و بعد از زلزله

بررسی امکان توقف عملکرد  -

تجهيزات و سناريوهاي احتمالی 

 خرابی بعد از زلزله

هاي  ارزيابی حداکثر مقادير تنش -

ي در سرريزها کششی و فشار

 بهنگام زلزله

تحليل احتمال شکست به دليل  -

هاي کششی وارده بر  تنش

هاي سرريز و مسير  المان

 هاي احتمالی شکست

بررسی مکانيزم شکست و نواحی  -

بحرانی شکست در سرريز به هنگام 

 زلزله

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

هی بازسازي، مهندسی معکوس و ساماند

تجهيزات هيدرومکانيکال و هيدروالکتريکال 

سدها و سازه هاي وابسته  در سازمان آب و 

 برق خوزستان

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

ري از رشد جلوگي

 (... جلبکها و

تجهيزات هيدرومکانيکال و 

هيدروالکتريکال سدها و سازه هاي 

وابسته ارائه آمار کمی از وضعيت 

تجهيزات هيدرومکانيکال و 

هيدروالکتريکال سدها و سازه هاي 

وابسته در سازمان، شناسايی 

 فناوري جهانی روند و انداز چشم

 تجهيزات با مرتبط هاي

 هيدروالکتريکال و هيدرومکانيکال

 و سازه هاي وابسته سدها

 ارائه مدل

 

 

 شبکه و سد -9

 هيدروليک و سازه -9-4

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

هايی  بررسی و مقايسه فنی و اقتصادي روش

جهت ترفيع ويژگی هاي مکانيکی بتن 

الينينگ کانال هاي آبياري در راستاي 

کاهش تلفات ) از جمله کاهش ضريب 

نفوذپذيري بتن، افزايش دوام، کاهش ترک 

 خوردگی، افزايش مقاومت سايشی و ...(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

تأسيسات نگهداري از 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

هدف ارائه روشهايی به منظور  

جلوگيري از رسوبگذاري در 

تاسيسات و حداقل اثرات زيست 

 محيطی

ارائه راه حل 

 مشکل



 145                                                                                                            1933اولويت هاي تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

ريان عبوري از سد انحرافی صحت سنجی ج

 هاي آن حميديه و انجام کاليبراسيون دريچه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

تدقيق و بررسی خطاي اندازه 

گيري و يا تجهيزاتی و يا خطاي 

ارائه راهکار متناسب  -نيروي انسانی

با هريک از عوامل و کاليبراسيون 

 ها دريچه

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

 سد وابسته هاي سازه و سد پايداري و ايمنی

 3 کارون و دز کرخه،
 تقاضا محور

اي سند چشم راهبرده

 انداز وزارت نيرو

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

بررسی اهميت و  ارزش افزوده 

ناشی از  توسعه ابزارهاي مرتبط با 

اي ايمنی و پايداري سد و سازه ه

وابسته ارائه آمار کمی از وضعيت 

ايمنی و پايداري سد و سازه هاي 

 وابسته در سازمان

بومی سازي 

 فناوري

4 
سازمان آب و 

برق 

طراحی و پتانسيل سنجی سيستم پايش 

سالمت مقاوم در برابر عوامل محيطی مخرب 
اولويت هاي پژوهشی  قاضا محورت

و فناوري کشور در 

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

انتخاب ابزاردقيق متناسب و 

سنسورهاي مورد نياز در استخراج 

بومی سازي 

 فناوري
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

در مغار نيروگاه )مطالعه موردي: نيروگاه دوم  خوزستان

 سد شهيد عباسپور(

هاي  آبی سازه زمينه آب

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

استفاده از پلتفرم  -سازه مغار  رفتار

آنالين در اتصال سنسورها به شبکه 

اينترانت بمنظور ارزيابی لحظه اي 

انتخاب پلتفرم  -رفتار سازه مغار

مناسب براي انتقال اطالعات حاصل 

از ثبت رفتار مغار بنحوي که ارسال 

داده ها به صورت ايمن و بدون 

 -امکان دستکاري يا سرقت باشد

ان صرفه جويی مالی در برآورد ميز

صورت استفاده از سامانه پايش 

ارائه دستورالعمل بهره  -آنالين 

برداري و راهنماي استفاده از 

 سامانه پايش سالمت طراحی شده

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

خراسان 

 رضوي

کاربرد فناوري سنجش از دور براي تعيين 

 نشت از خطوط انتقال آب

پايان نامه 

 انشجويید

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

تعيين مقدار نشت از خطوط انتقال 

 با کمک سنجش از دور

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

6 

شرکت آب 

اي  منطقه

 گلستان

بررسی نشست ناشی از حفر لوله ها 

وکانالهاي انتقال آب و ارائه راهکارهاي 

 کاربردي جهت مقابله با آن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و شناسايی عدم -1

 منابع از بهينه استفاده

 مديريت و آب

 آبی منابع يکپارچه

نشست ناشی از حفر لوله ها  بررسی

وکانالهاي انتقال آب و ارائه 

راهکارهاي کاربردي جهت مقابله 

 با آن

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي  منطقه

 مرکزي

بررسی و تحليل استاتيکی و ديناميکی سد 

اده از نرم الغدير و کمال صالح استان با استف

 افزارهاي المان محدود

پايان نامه 

 دانشجويی

لويت هاي پژوهشی او

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از جلوگيري

 ...( و جلبکها

براي دستيابی به پاسخ لرزه اي هر 

چه دقيقتر سدهاي قوسی در حوزه 

يد تحليل ديناميکی آنها فرکانس، با

 ا با در نظر گرفتن اثرات اندرکنشر

 سنگ پی به انجام رساند.و  سد

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 هرمزگان

مقايسه سازه هاي پليمري، فلزات داراي 

پوشش و فلزات و آلياژهاي مقاوم به 

خوردگی و انتخاب بهترين نوع سازه با توجه 

 ستانبه شرايط اقليمی ا

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 و تعميرات   -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

 تاسيسات و شبکه

 هاي سيستم وابسته،

 تأسيسات، بندي آب

 رشد از جلوگيري

 ...( و جلبکها

تعيين بهترين نوع سازه با توجه به 

 ان هرمزگانشرايط آب و هوايی است

ارائه راه حل 

 مشکل
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 شبکه و سد -9

 آبی برق هاي نيروگاه -9-5

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

ابداع پوشش آب بند مقاوم به فرسايش و 

زات هيدرومکانيکال خوردگی جهت تجهي

 سدها

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

تدوين دانش فنی توليد پوششهاي 

فرسايش، کاويتاسيون و  مقاوم به

کاهش -خوردگی با فنآوري روز

هزينه هاي نگهداري و تعمير و 

افزايش طول عمر مفيد سازه از 

 طريق بکارگيري پوشش ابداعی

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

در شينه ها و ارائه  pdبررسی علل وقوع 

 و ترميم شينه pdروش هاي جلوگيري از 
 رتقاضا محو

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

افزايش طول عمر سيم پيچ هاي -1

 استاتور

 هاي تعميرات کاهش هزينه-2

وگيري  از صرف هزينه هاي  جل-3

 سرسام آور تعمير 

سادگی، ايمنی و ارزانی تهيه و -4

بکارگيري دستگاه مورد نياز ساخت 

 داخل

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
سازمان آب و 

برق 

بررسی و اصالح سيستم حفاظت و پست 

 نيروگاه
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 و تعميرات -14

 تأسيسات از نگهداري

هاي  سازه آبی

جلوگيري از عملکرد ناخواسته -1

 رله ها

 هاي تعميرات کاهش هزينه-2

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

هيدروليکی )سد و  زمينه انرژي خوزستان

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

 فزايش طول عمر تجهيزات-3

4 

سازمان آب و 

رق ب

 خوزستان

 تقاضا محور ها بهبود سيستم تهويه مطبوع در نيروگاه

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

 سيستم تهويه  بهبود -1

 طراحی سيستم تهويه -2

 کاهش خوردگی قطعات -3

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

تحليل ديناميکی و عمرسنجی تجهيزات 

برداري و  نيروگاهی در شرايط مختلف بهره

 اقليمی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

ري از تأسيسات نگهدا

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 افزايش بازده -1

 مستندسازي عملکرد -2

 کاهش هزينه تعميرات -3

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 (... جلبکها و

6 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

حی در تحليل عملکرد و ارائه راهکار اصال

سيستم گردش روغن توربين نيروگاه 

 3 کارون

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

 علت يابی -1

 کاهش هزينه تعميرات تجهيزات-2

 توليد و بهينه سازي -3

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

تعيين محدوده ممنوعه کارکرد توربين با 

 برداري توجه به تغيير شرايط بهره
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

 نگهداري از تأسيسات

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

 افزايش بازده -1

 کاهش هزينه تعميرات -2

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
سازمان آب و 

برق 

در سدهاي دز،  خوردگی تجهيزات نيروگاهی

 عباسپور
اي پژوهشی اولويت ه تقاضا محور

و فناوري کشور در 

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

 کاهش خوردگی تجهيزات  -1

 افزايش عمر سيستم -2

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

هيدروليکی )سد و  زمينه انرژي خوزستان

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

9 

 سازمان آب و

برق 

 خوزستان

تحليل و پايش ارتعاشات در تجهيزات 

 نيروگاهی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

 بهبود عملکرد -1

 مستندسازي -2

تهيه 

 دستورالعمل

11 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

تهيه دستورالعمل نت و مستندسازي و 

تعيين پارامترهاي اندازه گيري مهم 

 تجهيزات نيروگاهی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه انرژي

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

ي ها آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 به روز بودن -1

 مستندسازي -2

تهيه 

 دستورالعمل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

 (... جلبکها و

 

 شبکه و سد -9

 خيزي لرزه و ژئوتکنيک شناسی، زمين -9-6

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار شکل کليديعنوان م اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

 ت ومعضال بررسی و ارائه راهکار عملی جهت

مسائل ژئوتکنيکی و خاک هاي مسئله دار 

دشت در شبکه هاي آبياري و زهکشی 

 آزادگان، و پاي پل

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و  -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی )سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 (... جلبکها و

ارائه راهکارهاي فنی براي تثبيت و 

کنترل و کاهش هزينه هاي بهره 

 برداري

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 فارس

عوامل تخريب کيفی آب رودخانه بررسی 

شيرين رود در محدوده گنبد نمکی رمقان  و 

 انجام مدل کيفی مخزن بهمراه ارائه راهکار

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

آب رودخانه عوامل تخريب کيفی 

شيرين رود در محدوده گنبد نمکی 

 رمقان  و انجام مدل کيفی مخزن

 ارائه مدل
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 شبکه و سد -9

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

 رديف
عنوان 

 شرکت
 يمحصول نهاي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 اردبيل

بررسی راهکارهاي حل تعارضات در 

برداري بهينه از شبکه هاي آبياري  بهره

مطالعه موردي شبکه آبياري يامچی )

 (اردبيل

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 مشکالت تأثير   -13

 و فرهنگی اجتماعی،

 طرحهاي بر حقوقی

 و آب منابع توسعه

 مناسب الگوي تعيين

 منابع مديريت جهت

با در نظر گرفتن  آب

 مسائل اجتماعی

تخصيص سهم هر يک از ذينفعان و 

توزيع آب در شبکه با لحاظ 

تغييرات اقليم، جيره بندي، کارآيی 

 و عدالت

تهيه 

 دستورالعمل

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

 کرمانشاه

کيفی منابع آب -ارزيابی شبکه هاي کمی

 بر اساس داده هاي موجود زيرزمينی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کيفی و کمی)آب

 اجراي پايلوت تکميل طراحی شبکه هاي پايش

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه 

 بويراحمد

ري از ارزيابی عملکرد بهره برداري و نگهدا

شبکه هاي آبياري وزهکشی در استان 

مطالعه موردي دشت )کهگيلويه وبويراحمد ، 

خير آباد ، دشت روم ، دشت چرام ،  ليشتر و

 دشت چيتاب ، دشت امامزاده جعفر (

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 راندمان بهبود   -11

 هاي شبکه پايين

 مرمت) آبياري

 استفاده ها، لکانا

 زهاب از مجدد

 ها و ...( زهکش

بررسی وضعيت موجود عمليات 

بهره برداري ونگهداري از شبکه 

هاي آبياري وزهکشی ، تعيين 

شاخص هاي ارزيابی عملکرد بهره 

برداري و نگهداري در شبکه هاي 

آبياري وزهکشی ، شناسايی 

ومعرفی روش هاي استمرار خدمات 

اي دهی مطلوب وحفظ سرمايه ه

ملی ، بررسی  توجيهات اقتصادي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 يمحصول نهاي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

پيشنهادي ، ارائه مدل مطلوب براي 

ارزيابی عملکرد بهره برداري 

ونگهداري در شبکه هاي آبياري 

وزهکشی ، آموزش و اجراء وبررسی 

نتايج حاصله براي تعدادي از شبکه 

 هاي آبياري وزهکشی استان

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

راهکارهاي اجرايی اصالح بررسی 

 هاي آبگيري ايستگاههاي پمپاژ سيستم
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و -14

نگهداري از تأسيسات 

هاي  آبی سازه

هيدروليکی)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

راهکار اجرايی جهت اصالح  ارايه

 آبگيرها

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي  منطقه

 لرستان

ارزيابی سيستم هاي آبياري بارانی اجرا شده 

در سطح استان و شناسايی نقاط ضعف و 

 قوت آن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

بهبود راندمان -11

هاي  پايين شبکه

ها،  مت کانالآبياري)مر

استفاده مجدد از 

 ها و ...( زهاب زهکش

تعيين راندمان آبياري و نقاط ضعف  

 و قوت شبکه آبياري اجرا شده

تهيه 

 دستورالعمل
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 شبکه و سد -9

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

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

 تقاضا محور طراحی سامانه برنامه ريزي آبياري هوشمند
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 بهبود راندمان   -10

هاي  پايين شبکه

آبياري )مرمت 

ها، استفاده  کانال

مجدد از زهاب 

ها و زهکش  ...) 

طراحی و اجراي سامانه برنامه 

ريزي آبياري هوشمند در يکی از 

مزارع آزمايشی شرکت توسعه 

 نيشکر و صنايع جانبی

 اجراي پايلوت

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

شيوه هاي انتقال زه آب هاي شبکه آبياري و 

زهکشی کرخه در مديريت هوالعظيم و 

 مجاور شبکه ها کانون هاي ريزگرد

 محور تقاضا

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 منابع بررسی -9

 ارائه و آب آالينده

 جهت راهکارهايی

 و کاهش کنترل،

 ها آلودگی حذف

به منظور مديريت و مهار کانون 

هاي ريزگرد در حوضه رودخانه 

کرخه )عمدتاً هورالعظيم(، نحوه 

انتقال زهاب هاي شبکه هاي 

ه به آبياري و زهکشی کرخ

هورالعظيم بايستی مورد بررسی 

 قرار گيرد.

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

توسعه سيستم مهندسی زيستی براي تصفيه 

زهاب کشاورزي در جنوب خوزستان جهت 

 استفاده در آبياري و آبزي پروري

 تقاضا محور
راهبردهاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

 و تعميرات -14

 تأسيسات از نگهداري

 هاي سازه آبی

 و سد) هيدروليکی

تاسيسات  و شبکه

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

کاهش معضالت ناشی از تخليه 

هاي کشاورزي در مستقيم زهاب

استان خوزستان در نتيجه اجراي 

BEP  تصفيه زهاب »با هدف

کشاورزي به منظور استفاده مجدد 

و « هاي مرتبطز آن در فعاليتا

تعيين جوانب مختلف اين امر، 

بومی سازي 

 فناوري
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

هاي متعدد گيري از پتانسيلبهره

اجرا با استفاده از فرآيندهايی ساده، 

دوست دار محيط زيست، بدون 

هاي فسيلی و اتکاء به مصرف انرژي

برداري الکتريکی، با قابليت بهره

آسان و بدون نياز به نيروي کاري و 

ارتقاء کيفيت زهاب کارگري، جهت 

هاي مدرن و در مقايسه با روش

فناوري محور پرهزينه و نيازمند 

هاي ويژه ، کاستن از زيرساخت

حجم زهاب تخليه شده به محيط 

گيري از فرآيندهاي زيست با بهره

ترکيبی تصفيه زيستی، متشکل از 

فرآيندهاي جذب گياهان آبزي، 

هاي توأم با استفاده از جاذب

فاده مجدد بهتر و کاراتر معدنی، است

از زهاب کشاورزي توليد شده پس 

از فرآوري، به ويژه زهاب حاصل از 

هاي نيشکر،  کنترل کشت و صنعت

شرايط بحرانی در حال وقوع ناشی 

هاي از افزوده شدن بر سطح تاالب

هاي تبخيري( در مرزي )حوضچه

جنوب غربی استان، توأم با ارائه 

اده روش ارتقاء کيفيت و استف
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

وري مناسب مجدد از زهاب با بهره

ها در و کاهش خطر تجمع آالينده

محصوالت توليدي )در کشاورزي و 

آبزي پروري( در کوتاه مدت و بلند 

 مدت

4 

شرکت آب 

اي  منطقه

و  کهگيلويه 

 بويراحمد

 ارائه الگوي کشت بهينه ، نياز آبی و

 و هيدرومدول واقعی در شرايط مختلف آب

 هوايی در دشتهاي استان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

 ضرورت   -11

 آبی نياز سازي بهينه

 و کشاورزي محصوالت

 کشت الگوي فقدان

 آبی منابع با مناسب

 موجود

تحليل عوامل موثر درانتخاب الگوي 

 کشت مناسب

تخمين عملکرد نسبی گياهان  -

ت درشرايط مختلف درالگوي کش

آبياري کامل ويا درجات مختلف از 

 کم آبياري 

محاسبه نياز آبی وهيدرو مدول  - 

 الگوي کشت غالب منطقه 

ارائه سناريوهاي مختلف آبياري  - 

براي الگوي کشت درمحدوده هاي 

طرح با توجه به محدوديت منابع 

 آب موجود 

ارائه الگوي کشت با توجه به  - 

مديريت امکانات آبی موجود جهت 

 وبرنامه ريزي آبياري 

 تخصيص بهينه آب -

ارائه راه حل 

 مشکل
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 شبکه و سد -9

 آبرسانی  -9-9

 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

1 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

هت ترميم خطوط ارائه راهکارهاي فناورانه ج

انتقال آب و پياده سازي آن در ايستگاه هاي 

 پمپاژ

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... از رشد جلبکها و

کاهش قطع سرويس دهی -1

 آب

 کاهش هدر رفت آب -2

کاهش هزينه تعميرات                        -3

ايجاد سهولت در عمليات -4

 ترميم  و تعمير

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

ارائه راهکارهاي مناسب جهت آب بندي 

 کالريفايرها
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

کشور در و فناوري 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... از رشد جلبکها و

حفظ  -2حفظ پايداري سازه-1

 و نگهداري آب و عدم نشت

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

راهکارهاي نوين و مقرون به صرفه  ارائه

جهت انسداد خط لوله به منظور انجام 

 تعميرات خط لوله آبرسانی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

جلوگيري  بندي تأسيسات، آب

 (... از رشد جلبکها و

تعمير شکستگی هاي -1

خطوط لوله در حداقل زمان 

کاهش حداقل زمان قطع -2

 -3شدگی در پايين دست 

 کاهش هزينه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

سازمان آب و  4

برق 

امکان سنجی استفاده از فناوري نانو ) ذرات 

و...( نانوذرات فلزات  نانوبال، نانوسيال، کربن،
اولويت هاي پژوهشی  تقاضا محور

و فناوري کشور در 

 از نگهداري و تعميرات -14

 هاي سازه آبی تأسيسات

افزايش راندمان و کاهش -1

 مصرف انرژي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

درجهت خنک کاري و روان سازي موتورها و  خوزستان

 پمپ هاي خطوط انتقال آب

 و شبکه و سد) هيدروليکی زمينه آب

 هاي سيستم وابسته، تاسيسات

 جلوگيري تأسيسات، بندي آب

 ...( و جلبکها رشد از

جلوگيري  از صرف هزينه -2

 هاي  سرسام آور تعميرات

5 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

بررسی مسائل هيدروليکی نظير ضربه قوچ و 

ام  کاويستاسيون در خطوط  انتقال آبرسانی

 البدس و ايستگاه پمپاژ مسجد سليمان

 تقاضا محور

ولويت هاي پژوهشی ا

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... از رشد جلبکها و

افزايش عمر خطوط انتقال  -1

 آب

 کاهش هزينه ها -2

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

ن آب و سازما

برق 

 خوزستان

توسعه و تثبيت روش هاي نوين استفاده از 

 حفاظت کاتديک خطوط فوالدي آبرسانی
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

جلوگيري  بندي تأسيسات، آب

 (... از رشد جلبکها و

-2افزايش عمر خطوط لوله-1

جلوگيري از خردگی لوله هاي 

 فلزي

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

جلوگيري از رشد و توسعه جلبک ها در 

 کانال هاي انتقال آب
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

داري از تعميرات و نگه -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... از رشد جلبکها و

 حذف جلبک ها -1

 افزايش کيفيت آب شرب -2

ارائه راه حل 

 مشکل
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 رديف
عنوان 

 شرکت
 محصول نهايي اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي  نوع تحقيق عنوان تحقيق

8 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

شناسايی علل تخريب و ارائه راهکارهاي 

فرهنگی جهت جلوگيري از و  کیتکنولوژي

 تهديدات انسانی به خطوط انتقال آبرسانی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... از رشد جلبکها و

 ارائه راهکار فرهنگی -1

 کیارائه راهکار تکنولوژي-2

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

سازمان آب و 

برق 

 خوزستان

طراحی سامانه پايش) بيومانيتوزينگ( و 

کنترل کيفی آنالين آب شرب در تاسيسات 

 آبرسانی

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  سيسات آبی سازهتأ

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... از رشد جلبکها و

آناليز آنالين پارامترهاي  -1

 فيزيکی و شيميايی

تشخيص سميت                   -2

تشخيص غلظت گونه هاي  -3

 باکتريايی

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

 سازمان آب و

برق 

 خوزستان

مهندسی معکوس طراحی و ساخت 

 ها ها،ديزل ژنراتورها و ترانس پمپ
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشی 

و فناوري کشور در 

 زمينه آب

تعميرات و نگهداري از  -14

هاي  تأسيسات آبی سازه

هيدروليکی )سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 (... بکها واز رشد جل

کاهش هزينه هاي خريد  -1

خود کفايی  -2هاي ديزلی پمپ

 و عدم واردات

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ذيل:درج شده در جدول  هايبه نشاني اي منطقه آبهاي  تکشر

 اي منطقه آبهاي  تحقيقات شرکت هاي دبيران کميتهاسامي 

ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 آذربايجان شرقي 
 آقای رامین سامان آذر

 خانم رقیه تقوی
91-11128999-149 11112498- 149 http://www.azarwater.ir 

 http://www.agrw.ir 144-11441119 144-19128111 بابک نیک نیا آذربايجان غربي 

 http://www.arrw.ir 140-11894891    140-19844111 موسوی اردبیل 

 سعدی آقای دکتر البرز 
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 411داخلي 
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 داخلي 8918
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 داخلي984
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 900داخلي 
18841821-102 http://www.nkhrw.ir 

 http://www.znrw.ir 184-11448820 184-11914801 خانم بالود زنجان 

سازمان آب و برق 
 خوزستان

 http://www.kwpa.ir 149-11818911 149-11818911 احديانآقای         

 آقای مهران محمودی سمنان
94-11149191-181  

 888داخلي
11149198-181 http://www.smrw.ir 

 

و   سیستان
 بلوچستان

 http://www.sbrw.ir 104-11481411 104-11481491-81 شهرکيآقای 
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ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 فارس 
 آقای فريدون کرم پور

 خانم  ساجده زارعي

18808914-189 
 881داخلي 

18808181-189 http://research.frrw.ir/ 

 182-11841821 182-11841821 آقای رضوی قزوين 
http://www.qzrw.ir 

 

 http://www.qmrw.ir 180-18211112 180 -18211112 آقای روح اله ياری قم 

 

 http://www.kdrw.ir 128-11488148 128-11488141الي  09 خانم سروش کردستان 

 کرمان 
 خانم نگار فتحي

 جانشین: آقای سلطاني
4-18884428-114 

 114داخلي 
18811194-114 http://www.krrw.kr.ir 

 http://www.kshrw.ir 121-2141110 121-12141110 آقای طاهری کرمانشاه

و   کهگیلويه 
 بويراحمد

 http://www.kbrw.ir 184-11114880 184-11114142 آقای روح اله اسدپور

 http://www.gsrw.ir 198-18488281 198-18488221 آقای جديدی گلستان 

 http://www.glrw.ir 191-11448121 191 -11442190 خانم حبیبي گیالن

 http://www.lsrw.ir 144-11811141 144- 11881199 آقای فرهاد ظهراب لرستان 

 آقای زبردست مازندران
4-11148219-199 

 9991داخلي
11148211-199 http://www.mzrw.ir 

 آقای منصوری مرکزی 
11980911-124  
914 

11918102-124 http://www.markaziwa.ir 

 خانم لیال حسیني هرمزگان 
 184-11100499الي90

 401داخلي 
11141004-184 http://www.hrrw.ir 

 http://www.hmrw.ir 129-12881841 129-12881818-1 خانم پناهي همدان 

 يزد
 محجوبي)رئیس گروه(آقای 

 آقای فهیمي ) کارشناس(
1-12802181-110 12802144-110 http://www.yzrw.ir 
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 هاي تحقيقاتي وزارت نيرو فلوچارت اخذ پروژه تحقيقاتي)يا پايان نامه( از اولويت 

هاي زيرمجموعه بايد طبق فلوچارت ذيل اقددام   ت مديريت منابع آب و شرکتتحقيقاتي شرک هاي پژوهشگران محترم جهت اخذ اولويت 

( http://trt.moe.gov.irرو)يد وزارت ن يقات و فنداور يدفتر آموزش تحق ينترنتياهمچنين بر روي سايت  ها تياولو اين کنند.

 . بارگذاري شده است
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است. پژوهشگران بايد  توجه : اين فرم به عنوان نمونه بارگذاري شده

 .با شرکت مربوطه هماهنگي نمايند ،براي اخذ فرم پيشنهاد نهايي
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