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 مقدمه

هاي تحقيقاتي به ريزي و مديريت فعاليتدهي، برنامهبرخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد سياستگذاري، سازمانهاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از اهميت زيادي امروزه فعاليت   

ريزي منسجم براي هاي تحقيقاتي و برنامهحقيقات، شناسايي اولويتهاي بسياري از متوليان تترين دغدغهاي صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اين رو يکي از مهمگونه

گيري روشن در فرايند تحقيقات، جلوگيري از اتالف هاي تحقيقاتي بر اساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي واقعيات و نيازهاي سازمان تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهتباشد. اگر اولويتاجراي آنها مي

هاي کالن سازمان را به دنبال خواهد داشت. نظر مقام عالي وزارت نيرو نيز اينست گيريها و تصميمسازيکاري، تخصيص بهينه اعتبارات تحقيقاتي و افزايش نقش تحقيقات در تصميمکاري و موازينابع، پرهيز از دوبارهم

 باشد و بايد اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايد با دانش روز جهان طراحي کنيم تا بتوانيم با تغييرهاي آينده در جهان منطبق باشيم.انه ميکه تکيه بر پژوهش و توسعه فناوري يکي از راهبردهاي اين وزارتخ

جاري همچون سال گذشته، نمايد. در سالرا منتشر مي "حقيقاتي وزارت نيروهاي تعناوين اولويت" مجموعه، هر ساله مربوطهدفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي   

در تامين  ها و جلوگيري از تکرار عناوين مشابه، جايگاه آنهابندي شده اند. بدين ترتيب ضمن تسهيل کار پژوهشگران در انتخاب پروژهها، براساس محور و زير محور دستههاي تحقيقاتي شرکتتنظيم نهايي عناوين اولويت

 هاي کيفي عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. زنجيره ارتقاء شاخص

ضمن  هاي مربوطه، مراجعه نمايند.هاي مندرج در انتهاي فايل، تماس حاصل نموده و يا به نشاني شرکتتوانند با شماره تلفنهاي مذکور، ميپژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويت   

  سطح اين مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.استقبال از همکاري کليه پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيات علمي با اين وزارت، ارائه نظرات و پيشنهادهاي کليه عزيزان در جهت ارتقاء 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

  56 ارديبهشت
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 ريزي محور مديريت و برنامه -1

 منابع آب يزيربرنامه  1-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

مديريت نظام مند اقدامات 

سازگاري با مخاطرات آب و 

هوايي و بحرانهاي کمي 

 وکيفي آب

 تقاضا محور

کالن ملي طرح 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

    
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

مديريت نظام مند بهينه 

سازي الگوي مصرف بر 

اساس مزيت نسبي و مفاهيم 

 آب مجازي

   تقاضا محور

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

 مناسب با منابع آبي موجود

    
ارائه راه حل 

 مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

روش هاي تأمين آب به جاي 

سد سازي در مناطق 

 کوهستاني و دشت

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

نياز به مديريت بهينه آب با روشهايي 

 به غير از سدسازي

برنامه ريزي و توسعه منابع آبي با 

 روشهاي کم هزينه تر

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

جايگاه آب در پياده سازي 

 اقتصاد مقاومتي

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

پياده سازي اهداف اقتصاد مقاومتي با 

 مديريت در بخش آب

استفاده از تاثير آب در رونق اقتصاد 

 جامعه

تدوين 

 استاندارد

0 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

تهيه مدل)تحت سيستم 

اطالعات جغرافيايي( بيالن 

آب هاي سطحي و زيرزميني 

بر اساس منايع و 

مصارف)تخصيص هاي 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

منابع آب و  بهينه از

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

عدم وجود سامانه جامع منابع و 

مصارف حوضه هاي آبريز که مي تواند 

در تشخيص بيالن منفي يا مثبت 

حوضه ها کمک کند از داليل نياز به 

 اين تحقيق است.

تهيه آمار و اطالعات تخصيص هاي  -

داده شده در حوضه ها و آورد 

 منابع آب آنهارودخانه ها و ساير 

تهيه سامانه اطالعات جغرافيايي  -

GIS  داده هاي جمع آوري شده 

 ارائه مدل 
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

صورت گرفته( در حوضه 

 هاي آبريز استان

بررسي و تحليل و محاسبه بيالن -

 حوضه ها 

ارائه مدل نهايي بصورتي که به  -

راحتي بتوان در خصوص ارائه 

تخصيص هاي جديد در شرکت آب 

 منطقه اي تصميم گيري نمود

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ارهاي انعطاف و کبررسي راه

تدقيق پارامترهايي چون نياز 

آبي، الگوي کشت و نيز 

برنامه ريزي و توزيع بهينه 

آب در شبکه هاي آبياري 

 6اهش کجهت اعمال 

درصدي مصرف آب در بخش 

 شاورزي ک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

سازي نياز  بهينهضرورت 

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

 مناسب با منابع آبي موجود

ارتقاء بهره وري مصرف آب و اصالح 

 الگوي مصرف آب

ارتقاء بهره وري مصرف آب و حل 

 مشکل شرکت
 ارائه مدل 

0 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

ارزيابي طرحهاي انتقال بين 

چهارمحال حوضه اي استان 

و بختياري از منظر آب 

 مجازي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي امکان انتقال آب 

اي و پيامدهاي  بين حوضه

 آن

مشکالت مختلف ناشي از طرحهاي 

 انتقال بين حوضه اي

رفع چالشها و تعيين سهم آبه ها و 

 برنده -رايط برنده راهکارهاي ايجاد ش

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

تدوين برنامه راهبردي عرضه 

و تقاضاي آب استان در افق 

1420 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 تهيه برنامه راهبردي آب استان کمبود منابع آبي استان
ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابي اثرات ناشي از حذف 

حق النظاره آب زيرزميني بر 

 مديريت بخش آب استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

اهميت مسائل اجتماعي در حوزه 

 منابع آب

مديريت منابع آب زيرزميني در 

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي موانع اجراي برنامه 

استراتژيک در شرکت آب 

منطقه اي سمنان و ارائه 

 راهکارهاي اجرايي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 عملکرد شرکتبهبود  عدم اجراي برنامه استراتژيک شرکت
ارائه راه حل 

 مشکل

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي اثرات احتمالي ناشي 

از انتقال آب درياي خزر به 

سمنان بر کميت و کيفيت 

 منابع آب زيرزميني استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي امکان انتقال آب 

پيامدهاي  اي و بين حوضه

 آن

 کمبود منابع آبي استان
مديريت منابع آب سطحي و 

 زيرزميني

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي عملکرد و موانع 

توسعه طرح هاي مشارکتي 

بخش مديريت بخش آب در 

سطح استان و ارائه 

راهکارهاي عملياتي براي 

 بهبود وضع موجود

 تقاضا محور

پژوهشي اولويت 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 مديريت منابع آب استان مديريت منابع آبي استان
ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

13 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

ارزيابي ميزان اثربخشي 

سامانه محاسبه قيمت تمام 

شده آب و خدمات شرکت 

آب منطقه اي فارس و ارائه 

راهکارهاي اصالح و به روز 

 رساني آن

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

آب،  ارزش اقتصادي و ذاتي

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

ناچيز بودن قيمت و تعرفه هاي 

 دريافتي و مسايل ناشي از آن

محاسبه قيمت واقعي آب و در نتيجه 

مديريت تقاضا و نيز سودده نمودن 

 شرکت

تهيه 

 دستورالعمل

14 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

تدوين نقشه راه مديريت 

پايدار منابع آب زيرزميني 

 فارساستان 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

فقدان استراتژي کارآمد در جهت 

 زيرزمينيتوسعه پايدار منابع اب 

همسو نمودن مديريت منابع آب با 

 توسعه پايدار

تهيه 

 دستورالعمل

10 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

تدوين روش شناسي قيمت 

گذاري پساب در استان 

 فارس

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و فناوري 

بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 شاورزيکو 

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ذاتي آب، ارزش اقتصادي و 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

نياز به واقعي نمودن قيمت پساب 

 متناسب با شرايط استان
 ارائه فرمولبندي قيمت گذاري پساب

تهيه 

 دستورالعمل

10 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

ارزيابي مجموعه اسناد 

بخشي توسعه استان فارس از 

نظر محدوديتهاي بخش آب 

سند استان )آمايش سرزمين، 

توسعه بخش صنعت، 

 کشاورزي و ...(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح 

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

ناسازگاري برخي سياست هاي توسعه 

 اي با پتانسيل منابع آب

تعيين اهداف توسعه اي نامتناسب با 

 استانپتانسيل هاي آب 

تهيه 

 دستورالعمل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

10 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

تدوين برنامه و سند راهبردي 

بخش آب استان فارس با 

تاکيد بر بومي سازي احکام 

قانوني اسناد باالدستي بخش 

 آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

بر فرهنگي و حقوقي 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

فقدان سند راهبردي با توجه به 

 وضعيت نامطلوب منابع آب

بومي سازي احکام قانوني اسناد 

 باالدستي بخش آب 

تهيه 

 دستورالعمل

16 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

سازي شبيه سازي و بهينه 

بهره برداري از منابع آب 

هاي زيرزميني به منظور 

مديريت جامع و پايدار دشت 

 قزوين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

به دليل موثر بودن اين روش  در 

مديريت و جلوگيري از افزايش افت 

آب زيرزميني آبخوان با اولويت نواحي 

 بحراني 

ارزيابي و مدلسازي شرايط موجود، 

بهينه سازي پارامترهاي موثر در 

 برداشت منابع آب زيرزميني 

 با لحاظ نمودن شاخص هاي پايداري

 ارائه مدل 

11 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

تدوين سند راهبردي 

مديريت بخش آب استان با 

ت همه نهادهاي کمشار

مرتبط با تاکيد بر مديريت 

 تقاضا

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

نياز ضروري در جهت حفظ جان و 

 مال مردم

ت جاني و مالي ضرورت حفااظ

ساکنين و مجاورين رودخانه  که گاه 

 و بيگاه در معرض خطر سيل هستند 

ارائه راه حل 

 مشکل

25 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

ارزيابي وضعيت   بهره 

برداري ايستگاه هاي پمپاژ 

استان در شرايط موجود و 

ارائه راهکارهاي بهره برداري 

 مناسب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

بررسي وضعيت ايستگاه هاي پمپاژاز 

 نظر تآثير بهره برداري 

تعيين الگوهاي مخرب و ضعف هاي 

بهره برداري و ارائه راهکارهاي ماسب 

در جهت بهره برداري صحيح و بهينه 

 پمپاژاز ايستگاه هاي 

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

الت بهره برداري کارزيابي مش

ه هاي آبياري موجود در کشب

استان و ارايه سناريوي  بهره 

 برداري بهينه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

با توجه به اتمام اجراي شبکه هاي 

آبياري و زهکشي و تحويل به بهره 

بردار ضروريست ارزيابي هاي الزم 

زمان  بعمل آيد تا مسايل و مشکالت

-به دليل عدم وجود سناريوي بهره

ثر کبرداري معين و مشخص در ا

-هاي استان مقدار قابل مالحظههکشب

رود لذا اي از آب آبياري به هدر مي

بومي سازي 

 فناوري
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

بندي  هاي آب سيستم منابع طبيعي

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

الزم و ضروري ميرسد با تعريف  بهره برداري کاهش يابد. 

برداري بهينه منطبق با سناريوي بهره

ه بتوان برخي از کمشخصات شب

 ا را مرتفع ساخت.ههکالت شبکمش

22 
ت آب کشر

 اي گيالن منطقه

سازي برداشت تلفيقي  بهينه

در   انال و آب بندانکاز 

ه آبياري )مطالعه موردي کشب

شي که آبياري و زهکشب

 سپيدرود(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

اولويت حاضر در جهت علمي نمودن 

مديريت منابع آبي استان با توجه به 

شرايط محدوديت آبي سال هاي اخير 

 تدوين شده است.

زمان از  برداري هم ان بهرهکبررسي ام

بندان و ساير منابع آبي، بررسي  آب

اهش آب مصرفي از کان کام

مصرف،  کبياري در پيهاي آ هکشب

سازي زمان برداشت از منابع  بهينه

 مختلف

ارائه راه حل 

 مشکل

23 
ت آب کشر

 اي گيالن منطقه

بررسي و آسيب پذيري 

مديريت مصرف آب 

کشاورزي و ارايه راهکارهاي 

مديريت مصرف بهينه با 

تعيين بارش موثر جهت 

مديريت منابع آبي استان 

 گيالن در زمان آبياري

 محورتقاضا 

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

طبق آمار بارندگي هاي روي داده در  

دهه اخير که استان با شرايط 

خشکسالي مواجه بوده توانسته 

جايگزين نوبت بندي هاي آبياري 

و لذا تعيين دقيق اين  تناوبي گردد

 پارامتر براي استان ضروري است.

تعيين بارش موثر استان، تعيين تاثير 

بارش در مديريت آبياري استان، 

کاهش مصرف آب کشاورزي، تدوين 

برنامه جامع مديريت منابع آب در 

 شرايط بارش

ارائه راه حل 

 مشکل

24 
ت آب کشر

 اي گيالن منطقه

سازي توأمان مصرف  بهينه

کشاورزي در شبکه  آب

 گيالن و توليد انرژي برق آبي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

محدوديت منابع آبي در سال هاي 

اخير درآمد ناشي از توليد برق را 

کاهش داده و اکنون معاونت حفاظت 

و بهره برداري در تالش براي تدوين 

برنامه اي در فصل آبياري است تا هم 

زمان با رهاسازي آب جهت برداشت 

کشاورزي با برنامه اي بهينه توليد 

برق را نيز متوقف ننمايد اما علمي 

کاهش تلفات و افزايش راندمان  

هاي  انتقال آب در طول رودخانه

اهش کمشرف به شبکه و خود شبکه، 

هاي  هاي نگهداري رودخانه هزينه

مشرف به شبکه، به دليل عدم/کاهش 

اندازي  قطع و وصل سرتاسري آني، راه

وگاه و کمک به توليد برق پيوسته نير

سبز کشور، بهبود منحني فرمان 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

مودن نمودن اين تجربيات نيازمند ن

 انجام پژوهشي همه جانبه مي باشد.

مخزن سد سفيدرود، با توجه به دبي 

پيوسته خروجي و کاهش افت 

بيسابقه رقوم مخزن در مدت زمان 

( و کاهش rapid drawdownکم )

تنش ديناميکي اعمالي به تأسيسات 

 سد و شبکه، افزايش درآمد

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

تحليل و ارزيابي اثرات 

طرحهاي انتقال آب از 

سرشاخه هاي استان به 

استان هاي مجاور بر ساختار 

اقتصادي ،اجتماعي و زيست 

 محيطي در دراز مدت

تقاضا 

محور/دانش

 جويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بررسي امکان انتقال آب 

اي و پيامدهاي  بين حوضه

 آن

مشکالت بعدي  با توجه به نگاه  بروز

 غير فني در برخي موارد

تدوين وضعيت ارائه راهکارهاي 

 اجرايي وفني

ارائه 

دستورالعمل 

و حل 

 مشکل

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

بررسي  اثر حرارت بر ميزان 

تراوش  از پي و بدنه سدهاي 

 مازندران

دانشجويي/

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

بروز برخي موارد مشاهده شده 

 مشکوک

حفاظت از تاسيسات و منابع تامين 

 آب

تهيه دستور 

 العمل

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ظرفيت ها، چالشهاي بهره 

وري از آب و زمين در 

 مازندران

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

 مناسب با منابع آبي موجود

 ارائه وضعيت وراه حل هاي مربوطه پايين بودن بهره وري آب 
ارائه 

 دستورالعمل 

26 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

شبکه هاي مهندسي مجدد 

آبياري و زهکشي به منظور 

ارتقاء بهره وري  و راندمان 

توزيع آب به روش تحويل 

 حجمي و مانيتورينگ آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

آب  و راندمان  پايين بودن بهره وري

 در بخشهاي مختلف
 ارائه وضعيت وراه حل هاي مربوطه

ارائه راهکار 

 وحل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي ظرفيت مناطق 

ساحل ودريا براي پرورش 

 ماهي، ميگو و ....

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

منابع آب و بهينه از 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

وجود ظرفيت مناسب در مناطق 

 ساحلي

تدوين راه حل و افزايش منابع قابل 

 برنامه ريزي

ارائه 

دستورالعمل 

و حل 

 مشکل

35 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي ظرفيت مناطق 

ساحل ودريا براي پرورش 

 ماهي، ميگو و ....

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

چشم انداز سند 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

وجود ظرفيت مناسب در مناطق 

 ساحلي

تدوين راه حل و افزايش منابع قابل 

 برنامه ريزي

ارائه 

دستورالعمل 

و حل 

 مشکل

31 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

ارزيابي ميزان تحقق اهداف 

باال دستي بخش برنامه هاي 

 آب در استان مرکزي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

چشم انداز اين مرحله تاريخي مسائل 

و محدوديت هاي جديدي را نيز براي 

رح سال ها و دهه هاي آينده مط

ميسازد که تنها از طريق رويکرد به 

مديريت يکپارچه منابع آب و سعي و 

تالش در جهت تحقق اصول و مباني 

آن، ميتوان به طور هوشمندانه به 

 مقابله با آنها پرداخت.

ارزيابي ميزان تحقق اهداف  برنام 

هاي باالدستي بخش آب در استان 

 مرکزي.

ارائه راه حل 

 مشکل

32 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

امکان سنجي استفاده از 

نيروگاه برقابي کوچک در 

 استان مرکزي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(
 

تحقيق و بررسي عوامل مختلف در 

رابطه با امکان سنجي راه اندازي 

هاي برقابي در سد کمال  نيروگاه

 صالح استان مرکزي.

ارائه راه حل 

 مشکل

33 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

ارايه راهکارهاي عالج بخشي 

نيروگاه هاي برقابي استان 

 مرکزي سد ساوه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

هاي توسعه بر  اثرات طرح

آب)زيرزميني و منابع 

 سطحي(

با توجه به عدم تامين آب کافي و 

نبود ذخيره مناسب هد آبي جهت راه 

اندازي و توليد برق از تاسيسات 

موجود نيروگاه سد ساوه ضروري است 

مطالعه راهکارهاي عالج بخشي و راه 

 اندازي مجدد نيروگاه برقابي سد ساوه

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

باز طراحي در توربين ها و تاسيسات  منابع طبيعي

توليد برق اين مجموعه صورت گيرد 

که قبل از اين کار و صرف هزينه زياد 

پژوهشي در اين زمينه  الزم است کار

 صورت پذيرد.

34 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

محاسبه رد پاي آب و بيالن 

آب مجازي خدمات, 

محصوالت مختلف کشاورزي 

 و صنعتي استان يزد  

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

براي اولين بار با انجام مطالعه موردي 

به حل مشکلي از مشکالت آب استان 

 مي پردازد

برآورد ميزان آبخواه بودن صنايع و 

 کشاورزي و مديريت بهينه منابع آب 

تهيه 

 دستورالعمل

30 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و ارائه راهکارهاي 

افزايي در  گرايي و هم هم

ريزي کالن  مطالعات برنامه

 کشور با محوريت بخش آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

هاي  بندي و بررسي اوليه طرح با جمع

مطالعات کالن کشوري در حوزه آب، 

هاي نيرو،  خانه که عمدتاً در وزارت

کشاورزي و مسکن صورت گرفته 

است، عدم هماهنگي و همگرايي در 

ها به چشم ميآيد. بررسي  اين طرح

يق ميزان اشتراک، هماهنگي و دق

همگرايي اين مطالعات در جهت 

افزايي  شناخت ملزومات ارتقاي هم

هاي کالن کشور در حوزه آب،  طرح

 ضروري به نظر ميرسد.

شناسي مطالعات مرتبط با  آسيب-

هاي مختلف از  هاي جامع بخش طرح

 منظر بخش آب

تبيين نقش و جايگاه بخش آب در -

ي جامع ها انجام مطالعات طرح

 هاي مختلف بخش

انيزم افزايش سطح کارائه م-

ها بين  ها و همگرايي هماهنگي

هاي مختلف )از  هاي جامع بخش طرح

زيست و  شاورزي، محيطکجمله جهاد

 شور کصنايع( با طرح جامع آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

30 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

هاي  ارزيابي جامع پروژه

 کشوراي  حوضه انتقال بين
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

محيطي،  توجه زيست اثرات قابل

اقتصادي، اجتماعي و سياسي 

هاي انتقال آب، لزوم ايجاد  طرح

هاي نهادي مناسب با در نظر  چارچوب

هاي مديريت يکپارچه  گرفتن شاخصه

شناسي  ار و روشکتدوين سازو  -

هاي انتقال  بومي جهت ارزيابي طرح

الن کاي و همچنين ارزيابي  حوضه بين

هاي پيشنهادي و اجرا شده  طرح

 شور.کاي در سطح  حوضه انتقال بين

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

منابع آب، را مطرح ميسازد. از اين رو، 

هاي انتقال  ارزيابي جامع پروژه

اي و ارائه راهکارهاي ممکن  حوضه بين

قاي جامعيت و انسجام الزم جهت ارت

اي  حوضه هاي انتقال بين در طرح

 ضروري است.

ارائه چارچوب جامعي جهت ارزيابي  -

هاي  انيزمکهاي پيشنهادي و م حطر

 برداري عادالنه از آنها  بهره

30 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

نامه  ارزيابي و ارتقاي نظام

 تخصيص آب
 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

وجود مسايل و مشکالت در زمينه 

نامه تخصيص آب  تخصيص آب و نظام

توجه تصميمات ¬از جمله  اثر قابل

هاي توسعه،  سياسي  در اجراي طرح

ها و  عدم تقسيم مناسب مسئوليت

اختيارات در سطوح مختلف استاني، 

اي و ملي، عدم تطابق مرزهاي  حوضه

هاي آبي،   سياسي و مرزهاي حوضه

ز حد مجاز از منايع برداشت بيش ا

آب سطحي و زيرزميني، مشخص 

ها و تخصيص  نبودن مرز تصويب طرح

آب، عدول از سقف تخصيص در 

اي،  هاي آب منطقه برخي شرکت

طوالني شدن بيش از حد فرآيند 

 تخصيص و... 

نامه تخصيص و  شناسي نظام آسيب -

ارهاي عملياتي و اجرايي کارائه راه

و  اراييکجهت بهبود و ارتقاء 

 نامه  اثربخشي اين نظام

ارهاي الزم کسنجي و ارائه راه انکام-

ارايي و اثربخشي کبراي افزايش 

 نامه تخصيص آب نظام

هاي بهبود نظام تخصيص بر راه-

اساس تجربيات به دست آمده از 

 تجارب جهاني.

نامه تخصيص و  مشکالت فني نظام-

راهکارهاي افزايش اعتبار و دقت فني 

 آن 

هاي قانوني و ا و زيرساختسازوکاره-

نهادي جهت جلوگيري از اعمال 

 تصميمات سياسي در تخصيص آب.

تهيه 

 دستورالعمل
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 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 سازماني و نهادي مديريت 1-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

بررسي رابطه بين فرهنگ 

سازماني و بهره وري 

کارکنان در شرکت آب 

 منطقه اي اصفهان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

تعيين الگوي مناسب و 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

با توجه به اهميت و ارزش فرهنگ 

سازماني و نيروي انساني و نقش 

حياتي مديريت در تعالي سازماني و 

با توجه به پايين بودن بهره وري در 

سازمانهاي دولتي، انجام مطالعات 

 مذکور مد نظر قرار گرفت. 

به ميزان و اهميت نقش  دستيابي

فرهنگ سازماني در بهره وري 

 کارکنان در شرکت 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

بررسي بهترين روش 

گذاري در پروژهاي  سرمايه

معرفي شده شرکت براساس 

قوانين حاکم کشور و نحوه 

گذاران در  مشارکت سرمايه

هاي عمراني  اجراي پروژه

 شرکت

 محورتقاضا 

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

مديريت مالي طرح هاي توسعه 

 منابع آب

گذاران در  جذب هرچه بهتر سرمايه

هاي آماده واگذاري شرکت و  پروژه

هاي  تر پروژه اجراي هرچه سريع

 عمراني

اجراي 

 پايلوت

3 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

هاي  بررسي و تعيين شاخص

وري نيروي انساني  بهره

شرکت وارايه 

 ارزيابي پرسنل روش بهترين

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

مديريت منابع آب  جهت

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 مديريت نيروي انساني شرکت افزايش بهره وري نيروي انساني
ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي اثربخشي استقرار و 

بکار گيري سيستم هاي 

مديريت در شرکت آب 

 منطقه اي آذربايجان غربي 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

با توجه به استقرار سيستم هاي 

مديريتي در شرکت آب منطقه اي 

سال )از سال  6آذربايجان غربي طي 

( ميزان اثربخشي 1310الي  1360

سيستم هاي مديريتي استقرار يافته 

 اندازه گيري گردد.

سيستم اندازه گيري اثربخشي شامل 

مقايسه نتايج و خروجي هاي 

سيستم هاي مديريتي با اهداف 

پيش بيني شده خواهد بود. سيستم 

هاي استقرار يافته شامل:سيستم 

ريت کيفيت براساس استاندارد مدي

ISO 1551 سيستم مديريت زيست ،

 ISOمحيطي براساس استاندارد

، سيستم مديريت ايمني و 14551

بهداشت شغلي براساس استاندارد 

OHSAS 16551 ،نظام پيشنهادها ،

، 0Sنظام آراستگي محيط کار 

وري، تعالي سازماني  مديريت بهره

، مديريت EFQMبراساس مدل 

)تدوين استراتژي(،  استراتژي

مديريت دانش، مديريت و ارزيابي 

عملکرد، مديريت فرآيندها )براساس 

 مدل سامآب(، مديريت پروژه.

تدوين 

 استاندارد

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

ارزيابي ساختار و فرهنگ 

سازماني شرکت آب منطقه 

اي خراسان جنوبي و تناسب 

آن با اهداف و ماموريت هاي 

 شرکت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 بهره وري سازمان هاي عمومي
ارائه شناسايي نقاط قابل بهبود و 

 راهکارهاي اقدام اصالحي

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

بررسي تاثير هوش هيجاني 

بر وجدان کاري کارکنان 

شرکت آب منطقه اي 

 خراسان جنوبي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

اهميت نقش بي بديل مهارتهاي 

هوش هيجاني در بهبود کيفيت و 

کميت کار  و تقويت وجدان کاري 

 کارکنان

سنجش هوش هيجاني و وجدان 

کاري کارکنان و کمک جهت بهبود 

 ملکردع

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

تدوين دستور العمل و پياده 

سازي نظام نامه ايجاد تشکل 

ها ي بهره داري از تاسيسات 

آبي استان در شرايط نرمال 

 و کم آبي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين  

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

 

بررسي وضعيت بيمه طرحهاي 

توسعه منابع آب و ارائه راهکارهايي 

 در جهت بهبود وضعيت 

تدوين 

 استاندارد

6 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

بررسي تعارض هاي سازماني 

در شرکت آب منطقه اي 

الگوي بهينه فارس و ارائه 

 جهت مديريت آن

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

استفاده مؤثر از تعارض مستلزم 

شناخت و درک کامل ماهيت آن و 

همچنين علل به وجود آورنده و 

کسب مهارت در اداره و کنترل آن 

 است

هدف اصلي اين تحقيق بررسي و 

شناسايي عوامل موثر بر ايجاد 

تعارض سازماني و تاثير آن بر 

عملکرد فردي و سازماني کارکنان 

شرکت آب منطقه اي فارس و در 

ت نهايت ارائه مدلي جهت مديري

 تعارضات ايجاد شده مي باشد

ارائه راه حل 

 مشکل

1 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

تجزيه و تحليل و مطالعه کار 

و زمان سنجي در شرکت 

 آب منطقه اي فارس

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

منابع آب  طرحهاي توسعه

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

پيشنهاد روش هاي اصالحي به 

منظور کاهش هزينه ها ، ساده تر 

 شدن عمليات و افزايش بازدهي

بهبود روشهاي انجام کار و افزايش 

استفاده بهينه از  -کارايي عمليات

و  مقايسه-منابع و امکانات سازمان

بررسي -انتخاب کارها از نظر زماني

کارايي بخش ها و نيروهاي انساني 

 واحدها

تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

15 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

تحليل وضعيت مالي شرکت 

آب منطقه اي فارس و ارائه 

راهکارهاي عملياتي جهت 

 تحقق خودگرداني مالي آن

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

، مديريت 

اقتصاد و 

 بازرگاني

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

کاهش درآمدهاي شرکت و افزايش 

هزينه ها و در نتيجه محدوديت هاي 

 مالي تحميلي به شرکت

ارائه راهکارهاي سودده نمودن 

 شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

تدوين دستورالعمل 

گردشگري در سدهاي آب 

شرب و غير شرب استان 

کردستان، بررسي تجربيات 

 جهاني و ارائه ي راهکار

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

مديريت منابع آب جهت 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

با توجه به کمبود فضاي سبز در 

سطح شهر با توجه به توپوگرافي 

منطقه يکي از بهترين روش ها براي 

تفريحات سالم در محدوده شهري 

 محسوب مي شود. 

ايجاد فضاي سبز مناسب در محدوده 

شهري جهت آرامش و آسايش مردم 

 شهر هاي پايين دست 

بومي سازي 

 فناوري

12 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

تحليل وضعيت مديريت 

مالي شرکت آب منطقه اي 

کرمان  و ارائه راهکارهاي 

عملياتي جهت کاهش هزينه 

ها و افزايش درآمدهاي 

شرکت به منظور تحقق 

 خودگرداني مالي شرکت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با توجه اهميت مقوله درآمد در 

پيشبرد اهداف و برنامه هاي شرکت 

و با عنايت به متکي بودن شرکت به 

درآمد خود و تامين هزينه هاي 

جاري، انجام اين طرح ضروري بنظر 

 ميرسد.

ابع درآمد زايي کارآمد دستيابي به من

 و مطممئن براي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

تحليل و تدوين برنامه 

راهبردي مديريت منابع 

انساني شرکت آب منطقه اي 

 کرمان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

موفقيت سازمانها تا حد زيادي به 

روحيات، تالش، انگيزش و رضايت 

منابع انساني آنها بستگي دارد. لذا 

فته انجام اين تحقيق مد نظر قرار گر

 است

تحليل و تدوين برنامه راهبردي 

 مديريت منابع انساني

تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

با در نظر گرفتن مسائل  بازرگاني

 اجتماعي

14 
ت آب کشر

 اي گيالن منطقه

هاي  انالکبررسي وضعيت 

شي که آبياري و زهکشب

هاي  سپيدرود از لحاظ علف

 هاي مقابله با آن هرز و روش

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

هاي هرز در  الت ناشي از علفکمش

هاي ساالنه  هاي گيالن، هزينه هکشب

مربوط به بهره برداري و نگهداري از 

شي را قابل توجه شبکه آبياري و زهک

نموده است لذا چنانچه بتوان 

راهکاري جهت کنترل رشد علف 

هاي هرز در جدار کانال ها پيدا نمود 

در شرايط فعلي که شرکت با 

محدوديت هاي مالي مواجه است 

 موضوع راهگشا خواهد بود.

ها از  انالکارزيابي شرايط موجود 

هاي هرز، سنجش  لحاظ پوشش علف

ميزان بهبود وضعيت انتقال آب در 

ه با حذف کهاي موجود در شب انالک

ارهاي کهاي هرز، ارائه راه علف

هاي  اجرايي جهت مقابله با علف

 موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

بررسي و ارائه برنامه عملياتي 

فعاليت و برون سپاري 

امکانات شرکت با توجه به 

 منابع و ظرفيتهاي قانوني

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

کاهش  کاهش تصدي گري دولت و

 هزينه جاري شرکت

ارائه راهکار مناسب براي واگذاري 

 خدمات ممکن
 ارائه راه حل

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

بررسي وضعيت موجود و 

ارائه راهکارهاي عملياتي به 

 منظور توانمند سازي شرکت

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

لزوم بررسي علمي و دقيق درجهت 

 افزايش کارايي

شناسايي عوامل و شاخص هاي بهره 

 وري وبهبود آنها

تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

آسيب شناسي مديريت  

فرابخشي آب استان مرکزي 

و ارايه راهکارهاي عملياتي 

جهت ارتقاي سطح 

هماهنگي و همگرايي بين 

 نهادي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

فقدان و نقصان فرهنگ  مديريت 

 فرابخشي در دستگاه هاي اجرايي

ارايه راهکار جهت باال بردن فرهنگ 

مديريت فرابخشي در دستگاه هاي 

 اجزايي استان.

ارائه راه حل 

 مشکل

16 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي مديريت نهادي و 

 شورکسازماني بخش آب 
 تقاضا محور

راهبرد هاي 

چشم انداز سند 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

مديريت آب، مديريتي چند 

ديسيپلينه و فرابخشي است و 

دليل ماهيت خاص آن ابزار ¬به

اجتماعي مناسبي از حيث سياسي و 

رسد )که همواره موجب  نظر مي¬به

شده تا برخوردهاي غيرتخصصي و 

سياسي با مديريت آن شود(. با توجه 

به شرايط و مالحظات کشور، 

نفعان  همکاري و هماهنگي پايدار ذي

پذير نخواهد بود  بخش آب امکان

مگر آنکه مديريت نهادي و سازماني 

بخش آب هر استان در سه سطح 

دي و حکمراني صورت سازماني، نها

 پذيرد. 

ها و   ارزيابي، تدوين و ارائه روش-

ارهاي عملياتي و اجرايي جهت کراه

هاي  هماهنگي و همگرايي سياست

هاي ذيربط  ها و سازمان خانه وزارت

هاي  در بخش آب با لحاظ ظرفيت

 قانوني و نهادي موجود

هاي مطلوب  شناسايي شيوه-

نفعان در فرآيند  دهي ذي مشارکت

 شورکريزي مديريت بخش آب  رنامهب

تبيين جايگاه نهادهاي اقتصادي -

 اي. هاي آب منطقه الزم براي شرکت

تبيين و ارائه ملزومات ايجاد ارتباط -

هاي  منطقي و صحيح ميان بخش

شور کمختلف سازماني و نهادي آب 

ارآمد با کو همچنين ارتباط موثر و 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 ها ساير سازمان

ي بهبود لکهاي  راهبردها و سياست-

 ميت در بخش آب کمراني و حاکح

11 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سنجش رضايت شغلي 

پرسنل مديريت بخش آب 

ارهاي کشور و ارائه راهک

 ارتقاء انگيزش شغلي 

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

طرح تحقيقاتي  کنياز به انجام ي

اربردي در کجامع و در عين حال 

شناسي وضعيت منابع  زمينه آسيب

هاي تابعه بخش آب  تکانساني شر

هاي آب  تکشور به ويژه شرک

اي از منظر رضايت شغلي،  منطقه

اهش و افزايش کعوامل موثر در 

 سطح آن و انگيزش پرسنلي 

هدف سنجش ميزان رضايت شغلي 

ت مديريت منابع آب کپرسنل شر

هاي تابعه آن به ويژه  تکايران و شر

 باشد.  اي مي هاي آب منطقه تکشر

ارائه راه حل 

 مشکل

25 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

هاي  ارزيابي و ارائه روش

نوين محاسبه و برآورد 

ي و کضرايب هيدرودينامي

 ها  هاي آبخوان مشخصه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

ع دقيق از پارامترها و اطال

ها از  هاي دقيق آبخوان مشخصه

و  کجمله حجم ذخيره دينامي

آنها و همچنين روند  کاستاتي

تواند  تغييرات شوري هر آبخوان مي

ارآمد آن بسيار کدر مديريت بهينه و 

مفيد و اثرگذار باشد. از طرف ديگر 

با توجه به وسعت و تعدد 

شور نياز کهاي مطالعاتي  محدوده

ها  ه نسبت به شناسايي روشکست ا

هاي نوين جهت برآورد  و فناوري

شور اقدام کهاي  هاي آبخوان مولفه

ريزي منابع  گردد تا بتوان در برنامه

هاي مختلف  آب مناطق و حوضه

هاي موجود محاسبه و ارزيابي روش-

هيدروديناميکي و برآورد ضرايب 

 شناسايي مشکالت و کمبودها

هاي نوين مورد ارزيابي روش-

ها و استفاده در دنيا و مقايسه آن

 شناسايي نقاط ضعف و قوت

هاي ارائه بهترين روش و يا روش-

 ممکن 

پيشنهاد ساز و کار اجراي -

گيري يا برآورد  هاي نوين اندازهروش

 ضرايب هيدروديناميکي  

دي طرح جامع برآورد اقتصا-

برداشت ضرايب هيدروديناميکي با 

 روشهاي نوين

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

تري  شور از آمار و پارامترهاي دقيقک

 استفاده و بهره گرفت. 

ارائه پارامترهاي الزم براي شناخت -

کامل يک آبخوان و تدوين 

 شناسي جامع  روش

 

 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 جامع هاي طرح و سرزمين آمايش 1-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

ارايه الگويي کارآمد جهت 

تخصيص اب در حوزه زاينده 

رود از سراب تا پاياب با 

محوريت افزايش بهره وري 

مصرف آب و افزايش توليد 

با کمترين مشکالت زيست 

 محيطي

 تقاضا محور
مصوبات شوراي 

 عالي آب

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

مناسب با منابع آبي 

 موجود

-در حال حاضر هيچ برنامه علمي

اجرايي براي تخصيص اب از سراب تا 

پاياب حوزه زاينده رود با محوريت 

بهره وري مصرف آب، توليد محصول، 

سود کشاورز، مسائل زيست محيطي . 

مفهوم آب مجازي وجود ندارد. اين 

طرح مي تواند در اين مسير پيشرو 

 باشد. 

تهيه نقشه و پهنه بندي بهره وري 

رف آب، توليد، سود، و مسائل مص

 زيست محيطي در استان اصفهان

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

تهيه اطلس خصوصيات 

فيزيکي، شيميايي و 

بيولوژيکي منابع آب 

 )سطحي و زيرزميني( استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

يا شبکه  فقدان سامانه

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

اطالع از وضعيت کيفي منابع آب 

 استان 

تعيين وضعيت کيفي منابع آبي و 

 اعمال شيوه هاي مديريت پايدار

اجراي 

 پايلوت
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

3 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

بررسي روش هاي کنترل و 

مهار گرد و غبار در منطقه و 

منابع ارزيابي اثرات آنها بر 

 آبي استان ايالم

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

باتوجه  به وقوع پديده ريزگردها در 

چندساله اخير در استان ايالم و اثر 

همچنين  اين پديده بر کيفيت ابها و

در افزايش مصرف اب اين تحقيق 

 اولويت دارد.

آيا در زمان وقوع پديده ريزگرد،  -1

 -2کيفيت آب سد ايالم تغيير مييابد؟

ترکيب ريزگردها در محدوده سد 

چه پارامترهايي از  -3چيست؟ 

کيفيت آب سد را تحت تاثير قرار 

تغيير کيفيت با چه فاصله  -4ميدهد؟

حالت قبل از زماني از ريزگرد به 

 ريزگرد بر ميگردد؟

ارائه راه 

 حل مشکل

4 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

تدوين برنامه راهبردي و 

عملياتي مديريت و بهره 

برداري از منابع آب هاي غير 

 متعارف استان

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

يکپارچه منابع مديريت 

 آبي

عدم بهره وري مناسب آبهاي 

نامتعارف با توجه به حجم آبهاي 

 نامتعارف استان

 بهره وري بهينه از منابع آب نامتعارف
ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

امکان سنجي و تدوين 

دستورالعمل نظارت و 

تخصيص منابع آب شور و 

لب شور استان با تکيه بر 

 جهاني و ملي تجارب

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

وجود سرانه باالي  منابع آب هاي 

شور و لب شور در استان و عدم 

 امکان بهره رداري مناسب

 بهره وري بهينه از منابع آب نامتعارف
ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

بررسي تحليل و بومي سازي 

تجارب جهاني بهره برداري و 

مديريت منابع آب زير زميني 

 مشترک

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

کاهش منابع آب زير زميني و 

 چالشهاي پيش رو در اين امر
 افزايش بهره وري منابع آب

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي و تحليل اثرات 

متقابل منابع آب و توسعه 

 شهر و استان قم

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

آب)زيرزميني و منابع 

 سطحي(

وجود و حل مشکالت و مسائل 

 اجتماعي مرتبط با موضوع

توسعه پايدار با رويکرد حفظ منابع 

 آب

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

6 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي و تعيين نسبت آب 

قابل برنامه ريزي کشاورزي 

 با الگوي کشت استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

مناسب با منابع آبي 

 موجود

 توسعه بي رويه باغات در استان
تعيين حد بهينه تبديل اراضي زراعي 

 به باغي بويژه محصول پسته

ارائه راه 

 حل مشکل

1 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

تأثير آب  بيني ارزيابي و پيش

 انتقالي به دشت قم
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي امکان انتقال آب 

اي و پيامدهاي  بين حوضه

 آن

مخاطرات زيست محيطي، اجتماعي، 

اقتصادي و حفاظت کمي و کيفي 

 منابع آب

 حفاظت کمي و کيفي از منابع آب
ارائه راه 

 حل مشکل

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

تدوين طرح جامع پياده 

سازي مهندسي ارزش در 

طرح هاي بخش آب استان 

 کردستان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

ت منابع آب جهت مديري

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

با توجه به گذشت بيش از چند سال 

از مرحله مطالعات طرحها و تصويب 

در دفاتر فني شرکتها، لذا هنگام 

شروع اجرا و در حين اجرا نياز به 

 مهندسي ارزش در طرح ها مي باشد

با انجام مهندسي ارزش ، طرحها با 

تغييرات آب توجه به شرايط موجود و 

و هوايي و برخي از پارامترهاي موثر 

ديگر به روز گرديده که نتيجه آن 

بهينه نمودن طرح از نظر فني و مالي 

 خواهد بود.

ارائه راه 

 حل مشکل

11 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

شناسي  ارزيابي و ارائه روش

هاي آمايش  تهيه طرح

سرزمين با محوريت بخش 

 آب

 تقاضا محور

پژوهشي  اولويت

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

نون بيشترين  اقدامات صورت کتا

گرفته در خصوص آمايش سرزمين در 

زمينه هاي مطالعه، تدوين قواعد و 

مديريت آمايش بوده است و فعاليت 

وين و اجراي چنداني در خصوص تد

ها و همچنين ارزشيابي آنها  برنامه

بيني  صورت نگرفته است. لذا پيش

شود انجام اين تحقيق در ترسيم  مي

سنجي نحوه اعمال  انکام - 

ها و مالحظات منابع آب  محدوديت

 اي هاي منطقه ريزي در انجام برنامه

تدوين راهنماي لحاظ آب به عنوان  -

محرک توسعه در انجام 

 هاي منطقه ريزي برنامه

استخراج و ارائه راهکارهاي افزايش  -

ر فرآيند توسعه ملي و ارزش آب د

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

هاي  خطوط کلي اسناد توسعه بخش

نفع بخش آب نقش ايفا نمايد، و  ذي

لي توسعه کهاي  گيري همچنين جهت

ها و  شور مبتني بر محدوديتک

 هاي موجود در زمينه توسعه و فرصت

برداري بهينه از منابع آبي را  بهره

 تبيين نمايد.

 اي منطقه

تشريح نحوه ارتباط آب با ساير -

هاي توليد و انسان در فرآيند  نهاده

 توسعه

شناسي تهيه  تدوين و ارائه روش -

هاي آمايش سرزمين با محوريت  طرح

 بخش آب

 

 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 مشترک آبي منابع 1-4

 تحقيقعنوان  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

مديريت مناقشات آبهاي 

زيرزميني به عنوان يک منبع 

مشترک برمبناي تعامل بين 

 اقتصاد و محيط زيست

پايان نامه 

 دانشجويي
  

استفاده عدم شناسايي و 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

برنامه ريزي منابع آب مشترک با نگاه 

مدلهاي رفع اختالف از تحقيقات 

 نوين و کاربردي مي باشد.

تعيين الگوي کشت و ميزان برداشتها 

ارائه سياستهاي  -از آبهاي زيرزميني 

ارزيابي اثر آنها بر  -بهينه مصارف آبي

 آبخوانهاافت 

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

آسيب شناسي و ارزيابي 

اثرات استاني شدن شرکت 

هاي آب منطقه اي بر 

مديريت حوضه هاي آبريز 

مشترک استان)مطالعه 

 موردي : حوضه آبريز اترک(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

چالشهاي  و آسيبهاي استاني شده بر 

 مديريت حوضه 

تدوين برنامه هاي ميان مدت و بلند  

مدتو ارائه راهکارهاي مديريت پايدار 

 و بهينه

ارائه راه 

 حل مشکل
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

برنامه مديريت و بهره تدوين 

برداري بهينه و کارآمد از 

حقابه ايران از رودخانه مرزي 

 هيرمند

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

اصالح و بهينه سازي قوانين و شرايط 

رتبط با حقابه ايران از موجود م

 رودخانه مرزي هيرمند

مديريت بهينه منابع آبي موجود در 

 سيستان

ارائه راه 

 حل مشکل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

تدوين سند چشم انداز 

مشترک و حل تعارضات 

هاي آبريز مشترک  حوضه

 داخلي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

بررسي امکان انتقال آب 

اي و پيامدهاي  بين حوضه

 آن

با توجه به اينکه اين شرکت جز 

حوضه هاي باالدست استانهاي 

همجوار مي باشد. و مسأله انتقال بين 

 حوضه ايي مطرح است. 

هدف از اين تحقيق بررسي سهم 

استان در  انتقال بين حوضه اي است 

 که در استان مطرح مي باشد.

راه ارائه 

 حل مشکل

 

 محور منابع آب -2

 يآب سطح 2-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

ارايه راهکار براي تعيين عمق 

و چگالي برف در سطح 

رواناب استان و برآورد ميزان 

حاصل از آن به تفکيک در 

 حوضه هاي مختلف

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

عدم توانايئ اندازه گيري چگالي برف 

 معموليبه روشهاي 

تعيين چگالي برف با استفاده از 

تصاوير ماهواره اي و تهيه مدل رواناب 

 حاصل از برف

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

روشهاي نوين آببندي و 

پايدار سازي تأسيسات آبي 

استان )مطالعه موردي سد 

 باغکل خوانسار(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اتالف زياد منابع آب در اثر 

نشت و فرار آب از بدنه و 

پي سدها و تأسيسات 

هيدروليکي و ناپايداري 

 سازه ها در اثر نشت آب 

با توجه به هزينه زياد احداث و مرمت 

سدها و تأسيسات آبي و کمبود منابع 

آب، کاهش تلفات نشت از سازه هاي 

اين ماده مهم هيدروليکي ضمن حفظ 

حياتي به پايداري ابنيه هيدروليکي 

 کمک خواهد کرد.

ارائه روش هاي نوين و کارآمد در 

جهت آب بندي و پايدار سازي سدها 

 و تأسيسات آبي وابسته

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

هاي  هکرد شبکارزيابي عمل

شي و محاسبه کآبياري و زه

ارتقاي  راندمان آبياري جهت 

 وري بهره

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

با توجه به هزينه هاي مضاعف تامين 

آب و پايين بودن راندمان ابياري و 

مصرف بهينه اب لزوم بهره برداري و 

 اين تحقيق ضرورت دارد.

محاسبه راندمان توزيع وانتقال آب  -1

ارزيابي  -2هاي آبياري  هکدر شب

شي کهاي آبياري و زه هکرد شبکعمل

 -3با استفاده از راندمان محاسبه شده 

وري  ارهايي جهت ارتقا بهرهکارايه راه

 هکشب

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

شت گونه کان کبررسي ام

هاي گياهي مقاوم دربرابر 

شوري)اراضي پاياب  سد 

 مخزني ميمه(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

کمبود منابع آب و هزينه تامين منابع 

نياز از يک طرف و معزل آب مورد 

 منابع آب با کيفيت پايين

شت گونه هاي گياهي کامکان سنجي 

مقاوم دربرابر شوري در اراضي پايين 

 دست سد ميمه استان ايالم

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

بررسي ميزان تاثير گابيون ها 

در جلوگيري از ورود رسوبات 

 به سد مخزني ايالم 

 محور تقاضا

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

ورود رسوب به مخازن سدها باعث 

ه کاهش عمر سد ميگردد لذا نياز ب

کاهش ميزان رسوبات ورودي به 

 مخازن مي باشد.

جلوگيري از ورود رسوبات  به مخازن 

سد عمر سد را به ميزان قابل توجهي 

افزايش مي دهد و در اين راستا 

احداث بندهاي گابيوني و ترسيب 

رسوبات در باالدست گابيون ها 

موجب جلوگيري از ورود رسوبات به 

ي مخزن و کاهش ميزان رسوبات ورود

 به مخازن مي باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

بررسي و انتخاب بهترين 

مدل سري بارش داده هاي 

اي براي استان ايالم  ماهواره

، GPCP)از جمله مدل هاي 

TMPA سري ،PERSIANN  و

...( و تهيه بانک اطالعات 

بارش در مقياس ماهانه تا 

سال گذشته با استفاده از  35

مدل انتخابي براي محدوده 

 استان ايالم

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

اطالعات داده هاي عدم وجود بانک 

بارش جهت استفاده در مطالعات 

مختلف بدليل عدم وجود تعداد 

مناسب ايستگاه هاي اندازه گيري و با 

 طول دوره آماري مناسب

برآورد بارش در سطح استان با   -

استفاده از مدل هاي مختلف بارش 

 ماهواره اي

مقايسه نتايج مدل هاي مختلف با  -

زميني و نتايج ايستگاه هاي سنجش 

 انتخاب بهترين مدل با کمترن خطا

استخراش داده هاي بارش از مدل   -

 انتخابي براي سطح استان

استفاده از سري داده هاي توليد   -

شده در مطالعات هواشناسي طرح 

 هاي مطالعاتي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

مهندسي مجدد و بازبيني 

 کمي و کيفي طراحي

سدهاي ساخته شده يا در 

حال مطالعه و اجرا در استان 

 ايالم

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

مشکالتي که براي برخي سدهاي 

کشور بعد از اجرا پيش آمده لزوم اين 

 تحقيق را مشخص مي کند.

بررسي نقاط ضعف و قوت طرح هاي 

سدسازي ساخته شده يا در حال 

مطالعه و ساخت جهت پيشگيري از 

 صدمات جبران ناپذير اين طرح ها

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

آسيب شناسي مقاطع کنترل 

و تثبيت بستر در 

ايستگاههاي هيدرومتري و 

ارائه راهکارهاي عالج بخشي 

 مشکالت آنها

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

 ضرورت افزايش دقت و صحت اندازه

 گيري جريانهاي سطحي
 تدقيق اندازه گيري جريانهاي سطحي

ارائه راه حل 

 مشکل



                                                                                                                                                                                                                    26                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه 

 
 

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي و تحقيق در خصوص 

عوامل کاهش جريان هاي 

سطحي در سال هاي اخير و 

سهم هر يک از عوامل در اين 

 کاهش

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

علل و عوامل بررسي 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

لزوم بررسي علمي و دقيق داليل 

 کاهش روانابها

امکان تشخيص داليل کاهش 

نامتناسب رواناب ها نسبت به بارش 

 ها

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

عددي عملکرد مدلسازي 

 هيدروليکي سرريز سد سيلوه

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

سيلوه و با توجه به اهميت سرريز سد 

با توجه به حجم کم مخزن سد در 

مقابل آورد ساليانه رودخانه و 

همچنين با توجه به عدم مدلسازي 

هيدروليکي سرريز سد سيلوه نياز به 

مدلسازي عددي و اطمينان از 

عملکرد سرريز در شرايط مختلف 

 ضروري به نظر ميرسد.

انجام مدلسازي هيدروليکي سرريز 

ص سد سيلوه و گزارش در خصو

 عملکرد سرريز در شرايط مختلف

 ارائه مدل 

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي اثر بهسازي انهار 

سنتي بر روند احياي درياچه 

 اروميه

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

در حوضه آبريز درياچه اروميه بدليل 

هاي  عدم امکان کنترل سر دهانه

آبگيري انهار سنتي در برخي از 

ها، بخشي از آب هاي سطحي  شبکه

هرساله در فصول غير زراعي نيز به 

مزارع منحرف مي گردد که موجب 

عدم انتقال آب هاي سطحي به 

 درياچه اروميه مي گردد

ي سناريوهاي مختلف براي مدل ساز

حالت هاي مختلف وجود شبکه و 

حالت بدون شبکه و تاثير آن بر روند 

 احياي درياچه اروميه  

 ارائه مدل 

12 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

تعيين روابط بين ضريب 

زبري، اشل و سطح مقطع در 

ايستگاههاي هيدرومتري 

 استان

پايان نامه 

 دانشجويي

 اولويت پژوهشي

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

انجام محاسبات، پيش بيني و تحليل 

هاي دقيق هيدورلوژيک در محل 

 ايستگاههاي هيدرومتري

تعيين روابط بين ضريب زبري، اشل و 

سطح مقطع در ايستگاههاي 

 هيدرومتري استان

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

13 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

مطالعه چگونگي بهره برداري 

از مخازن سدها و مشکالت 

سازه اي در شرايط اقليمي 

 اخير 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

و  هيدروليکي)سد و شبکه

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

وجود تغييرات در آورد سدهاي در 

 دست بهره برداري در سالهاي اخير 

بهره برداري بهينه از سدهاي در 

 دست بهره برداري 

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

پيش بيني شاخص هاي 

کيفي و مکانيابي بهينه 

ايستگاه هاي پايش کيفيت 

 منابع آبهاي سطحي 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 وجود مشکالت کيفي آب 
وري بيشتر از  ارايه راهکار براي بهره

 منابع 

توليد نرم  

 افزار

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

بررسي پاسخ هيدرولوژيکي 

مناطق همگن شهري به 

بارش و تعيين کارايي شبکه 

زهکشي به کمک شبيه 

مطالعه  -سازي رواناب شهري

 موردي: بخشي از شهر مشهد

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

آب و کشاورزي 

 منابع طبيعي

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

بدليل مصرف بيش از حد آب شرب 

 جهت فضاي سبز شهري

مصرف بهينه رواناب ناشي از باران در 

 شهرها

اجراي 

 پايلوت

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

شناسايي راهکارهاي کاهش 

تبخير و تعرق در منابع آبي 

 استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

 مديريت منابع آب استان
يافتن منابع جديد آبي  و پرهيز از 

 هدررفت آب

ارائه راه حل 

 مشکل



                                                                                                                                                                                                                    28                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه 

 
 

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

10 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

استفاده از روشهاي نوين  

برآورد مقدار بارش در مناطق 

 فاقد آمار استان فارس

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

قديمي بودن و عدم کارايي مناسب 

 روشهاي موجود تخمين بارش 

ارائه دستورالعمل جهت تخمين بارش 

ارائه نرم افزار -به روشهاي نوين

 کاربرپسند   

تهيه 

 دستورالعمل

16 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

تهيه مدل هاي بارش رواناب 

در حوضه هاي آبريز استان 

 کردستان

 تقاضا محور

 طرح کالن ملي

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

يکي ار مولفه هاي اصلي مديريت 

 منابع آب  محسوب مي گردد

دستيابي به مدل هاي بارش رواناب 

 در حوزه هاي آبريز استان کردستان
 ارائه راه حل 

11 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

بررسي و ارزيابي راهکارهاي 

عملي کاهش تبخير از 

 مخازن سدها 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اتالف چشمگير منابع آب 

از طريق تبخير و 

 بندي(  تعرق)محاسبه، پهنه

ايران به عنوان کشوري واقع در 

با  منطقه خشک و نيمه خشک

مسائلي مانند کمبود منابع آب و 

رو است و از اين رو  تغيير اقليم روبه

هاي  الزم است تا با انجام روش

مختلف، منابع آب کشورمان را حفظ 

کنيم.از جمله  مهمترين  مشکالت در 

زمينه مديريت منابع آب، تبخير 

شديد آب از پشت مخازن سدها مي 

 باشد.

کاهش تبخير از مخازن سدهاي 

 اناست

ارائه راه حل 

 مشکل

25 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

تدوين طرح جامع مديريت 

عرضه و تقاضاي آب استان 

و  کرد سيستماتيکبا روي

لحاظ سناريوهاي مختلف 

 توسعه استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

و بهينه از منابع آب 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

مشکالت بهره برداري تلفيقي منابع 

 آب

برداري  بهينه  ارائه راهکارهاي بهره

 تلفيقي منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

امکان سنجي و ارائه 

راهکارهاي ايجاد شبکه 

آنالين پايش  کمي و کيفي 

منابع  آب استان لرستان با 

شرايط بومي و  توجه به

استانداردهاي داخلي و 

 جهاني

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

عدم وجود شبکه آنالين پايش کمي و 

 کيفي

ارائه طرح در خصوص ايجاد شبکه 

منابع آب  آنالين پايش کمي و کيفي

 ادر سطح استان و اجراي طرح پايلوت

ارائه راه حل 

 مشکل

22 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

اهش کبررسي و تحليل علل 

جريانات سطحي در حوزه 

 آبريز سد استقالل ميناب 

 تقاضا محور

طرح هاي 

تحقيقات و 

توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

اهش جريانات سطحي ورودي در ک

 حوزه آبخيز سد استقالل 

بررسي اثرات تغيير اقليم و مديريت 

سالي در حوزه آبخيز کي و خشکخش

 سد استقالل ميناب 

ارائه راه حل 

 مشکل

23 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

بررسي ميزان عناصر 

شيميايي و مواد بيولوژيکي 

موثر برسالمت آب شرب در 

منابع ارتفاعات الوند و ارائه 

که  10راهکار)مصوب سال 

موفق به دريافت کد نشده 

 است(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارهايي جهت ارائه راهک

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

بررسي تاثير آالينده هاي بيولوژيکي و 

 شيميايي بر منابع آب شرب

ارائه راهکار براي کاهش و توقف منابع 

 آلوده کننده آب

ارائه راه حل 

 مشکل

24 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

بررسي تاثيرات ساختار زمين 

شناسي منطقه لندفيلد 

شمال شهر همدان بر منابع 

 آب زيرزميني 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

آلودگي به اندازه گيري ميزان ورود 

 آبهاي شمال استان
 جلوگيري از ورود آلودگي به آبخوان

ارائه راه حل 

 مشکل



                                                                                                                                                                                                                    31                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه 

 
 

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 منابع طبيعي

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

بررسي و تعيين آب معادل 

برف با استفاده از تصاوير 

ماهواره اي بخصوص در 

حوضه آبريز سدهاي مخزني 

 استان

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

اقليم و تغيير 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

جهت کنترل برفسنجي ايستگاههاي 

 مربوطه

محاسبه آب معادن ذوب شده برف 

جهت محاسبه ورودي به مخزن سد 

 اکباتان

ارائه راه حل 

 مشکل

20 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي  شناسي و تدوين روش

نش بين منابع آب کاندر

 شورکسطحي و زيرزميني 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

درک چگونگي اندرکنش بين منابع 

رزميني در هر منطقه آب سطحي و زي

هاي  شرط الزم براي تهيه مدل

سازي و مديريتي و اعمال  شبيه

برداري  مديريتي آگاهانه در جهت بهره

بهينه و پايدار از منابع آب زيرزميني 

افي در اين کباشد. نبود شناخت  مي

زمينه منجر به ارائه آمار ناقصي در 

خصوص حجم منابع آب سطحي و 

شور ک زيرزميني مناطق مختلف

 گردد.  مي

شناسي تعيين چگونگي  ارائه روش -

اندرکنش ميان آب سطحي و آب 

 زيرزميني

ساز  هاي شبيه شناسايي و ارائه مدل -

سازي اندرکنش  مناسب جهت مدل

آب سطحي و زيرزميني در مناطق 

مختلف کشور با توجه به شرايط بومي 

 هر منطقه

ارائه راه حل 

 مشکل

20 
ت مديريت کشر

 ايران منابع آب

هاي  ارزيابي نتايج طرح

آماربرداري سراسري و تهيه 

اطلس منابع آب و جايگاه 

هاي جامع  ها در طرح آن

 بخش آب کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

هدف از پيشنهاد اين پروژه ارزيابي 

نسبت و جايگاه مجموعه مطالعات و 

ه در قالب آماربرداري، کاقداماتي است 

تهيه اطلس منابع آب و يا طرح جامع 

 گيرد.  صورت مي

ارزيابي ميزان اثربخشي نتايج  -

هاي آماربرداري  حاصل از طرح

سراسري، اطلس منابع آب و جايگاه 

جامع مرتبط با هاي  آن در انواع طرح

 شور کبخش آب 

شناسي عوامل و موانع تحقق  آسيب -

هاي جامع بخش آب  اهداف تهيه طرح

هاي سراسري از  شور و آماربرداريک

 منظر مطالعات پايه 

ه حل ارائه را

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

افزايي  ارهاي ارتقاء همکارائه راه -

مجموعه اقدامات صورت گرفته در 

هاي  زمينه مطالعات پايه و آماربرداري

 سراسري

 

 محورمنابع آب -2

 زيرزميني و سطحي هاي آب بين کمشتر 2-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

بررسي کيفيت آب سد 

آب  دره و تاثير آن بر شيرين

شرب به عنوان بخشي از 

 شبکه پايش منابع آبي استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

کمبود منابع آبي و ضرورت کنترل 

تاثيرات سوء زيست  -کيفيت آنها 

 آاليندهمحيطي منابع 

 -تعديل اثرات سوء بر محيط زيست 

ارائه راهکارها و برنامه هاي  زيست 

شناسايي و کنترل  آالينده  -محيطي 

 هاي منابع آبي 

ارائه راه 

حل و 

اجراي مدل 

 آزمايشي

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

بررسي و تحليل حساسيت 

ريسک منابع آالينده و دفن 

زباله بر آلودگي منابع 

ارستي و کيفي رودخانه اي ک

 استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

جلوگيري از آلودگي منابع آبي به 

خصوص منابع آبي استراتژيک 

 کارستي که در سطح استان فراوان

 است

پهنه بندي منابع کارستي استان و 

بررسي و تحليل حساسيت ريسک 

منابع آالينده و دفن زباله در مناطق 

 پهنه بندي شده

ارائه راه 

 حل مشکل
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 محورمنابع آب -2

 ينيرزميآب ز 2-3

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري هاي نوين توسعه و 

تکميل و احيا و بازيابي و 

افزايش عمر مفيد چاه، قنات 

 و چشمه 

   تقاضا محور

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

    
بومي سازي 

 فناوري

2 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

تجهيزات کنترل توزيع آب 

)کنتورهاي هوشمند، 

الکترومغناطسيي، حجمي 

پروانه اي، دريچه هاي تنظيم 

 شونده و خود تنظيم و ...(

   تقاضا محور

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

    
بومي سازي 

 فناوري

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

شبکه بررسي اثرات توسعه 

 فاضالب اردبيل بر آبخوان
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

نظر به بيالن منفي دشت اردبيل، از 

آنجا که توسعه و تکميل شبکه 

فاضالب خود حذف بخشي از تغذيه 

موضوع سفره است، ضرورت دارد 

 بررسي گردد

شناسايي تاثيرات بر کاهش تغذيه 

شناسايي تاثيربر -سفره)کميت(

تعيين  -کيفيت سفره)منفي يا مثبت(

ضرورت توسعه و تکميل شبکه و يا 

عدم ضرورت آن بر اساس جمع بندي 

 تاثيرات کمي و کيفي

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي گازهاي مضر متصاعد 

شده از آبهاي گرم معدني 

استان اردبيل و ارايه 

 راهکارهاي کاهش اثرات آن

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

کاهش حوادث ناشي از خفگي   -1

افزايش ايمني   -2گازهاي متصاعده / 

 -3بهره برداران از آبهاي معدني / 

افزايش ماندگاري مسافران و بهره 

کاهش مبلغ هزينه کرد  -4برداران / 

  بيمه گذار با باالبردن ايمني مجتمع

افزايش امنيت رواني بهره برداران در 

 استفاده از آبهاي معدني 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

راهکارهاي تامين پايداري 

آبخوان اردبيل با رويکرد آب 

 مجازي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

با توجه به اينکه کشت محصوالتي 

.. چون سيب زميني و هندوانه و.

مستلزم مصرف بيش از حد آب 

ميباشد و با عنايت به بحران آب، 

 تغيير الگوي کشت الزامي ميباشد

تعيين الگوي کشت مناسب در دشت 

اردبيل با رويکرد آب مجازي و لحاظ 

 شاخصهاي پايداري

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي تغييرات دبي، 

 شيميايي و دمايي آبهاي گرم

 استان در اثر زلزله

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

مشکالت احتمالي براي کميت و 

کيفيت منابع آبگرم معدني در زلزله 

 هاي آينده

مشخص شدن اثرات مثبت يا منفي 

کيفيت و کميت آبهاي گرم و زلزله بر 

 ارايه راهکارها

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي تاثير آبگيري سد 

گيوي بر چشمه هاي آبگرم 

 معدني کوثر

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

احتمال لطمه به چشمه آبگرم پس از 

 آبگيري سد گيوي

کسب اطمينان از وارد نشدن لطمه به 

آبگرم، يا ارايه راهکار پيشگيري در 

 صورت شناسائي خطر

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي علل پديده 

رسوبگذاري در تاسيسات 

آبگرم معدني قينرجه نير و 

 ارايه راهکار

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

هزينه هاي باالي تعمير و نگهداري 

 تاسيسات
 ارايه راهکار براي پديده رسوبگذاري

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

شبيه سازي کمي و کيفي 

 آبخوانهاي مهم استان
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به نقش حياتي و کليدي 

آبخوانها در تامين بخش عظيمي از 

مصارف اب بخشهاي مختلف 

کشاورزي مدل سازي کمي و کيفي 

منابع آب زير زميني ضروري به نظر 

 مي رسد.

اثرات تدوين مدلها براي شبيه سازي 

سناريوهاي مختلف بر حفاظت کمي و 

 کيفي آبخوانها

اجراي 

 پايلوت

15 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

شناسايي منابع آاليندة 

هاي آب زيرزميني  سفره

استان البرز و ارائة راهکارهاي 

 پيشگيري

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

آالينده آب و بررسي منابع 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 جلوگيري از آلودگي منابع آب
کاهش بار آلودگي منابع آب 

 زيرزميني

ارائه راه حل 

 مشکل

11 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

بررسي اثرات اجراي 

آوري فاضالب  هاي جمع طرح

بر وضعيت کمي و کيفي 

 ارهايکآبخوانها و ارائه راه

 بخشي عالج

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 حفاظت کيفي منابع آب کاهش اثرات کيفي منفي فاضالب ها
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

ان سنجي احداث سدهاي کام

زيرزميني در مناطق و 

دشتهاي مرزي شهرستان 

 دهلران و مهران)فاز شناخت(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

از باتوجه به خروج بخش قابل توجهي 

منابع آب زيرزميني بصورت زهکشي 

انتهاي دشتهاي منتهي به مرز کشور 

 عراق اين تحقيق اولويت دارد.

شناخت مناطق مستعد جهت احداث 

سدهاي زير زميني در راستاي 

جلوگيري از خروج آبهاي زيرزميني 

شور و جلوگيري از کبه خارج از 

اختالط آبهاي شور و شيرين در جهت 

 بع آب زيرزمينييفي از مناکحفاظت 

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

بررسي اثر احداث سدهاي  

مخزني استان بر وضعيت 

آبخوان دشتهاي زيردست با 

استفاده از مدل هاي رياضي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

با توجه به تغييرات زماني و مکاني 

کمي و کيفي آبهاي سطحي و 

زيرزميني منطقه هاي مورد مطالعه، 

احداث سد چه تاثيري در کاهش يا 

ه احداث و کبتوان پيش بيني نمود -1

آبگيري سدهاي گاوي،  دويرج و 

ميمه چه تاثيري روي وضعيت سفره 

هاي آب زيرزميني دشت تحت 

اجراي 

 پايلوت
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

)مطالعه موردي : گاوي، 

 دويرج و ميمه(

افزايش سطح تراز آب زيرزميني يا  سطحي بر يکديگر منابع طبيعي

 وان تحت پوشش داردکيفيت آبخ

مدل در آينده  کپوشش با ارائه ي

بررسي تغييرات  -2خواهد داشت

سطح آب زيرزميني با استفاده از مدل 

محاسبه بيالن آبخوان در -3رياضي 

شببه سازي -4طول دوره هاي تنش 

سفره آب زيرزميني در شرايط ماندگار 

 و غيرماندگار

14 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

تدوين طرح جامع انجام 

بهره برداري از مطالعات و 

منابع آب کارستي استان 

 ايالم

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

باتوجه به اهميت منابع آب در   -1

تامين اب شرب ؛ صنعت و کشاورزي 

اي استان  و ضرورت و در دراز مدت بر

حساسيت حفظ کيفيت اب شرب و 

همچنين اهداف تامين اب کشاورزي 

شبکه هاي ابياري و زهکشي اين 

 تحقيق اولويت دارد.

کاهش هزينه هاي جاري و ارتقا  -2

کمي و کيفي خدمات دهي به 

 متقاضيان

اربردي در کارائه توصيه هاي  -1

اهش خسارات بحران و تنش کجهت 

 -2ساليکشرايط خشم آبي در ک

برنامه مديريتي براي  کگزينش ي

-3ساليکاهش تقاضا در شرايط خشک

بررسي نحوه بهره برداري از منابع آب  

-4ساليکبويژه در دوره هاي خش

مبود مورد کثر کحداقل سازي حدا 

مبود کل کانتظار يا حداقل نمودن 

در نظر گرفتن  -0مورد انتظار 

 متغيرهاي تصميم مصارف شرب و

شاورزي با احتساب احجام تامين و ک

 مبودمتفاوتک

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

ارزيابي و بررسي موانع 

اجرايي و تحقق اهداف طرح 

تعادل بخشي در سطح استان 

 ايالم و ارائه راهکارهاي بهبود

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به بيالن منفي و کسري  -1

مخزن اغلب ابخوان هاي حوزه عمل 

شرکت و بمنظور جبران کسري 

مخزن و تامين اب تخصيصهاي قبلي 

داده شده اين تحقيق در اولويت قرار 

تهيه بيالن آب زيرزميني به منظور  -

شناخت تاثير احداث پروژه هاي 

تغذيه مصنوعي بر منابع آب 

 زيرزميني

جمع آوري و ثبت آمار و اطالعات -

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 گرفته است.

طرح مذکور موجب ارزيابي  -2

عملکرد فني پروژه انجام شده 

ميگردد.و تاثير اجراي طرح در ارتقاي 

کمي و کيفي خدمات را براي دستگاه 

 .متولي روشن مي سازد

يابي اثرات کيفي پخش مورد نياز و ارز

سيالب بر منابع آب زيرزميني در بعد 

 زمان و مکان

ايجاد سيستم پايش مناسب در -

محدوده طرح پخش سيالب جهت 

رفتارسنجي اثرات پخش سيالب بر 

 منابع آب زيرزميني

دسته بندي اطالعات جمع آوري -

شده به عنوان بانک اطالعاتي مورد 

استفاده در کارهاي تحقيقاتي و 

 رايي اتياج

ارزيابي تغييرات روند پارامترهاي -

کيفي سفره و بررسي تاثير پخش 

موانع و -0سيالب در اين تغييرات

 مشکالت و ارائه راهکارهاي الزم 

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

ارزيابي اثرات اجراي طرح 

احياء و تعادل بخشي آبخوان 

اصالح و و ارائه راهکار براي 

ارتقاء اثر بخشي طرح در 

 حوضه آبريز درياچه اروميه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

حفاظت از منابع آب در حوضه آبريز 

 درياچه اروميه

توسعه پايدار و حفظ منابع آب 

 زيرزميني، مديريت بهينه آبخوان ها

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

آسيب شناسي پروژه هاي 

طرح تعادل بخشي منابع آب 

زيرزميني و تحقيق در 

خصوص چالش هاي اجراي 

پروژه ها و ارائه راهکارهاي 

 الزم

 تقاضا محور
شوراي مصوبات 

 عالي آب

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

تشديد افت سطح آب ، کسري مخزن 

در آبخوان و تغييرات کيفي آب 

زيرزميني ، فرونشست دشتها ، 

 ضرورت اعمال مديريت غيرسازه اي

 نعآسيب شناسي فرآيند کار و رفع موا
ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

16 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

ارزيابي ميزان اثر بخشي 

اجراي طرح تعادل بخشي بر 

بهبود وضعيت منابع آب 

زيرزميني استان و بومي 

سازي طرحهاي پيشنهادي 

 براي دشتهاي استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

شناسائي اولويتها و ارزيابي تاثيرات 

 طرح تعادل بخشي

مديريت بهينه منابع آب و مقابله با 

 کم آبي

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

محاسبه خسارت آبخوان 

زيرزميني ناشي از برداشت 

غير مجاز در محدوده هاي 

 مختلف مطالعاتي استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

وجود برداشتها و چاههاي غير مجاز 

برخورد جدي با در استان و لزوم 

 متخلفين

 تعيين خسارتهاي وارده به آبخوانها
ارائه راه حل 

 مشکل

25 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

بررسي امکان استفاده از 

تصاوير ماهواره اي و داده 

به منظور پايش  GISهاي 

 سطح آب زيرزميني

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

هاي سنجي استفاده از فناوريامکان

نوين در شناخت و حل مسائل منابع 

 آبي

شناخت و کاربرد شيوه استفاده از 

اي در مديريت ¬هاي ماهوراه¬داده

منابع آب زيرزميني و بررسي تغييرات 

هاي ¬آبخوان سطح آب زيرزميني در

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

ارائه ي طرح نجات بخشي و 

ارزيابي روند 

ددرآببحرانابعادوشدت

استان خراسان شتهاي

جنوبي )مطالعه موردي دشت 

 قاينات(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

عدم قطعيت و شناخت از کليه 

فاکتورهاي مورد نياز براي انجام 

محاسبات شدت و ابعاد بحران در يک 

 محدوده ي مطالعاتي 

شناخت واقعي از عوامل مفيد و مضر 

 به نفع حفظ منابع آب 

تدوين 

 استاندارد
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

22 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

بررسي و تعيين ضرايب  

هيدروديناميکي سفره هاي 

آب زيرزميني بصورت تک 

چاهي با استفاده از چاه هاي 

 بهره برداري

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 بيآ

 کاهش هزينه ها و سهولت کاربرد

ارائه راهکار و متدولوژي امکان 

استفاده مطالعاتي از چاه هاي بهره 

 برداري

تهيه 

 دستورالعمل

23 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

بررسي و مقايسه عملکرد 

روش هاي مختلف رسم 

هيدروگراف واحد آبخوان و 

 تهيه نرم افزار کاربردي 

 تقاضا محور

پژوهشي  اولويت

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

مشکالت روش تيسن در رسم 

هيدروگراف واحد و محاسبات کسري 

 مخزن آبخوان ها

معرفي روشي کارآمد براي رسم 

آبنمود واحد متناسب با داده هاي 

 نرم افزار کاربردي موجود و ارائه

توليد نرم  

 افزار

24 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

تهيه مدل مفهومي و رياضي 

 آب زيرزميني آبخوان زوزن
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

زيرزميني و هاي  آب

 سطحي بر يکديگر

وجود درخواست توسعه برداشت در 

 اين آبخوان توسط صنعت فوالد

تهيه مدل و پاسخ به اين پرسش که 

توسعه برداشت چه پاسخي در آينده 

 از سوي آبخوان دربر خواهد داشت؟

 ارائه مدل 

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

برآورد مقدار تغذيه آب 

استفاده از روش زيرزميني با 

نوسانات سطح ايستابي در 

 چناران-آبخوان آبرفتي مشهد

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

    
ارائه راه حل 

 مشکل

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

برآورد حجم تغييرات مخزن 

با استفاده از خصوصيات 

کمي و کيفي قنوات در 

 چناران-آبخوان آبرفتي مشهد

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

زيرزميني و  هاي آب

 سطحي بر يکديگر

    
ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

ارزيابي هيدروژئولوژي و 

هيدروژئوشيمي و ايزوتوپي 

 قناتهاي مهم دشت گناباد

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

از منابع آب و بهينه 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

    
ارائه راه حل 

 مشکل

26 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

هاي نوين  ارزيابي و ارائه روش

محاسبه و برآورد ضرايب 

ي و کهيدرودينامي

 ها  هاي آبخوان مشخصه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عوامل بررسي علل و 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

اطالع دقيق از پارامترها و 

ها از جمله  هاي دقيق آبخوان مشخصه

آنها  کو استاتي کحجم ذخيره دينامي

و همچنين روند تغييرات شوري هر 

تواند در مديريت بهينه و  آبخوان مي

ارآمد آن بسيار مفيد و اثرگذار باشد. ک

از طرف ديگر با توجه به وسعت و 

شور کهاي مطالعاتي  تعدد محدوده

ه نسبت به شناسايي کنياز است 

هاي نوين جهت  ها و فناوري روش

شور کهاي  هاي آبخوان برآورد مولفه

ريزي  اقدام گردد تا بتوان در برنامه

هاي مختلف  منابع آب مناطق و حوضه

تري  ر از آمار و پارامترهاي دقيقشوک

 استفاده و بهره گرفت. 

هاي موجود محاسبه و ارزيابي روش-

برآورد ضرايب هيدروديناميکي و 

 شناسايي مشکالت و کمبودها

هاي نوين مورد استفاده  ارائه روش-

در کشورهاي مختلف دنيا در 

 هاي اخير سال

هاي نوين مورد استفاده  ارزيابي روش-

ها و شناسايي مقايسه آندر دنيا و 

 نقاط ضعف و قوت

هاي ارائه بهترين روش و يا روش-

ممکن با توجه به سازگاري با شرايط 

 اي  بومي و منطقه

هاي پيشنهاد ساز و کار اجراي روش-

گيري يا برآورد ضرايب  نوين اندازه

 هيدروديناميکي  

برآورد اقتصادي طرح جامع برداشت -

روشهاي ضرايب هيدروديناميکي با 

 نوين

ارائه راه حل 

 مشکل

21 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

تعيين ميزان افت آبهاي 

زيرزميني و ارزيابي ميزان 
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت
 رفع نياز شرکت

بررسي وضعيت و ميزان فرونشست 

 دشتهاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

فرونشست دشتها در محدوده 

 هاي مطالعاتي استان زنجان

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 راهکارهاي پيشگيرانه

35 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي اثرات کيفي ناشي از 

برداشت بي رويه منابع آب 

زيرزميني استان و پيشروي 

 آبخوان هاآب شور به داخل 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون علوم 

انساني ،معارف 

 اسالمي و هنر

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

 مديريت کيفي منابع آب استان کمبود منابع آبي استان
ارائه راه حل 

 مشکل

31 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

اثربخشي طرح ارزيابي ميزان 

تعادل بخشي منابع آب 

زيرزميني بر توسعه پايدار 

استان از منظر معيارهاي 

مختلف زيست 

محيطي،امنيتي،اجتماعي و 

فرهنگي در دوره زماني کوتاه 

 مدت و بلند مدت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

يرزميني و منابع آب)ز

 سطحي(

 بهبود منابع آب زيرزميني افت سطح آب زيرزميني
ارائه راه حل 

 مشکل

32 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي راهکارهاي مورد 

استفاده در کشورهاي 

مختلف با شرايط اقليمي و 

منابع آبي مشابه با استان در 

خصوص احيا و تعادل بخشي 

منابع آب زيرزميني و کنترل 

افت آبخوان ها به همراه 

آناليز و برآورد نقاط قوت و 

ضعف رويکردهاي اجرايي 

منتخب به منظور اجرا در 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل  

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

 کنترل افت آبخوان ها افت باالي منابع آبهاي زيرزميني 
ارائه راه حل 

 مشکل



                                                                                                                                                                                                                    49                                                                                                                                                                                                                                   9316اولویت های تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 
 
 

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 استان

33 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابي عملکرد طرح هاي 

تغذيه مصنوعي استان و ارائه 

 راهکارهاي ارتقاء عملکرد آنها

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

 افت سطح آب زيرزميني
مديريت عملکرد سازه هاي اجرا شده 

 در استان

ارائه راه حل 

 مشکل

34 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي تأثير عوامل زمين 

شناسي و تکتونيکي  بر 

جهت جريان و کميت و 

کيفيت آب زيرزميني در 

 -استان قم )مطالعه موردي

بررسي ارتباط هيدروليکي و 

تاثير گسل البرز برآبخوان 

 شريف آباد و موارد مشابه(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

مخاطرات زيست محيطي و حفاظت 

 کمي و کيفي منابع آب

حفاظت کبفي و جلوگيري از آلودگي 

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل

30 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي و تعيين منشاء، علل 

عوامل شوري، روند  و

تغييرات و مؤلفه هاي جبهه 

آب شور  در آبخوان هاي 

استان و ارائه راهکارهاي 

 کنترلي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

در حفاظت کمي و کيفي منابع آب 

 معرض بحران

حفاظت کمي و کيفي و بهره برداري 

 پايدار از آبخوان

ارائه راه حل 

 مشکل

30 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

مطالعات جامع آب زيرزميني 

دشتهاي استان و استفاده 

 بهينه از منابع آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

استفاده  عدم شناسايي و

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

وضعيت بحراني دشتها و افت تراز 

 سطح آب

تعادل بخشي منابع و مصارف دشتها 

با افزايش راندمان آبياري و توسعه 

شت کاي و شتهاي گلخانهک

 م آب طلبکمحصوالت 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 منابع طبيعي

30 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

يفي کمي و کتهيه مدلهاي 

آب زيرزميني دشتهاي 

ممنوعه استان در جهت 

پيش بيني آينده آبخوان و 

 مديريت بهينه آن

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

وضعيت بحراني دشتها و افت تراز 

 سطح آب

مديريت بهينه آبخوان و برنامه ريزي 

 بلندمدت مصارف آب

ارائه راه حل 

 مشکل

36 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

بررسي و ارائه راهکارها براي 

اصالح و اثر بخشي پروژه 

هاي طرح تعادل بخشي 

آبهاي زير زميني در محدوده 

 هاي مطالعاتي استان کرمان 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

هاي گذشته به داليل  طي دهه

هاي  مختلف فشار زيادي بر آبخوان

آب زير زميني وارد و موجب صدمات 

ناپذيري به  و تغييرات جبران

زيست شود. بنابراين تعادل  محيط

زيرزميني دشتها امري بخشي آبهاي 

 ضروري مي باشد.

تحليل اثرات  ناشي از اجراي طرح 

هاي تعادل بخشي بر وضعيت فعلي و 

آتي آبخوان و مدلسازي کمي و کيفي 

آبخوان، توسعه پايدار و حفاظت از 

 منابع آب زير زميني

ارائه راه حل 

 مشکل

31 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

امکان سنجي استفاده از  

 آبهاي ژرف در استان کرمان
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به اين که  تمام نياز آبي 

استان کرمان از منابع زيرزميني 

ميشود، بررسي امکان استفاده تامين 

از ژرفا آب در استان  ضروري بنظر 

 مي رسد.

بررسي امکانات و روش هاي استفاده 

 از ژرفا آب، توسعه پايدار منابع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

45 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

ارزيابي و ارتقاي نظام 

تخصيص آب بر مبناي 

تفکيک حجم ذخاير کارست، 

سازند سخت و آبرفت در 

محدوده هاي مطالعاتي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

بهره برداري و حفاظت از نترل ک

 آبخوانها
 ارائه مدل  در بررسي هاي بيالن ارزشمند است
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 مختلف استان

41 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

ارائه دستورالعمل کف شکني 

يا ادامه حفاري در آبخوانهاي 

آبرفتي استان کرمانشاه بر 

مبناي شرايط هيدروفيزيکي 

و ديناميکي آبخوان ) بر 

 کمبناي روشهاي قابل لين

يستم اطالعات به س

 جغرافيايي(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

نترل بهره برداري و حفاظت از ک

 آبخوانها

ارزيابي نرخ نفوذ آب در سازند 

کارستي با استفاده از روشهاي تجربي 

مرسوم و روشهاي بومي و محلي و در 

صورت امکان با استفاده از روشهاي 

هيدروژئولوژي به واسنجي مدل 

پيشنهادي پرداخته و ارائه حجم 

 تقريب نفوذ را با ادله کافي 

تهيه 

 دستورالعمل

42 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

استفاده از روشهاي تلفيقي 

براي شناخت حجم مخازن 

دشتهاي آبرفتي در راستاي 

 تعادل بخشي آبخوانها

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

ل وضعيت فعلي آبخوانها  و عدم تعاد

در برداشت/تغذيه تعادل بخشي را به 

 اولويت مطرح ساخته است. کعنوان ي

ارايه بهترين شيوه عملياتي/اجرايي و 

ار کحتي جامعه شناختي براي تنوير اف

بهره برداران در مواجه با چگونگي 

 مصرف بهينه منابع آب زيرزميني

 ارائه مدل 

43 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

بررسي تطبيقي روشهاي 

مختلف طراحي شبکه هاي 

کمي و کيفي پايش آب 

زيرزميني )روشهاي رياضي، 

هيدروژئولوژي، آماري و 

سيستم هاي تصميم گيري 

چند معياره( و کنترل 

کارشناسي و 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نه يا شبکه فقدان ساما

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

يفي در استان يا کمي و که هاي کشب

وجود ندارند يا نيازهاي فعلي براي 

تدوين الگوهاي مديريتي را تامين 

 نند. کنمي 

  
تهيه 

 دستورالعمل



                                                                                                                                                                                                                    44                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه 

 
 

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 صحرايي)مطالعه موردي(

44 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

فناوري هاي نوين شناسايي و 

بهره برداري از منابع آب 

 ارستيک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 ارستکحفاظت و شناخت منابع آب 

محقق قادر باشد ضمن شناخت منابع 

ارست در عمليات صحرايي مناطق ک

 سازد.ارستي را مشخص کتواندار 

ارائه راه حل 

 مشکل

40 

ت آب کشر

اي  منطقه

و  هگيلويهک

 بويراحمد

برآورد حجم ذخاير کارستي 

استان کهگيلويه و بويراحمد 

با استفاده از متدولوژي کامل 

 و جامع هيدروژئولوژي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

باتوجه به نياز روز افزون به منابع آب 

شرب ، وبا عنايت به اينکه بخش 

مهمي از منشاء وسرچشمه بسياري از 

آبهاي سطحي دراستان از منابع 

کارستي و چشمه هاي کارستي تامين 

 ميشود 

لزوم برآورد ميزان بهره برداري از 

بايد براساس  منابع آب کارست

مطالعات بيالن با مطالعه جامع  

  ضرورت دارد هيدروژئولوزي کارست

ارائه متدولوژي وروش شناسي بررسي 

 پتانسيل منابع آب کارست دراستان 

هاي آبدار و  تعيين گسترش  آهک -

 نقاط مساعد براي توسعه کارست

تعيين مناطق مستعد ازنظر  - 

پتانسيل ايجاد مخازن زيرزميني 

 سب وآب موجود براي بهره برداري منا

بررسي چگونگي امکان بهره برداري  -

 از آبهاي آهکي موجود 

ارائه نقشه کيفي منابع آب  -

وتغييرات کيفيت آب درآبخوانهاي 

 کارستي استان 

بررسي روند کلي جهت جريان آب  -

زيرزميني درآبخوان هاي کارستي 

 استان

هاي زير  تسريع وتسهيل کاوش - 

هاي  سطحي جهت اکتشاف آب

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 کارستي

40 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

بررسي و شناسايي منابع 

هاي  کننده آب آلوده

هاي  زيرزميني استان و راه

 کاربردي جلوگيري از آن 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 آلودگي منابع آب زيرزميني
مديريت منابع آب زيرزميني و 

 جلوگيري از آلودگي آن

ارائه راه حل 

 مشکل

40 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

بررسي علل افزايش تراز آب 

زيرزميني در مناطق 

گلستان و مسکوني استان 

ارائه روشهاي مواجهه با آن 

)مطالعه موردي: روستاهاي 

 اوجابن و زنگيان(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

افزايش طراز آب هاي زير زميني و 

ايجاد اختالل در زندگي ساکنان 

 منطقه

ارائه روش هاي نوين جهت سنجش 

تراز منابع آب زيرسطحي و 

 راهکارهايي براي کنترل آن

ارائه راه حل 

 مشکل

46 
ت آب کشر

 اي گيالن منطقه

بررسي آسيب پذيري آبخوان 

ساحلي دشت تالش با 

استفاده از مدل هاي گلدايت 

 و دراما

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

عدم وجود بررسي جامع از وضعيت 

 آبخوان تالش

تحليل شرايط موجود آبخوان، آسيب 

شناسي، مدل سازي آبخوان، طرح 

 سناريوهاي مختلف

ارائه راه حل 

 مشکل

41 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

تهيه مدل رياضي به تعادل 

رساني آب زيرزميني در 

 دشت ها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

 تهيه مدل رياضي
کيفيت ميت و کتهيه مدل رياضي 

 منابع آب زيززميني
 ارائه مدل 
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

05 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

تعيين محل و طراحي شبکه 

اندازه گيري مرتبط با 

 سدهاي زير زميني

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

منابع مديريت يکپارچه 

 آبي

حفظ ذخاير منابع آب زيرزميني و 

استفاده بهينه از منابع آب باران 

 وسيالب

الت  ساخت سدهاي کمسائل و مش

زيرزميني و تعريف شاخصهاي معرف 

جهت شناسايي مناطق مستعد در 

 سطح استان

ارائه راه حل 

 مشکل

01 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي پتانسيل چشمه هاي 

توسعه صنابع استان جهت 

 بسته بندي آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

افزايش درآمد و توانمند _نياز شرکت 

 سازي شرکت

شناسايي منابع قابل برنامه ريزي 

 وتوانمند سازي مالي

تهيه اطلس و 

 حل مشکل

02 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

بومي سازي اهداف طرح احيا 

و تعادل بخشي با رويکرد 

جبران کسري مخازن ، عالج 

بخشي و ارائه راه حل و شيوه 

 نامه بومي

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

زيرزميني و هاي  آب

 سطحي بر يکديگر

مشکالت کمي کيفي در منابع و 

 مجاري آبي

شيوه  -بومي سازي  -ارائه راه حل 

 نامه 

تهيه 

 دستورالعمل

03 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

ارزيابي منابع آب کارستيک 

استان مرکزي با استفاده از 

 فن آوريهاي نوين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

کارست در حال حاضر آب شرب مورد 

نياز بسياري از شهرهاي ما را تأمين 

ميکند و ضرورت دارد وضعيت منابع 

آب کارستي با استفاده از فناوريهاي 

نوين مانند روشهاي ژئو فيزيک 

 ردد.بررسي گ

خشکساليهاي اخير باعث کاهش 

شديد منابع آبي استان خصوصا در 

بخش شرب شده است. لذا استفاده از 

روشهاي جديد شناسايي منابع آب 

کارستي که در استان مرکزي بسيار 

پر اهميت مي باشند کمک شاياني در 

رفع مشکالت بوجود آمده در اثر 

کاهش اين منابع و جايگزيني منابع 

 کرد. جديد خواهد

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

04 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

تعيين حداکثر عمق کف 

 شکني در دشتهاي استان
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

کنترل عمق چاه هاي کشاورزي به 

عنوان يکي از راهکارهاي پيشنهادي 

وزارت نيرو در راستاي تامين آب 

شرب و صنعت در دشتها ميباشد. 

آنچه مسلم است نسل حاضر اجازه 

برداشت کل منابع آبي موجود را 

ندارد؛ در غير اينصورت نسل هاي بعد 

براي تأمين آب شربنيز با مشکل 

مواجه خواهند بود. لذا توقف يا کنترل 

جايي و کف شکني چاهها، ميزان جاب

 امري ضروري ميباشد

تهيه دستورالعمل و محاسبات تعيين 

حداکثر عمق کف شکني چاه هاي 

 استان مرکزي

ارائه راه حل 

 مشکل

00 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

مدلسازي کيفي سفره آب 

بهار -زيرزميني دشت همدان

و انجام پيش بيني هاي الزم 

جهت بهبود مديريت آبخوان 

مديريت بهينه سيستمهاي و 

 آبياري کشاورزي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

ورود آلودگي ها و تاثيرپذيري منابع 

آب و سيستمهاي آبياري کشاورزي از 

 آلودگي ها اين

کنترل آلودگي ها و مديريت بهينه 

 آبخوان

ارائه راه حل 

 مشکل

00 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

ارزيابي آسيب پذيري و 

تعيين حريم کيفي منابع آب 

زيرزميني در دشت هاي 

 استان يزد 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 فقدان سامانه يا شبکه

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

براي اولين بار با انجام مطالعه موردي 

به حل مشکلي از مشکالت آب استان 

 مي پردازد

مديريت تخصيص  و حفاظت از منابع 

 آب 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

00 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

تغذيه مصنوعي سفره هاي 

آب زيرزميني با استفاده از 

پساب و امکان سنجي و ارائه 

راهکارهاي عملياتي 

جايگزيني پساب با آب 

 مصرفي بخش کشاورزي 

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و "

فناوري بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 "شاورزيکو 

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

براي اولين بار با انجام مطالعه موردي 

به حل مشکلي از مشکالت آب استان 

 مي پردازد

تغذيه سفره هاي آب زيرزميني 

ومديريت مصرف  وجايگزيني پساب 

 با آب چاه 

بومي سازي 

 فناوري

06 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

بندي آثار و  پهنهارزيابي و 

تبعات اقتصادي، اجتماعي، 

محيطي ناشي از  زيست

رويه منابع  برداشت بي

زيرزميني در شرايط کنوني و 

 آتي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين  

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

شناسايي مشکالتي  کبدون ش

هاي آب،  همچون خشک شدن چاه

ها،  کاهش دبي رودخانه و آب درياچه

تنزل کيفيت آب، افزايش هزينه پمپاژ 

و استحصال آب و نشست زمين و 

اثرات منفي آن در محيط زيست و 

پهنه بندي آنها، نه تنها مي تواند 

کمک شاياني به مديريت بخش آب 

امعي را از ه تصوير جکند، بلککشور 

وضعيت منابع آب زيرزميني در 

 نوني و آتي ارائه نمايد. کشرايط 

سازي وضعيت  ميکشناسايي و -

شور در مناطق کمنابع آب زيرزميني 

 مختلف 

بندي آثار منفي از برداشت  پهنه-

بيرويه در زمينه هاي اقتصادي، 

محيطي در شرايط  اجتماعي و زيست

نوني و تحت سناريوهاي مختلف در ک

 هاي آتي سال

الن کها و راهکارهاي  ارائه برنامه-

براي بهبود وضعيت منابع آب 

هاي  زيرزميني در مناطق و حوضه

 شورکآبريز مختلف 

ارائه راه حل 

 مشکل

01 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

بخشي  ارزيابي طرح تعادل

هاي زيرزميني و ارائه  آب

ارها براي کراهبردها و راه

 اصالح و ارتقاء اثربخشي طرح    

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

يد برنامه پنجم بر تداوم کبا توجه به تا

الزامات مرتبط با حفاظت از منابع آب 

زيرزميني و از طرف ديگر ادامه روند 

نابسامان وضعيت منابع آب زيرزميني 

ه ميزان اثربخشي طرح کنياز است 

تعادل بخشي و به خصوص عوامل 

موثر بر موفقيت يا عدم موفقيت آن 

در بهبود وضعيت منابع آب زيرزميني 

تعيين ميزان دستيابي هر يک از  -

هاي طرح به اهداف از پيش  پروژه

 تعيين شده در مناطق مختلف

هاي موجود در اجراي طرح  چالش -

بخشي و راهکارهاي عملي و  تعادل

 ها قانوني رفع آن

شناسايي نقاط قوت و ضعف طرح  -

 تعادل بخشي

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

تقاء طرح ارائه پيشنهاداتي براي ار - د ارزيابي دقيق قرار گيرد. شور مورک

تعادل بخشي و موثر تر شدن اين 

 طرح.

05 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

بررسي و ارزيابي اثرات 

هاي توسعه بر منابع آب  طرح

 شورکزيرزميني 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

صنايع معادن و 

فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

بر هاي توسعه  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

ارزيابي جامعي از تاثيرات انواع  لزوم 

هاي توسعه اعم از سدسازي،  طرح

هاي تغذيه مصنوعي،  اجراي طرح

آوري فاضالب،  هاي جمع طرح

شي، کهاي آبياري و زه هکشب

اي،  هاي انتقال بين حوضه طرح

هاي انتقال آب بر منابع آب  طرح

 زيرزميني صورت نگرفته

شناسي ارزيابي تاثيرات  تدوين روش-

هاي توسعه بر وضعيت  انواع طرح

 منابع آب زيرزميني 

ترين تاثيرات  بندي مهم ارائه و اولويت-

يفي اجراي کمي و کمنفي و مثبت، 

هاي توسعه بر منابع آب  انواع طرح

 شور  کزيرزميني در مناطق مختلف 

تحليل علل و عوامل ايجاد آثار منفي -

وسعه بر منابع آب هاي ت طرح

 زيرزميني.

ارائه راه حل 

 مشکل

01 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

تدوين برنامه جامع مطالعات، 

برداري و  تحقيقات، بهره

ارستي کحفاظت از منابع 

 شورک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

صنايع معادن و 

فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

هاي  رويه از آبخوان بهره برداري بي

ارستي در بسياري از مناطق ايران ک

هاي  منجر به عدم تعادل در آبخوان

ها شده  يدن چشمهکارستي و خشک

نون در بسياري از کاست. اين مهم ا

اهش کهاي ايران، موجب  دشت

ارستي کيفيت يا تنزل حجم مخازن ک

شده است.در مجموع با توجه به 

ارستي کاهميت و جايگاه منابع آب 

يفيت مورد نياز کدر تامين آب با 

ه کشور نياز است کبسياري از مناطق 

شناسي تدوين برنامه  ارائه روش-

شناخت و بهره برداري از منابع آبي 

 کارستي کشور

ارائه روشهايي براي پايش منابع آب -

 کارستيک

تحليل تجربيات جهاني از شناخت و -

 بهره برداري از منابع آبي کارستي

بندي عوامل اصلي  شناسايي و اولويت-

 شورکارستي کننده منابع آب کتهديد

ارزيابي و ارائه روشهاي شناسايي -

 منابع آب کارستي

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 مورد انتظار اهداف ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

نسبت به برنامه جامعي جهت 

برداري از  مطالعات، تحقيقات و بهره

 ين منابع تدوين و پياده گردد. ا

ارائه راهکارهايي براي حفظ منابع -

 استراتژيک کارستي

 

 بمحورمنابع آ -2

 متعارف نا هاي آب 2-4

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنياولول يدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري هاي بهره برداري از 

 آبهاي شور و لب شور 
   تقاضا محور

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

    
بومي سازي 

 فناوري

2 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

ريسک هاي استفاده بررسي 

از پساب در کشاورزي و ارائه 

 مدل کيفي

پايان نامه 

 دانشجويي

الن ملي کطرح 

دانش و فناوري 

بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 شاورزيکو 

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

 استفاده از پساب در کشاورزي

از پساب در  ارائه روش استفاده

کشاورزي بدون آسيب زدن به 

 طبيعت

ارائه راه 

 حل مشکل

3 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

تعيين الگوي کشت بهينه بر 

اساس شرايط اقليمي، خاک 

و منابع آب منطقه با تاکيد 

 بر مبحث آب مجازي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 افزايش بهره وري بخش کشاورزي
استخراج الگوي کشت مناسب منطقه 

 اي بر اساس اصول آب مجازي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنياولول يدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 منابع طبيعي

4 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

ارزيابي چرخه حيات زيست 

محيطي انتقال پساب از 

به تصفيه خانه ماهدشت 

 اشتهارد

پايان نامه 

 دانشجويي

الن ملي کطرح 

دانش و فناوري 

بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 شاورزيکو 

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

 ارزيابي چرخه حيات زيست محيطي
شناسايي اثرات انتقال پساب بر منابع 

 آبي و محيط زيست

ارائه راه 

 حل مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

امکان سنجي بهره برداري از 

آبهاي غير متعارف و منابع 

آب شور  در محدوده هاي 

مطالعاتي شهرستان طبس و 

محاسبه قيمت تمام شده آب  

و مقايسه آن با قيمت تمام 

 شده ساير منابع

 تقاضا محور

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي 

عالي علوم 

تحقيقات و 

 فناوري

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

معرفي روشهاي فني و اقتصادي 

استفاده از آبهاي نامتعارف )آب دريا، 

( براي مصارف مختلف …پساب، 

 شاورزي، شرب و صنعتک

استفاده از آبهاي غير متعارف در 

 راستاي جبران افت آبخوان

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

استفاده از آب هاي 

غيرمتعارف در آبياري و 

تغذيه آبخوان دشت قزوين 

)پساب، آب هاي شور و لب 

 شور و ...( و بررسي اثرات آن

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و "

فناوري بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 "شاورزيکو 

عدم شناسايي و استفاده 

آب و بهينه از منابع 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

لزوم استفاده از منابع آب جديد و 

تجديد پذير به دليل کمبود آب و 

 خشکسالي

بهره برداري از منابع آب غير متعارف 

و استفاده از اين آب ها به عنوان 

منابع آب جديد استان در چرخه 

 توليد و مصرف

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنياولول يدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

سنجي، مکان يابي و ان کام

تعيين روش اجراي تغذيه 

مصنوعي منابع آب زيرزميني 

دشتهاي  استان با استفاده از 

 پساب

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و "

فناوري بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 "شاورزيکو 

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

استان داراي منابع آب غير متعارف 

قابل توجه است در حاليکه از نظر 

 منابع  آب با کيفيت در مضيقه است 

تامين خشي از نيازهاي استان را از 

طريق شيرين سازي و مناسب سازي 

 آب  غير متعارف

ارائه راه 

 حل مشکل

6 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

مطالعه و ارزيابي پتانسيل 

ستان و هاي نامتعارف ا آب

برداري  ارائه راهکارهاي بهره

 ها بهينه از آن

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

استان داراي منابع آب غير متعارف 

قابل توجه است در حاليکه از نظر 

 منابع  آب با کيفيت در مضيقه است 

تامين خشي از نيازهاي استان را از 

طريق شيرين سازي و مناسب سازي 

 آب  غير متعارف

ارائه راه 

 حل مشکل

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

تدوين نقشه راه بهره برداري 

منابع آب  و استفاده از

 نامتعارف استان مرکزي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

لزوم بهره گيري از منابع آبي  -

غيرمتعارف و استفاده مجدد از پساب 

ان تصفيه شده در کشاورزي، به عنو

 مهمترين منبع آبي غيرمتعارف، 

استفاده از پساب خانگي در بخش  -

کشاورزي را به عنوان راه حل مناسب 

 جهت دفع فاضالب

بررسي اثر تخليه پساب تصفيه خانه 

خمين بر کيفيت منابع آب سطحي و 

 زيرزميني 

بررسي اثر تخليه پساب تصفيه  -

خانه هاي اراک، بر کميت منابع آب 

 يني سطحي و زيرزم

بررسي اثرات زيست محيطي تخليه  -

 پساب براکوسيستم محدوده اثرپذير 

بررسي امکان استفاده از پساب  -

خروجي از تصفيه خانه ها جهت 

 مصارف کشاورزي

بررسي منابع مصارف پساب ها در  -

کشاورزي )تعيين الگوي کشت 

متناسب با کيفيت پساب خروجي از 

 تصفيه خانه ها در هر منطقه با در

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنياولول يدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 نظر گرفتن اقليم و شرايط خاک(

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

تدوين برنامه جامع بهره 

برداري و استفاده از منابع 

 آب نامتعارف استان مرکزي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

 بهينه از منابع آب و

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

لزوم بهره گيري از منابع آبي  -

غيرمتعارف و استفاده مجدد از پساب 

تصفيه شده در کشاورزي، به عنوان 

 مهمترين منبع آبي غيرمتعارف، 

استفاده از پساب خانگي در بخش  -

کشاورزي را به عنوان راه حل مناسب 

 جهت دفع فاضالب 

جامع تدوين دستورالعمل و برنامه 

بهره برداري از منابع آب نامتعارف در 

 استان مرکزي

ارائه راه 

 حل مشکل

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

تدوين برنامه راهبردي و 

عملياتي توسعه منابع آب 

يد بر منابع کاستان با تا

شور(  غيرمتعارف )شور و لب

جهت تامين نيازهاي استان 

ساله  انداز بيست در افق چشم

 شور ک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

به دليل وجود منابع آب شور و لب 

شور در استان و عدم استفاده بهينه از 

 آنها 

ارآمد استفاده از کشناسايي روشهاي 

آب دريا ، پساب و...( آبهاي نامتعارف )

شاورزي ، کبراي مصارف مختلف 

 شرب و صنعت 

ارائه راه 

 حل مشکل

12 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

تبيين و تحليل جايگاه 

مديريت منابع آب نامتعارف 

نوني و آتي کدر شرايط 

 شور کمديريت بخش آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعي منابع

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

ه با توجه به کنياز است 

رو پس از تبيين  هاي پيش محدوديت

و ترسيم جايگاه موجود و مطلوب 

منابع آب غيرمتعارف در مديريت 

شور، نسبت به ارائه برنامه کبخش آب 

عملياتي تحقق جايگاه مطلوب از 

 ن اقدام گرددکجوانب ممتمامي 

ترين خروجي مورد انتظار از اين  مهم

پژوهش ترسيم جايگاه مطلوب و قابل 

حصول منابع آب نامتعارف در 

شور و چگونگي کمديريت بخش آب 

 باشد.  تحقق آن مي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 محور اقتصاد آب -3

 آب بخش در اقتصادي ابزارهاي 3-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

امکان سنجي کاهش قيمت 

تمام شده آب وراهکارهاي 

 اقتصادي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

مباحث اقتصاد آب)تعيين  

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

باتوجه به بحران اقتصادي وهمچنين 

بحران آب ضرورت کاهش هزينه ها 

درشرکت بيش ازپيش احساس 

 ميشود. 

ارائه راهکارهايي جهت کاهش قيمت 

تمام شده و اقتصادي شدن تامين آب 

 در دشت مرکزي ايران

راه  ارائه

 حل مشکل

2 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

بررسي راه اندازي بورس آب 

در استان البرز )اجراي 

 پايلوت(

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 راه اندازي بورس آب

محيطي، تنظيم رعايت شرايط زيست 

فعاليتهاي بازار آب  در چارچوب 

قوانين استاندارد شده بازار وتحت 

نظارت 

بودن  ودردسترس دولت،شفافيت

اب و  پايدارمنابع اطالعات،حفاظت 

 وتخصيص بهينه آن  مديريت

تهيه 

دستورالعم

 ل

3 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

مطالعه، شناسايي و ارائه 

راهکارهاي عملي وصول 

جديد درآمد در منابع  

 شرکت آب منطقه اي ايالم

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

باتوجه به مسائل و مشکالت مالي  -1

شرکت  انجام تحقيق  مذکور اهميت 

 دارد.

مذکور مرتبط با مسائل مالي  طرح -2

اقتصادي در راستاي کسب و  افزايش 

 درامد مي باشد

-شناسايي روش هاي وصول درآمد

انجام مطالعات کاربردي و ارائه 

راهکارهاي اصولي به منظور وصل 

 منابع جديد درآمدي 

ارائه راه 

 حل مشکل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان شرقي

بررسي نحوه تاثير تغيير 

رفه هاي آب بر بهره وري تع

آن در بخشهاي مختلف 

 اقتصادي

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

با توجه به اهميت بهره وري آب در 

شرايط موجود و تعرفه هاي مورد 

عمل که مانع از ايفاي نقش اقتصادي 

آب در فرايند توليد مي گردد اين 

تبيين رابطه ميان تغييرات قيمت آب 

 و بهره وري آن

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 تحقيق در اولويت قرار گرفته است

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان شرقي

آسيب شناسي انسداد 

چاههاي غيرمجاز و ارايه 

راهکارهاي موثر و جامع براي 

 کاهش تبعات آن

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 اجتماعيمسائل 

چالشهاي جدي در انسداد چاهها و 

مخالفت اجتماعي شديد با توجه به 

 معيشت مردم

کاهش تبعات اجتماعي و نارضايتي 

مردمي و کاهش بار حقوقي براي 

 شرکت آب منطقه اي

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

شناسايي درآمدهاي بالقوه و 

اي  پنهان شرکت آب منطقه

شناسي فرايند  آسيبتهران و 

وصول مطالبات به منظور 

شناسايي نقاط قوت و ضعف 

و کارآ نمودن فرايند جهت 

 بهبود شرايط وصول

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

نقدينگي در صنعت آب، لزوم اهميت 

شناسايي درآمدهاي بالقوه و پنهان، 

لزوم  پيگيري مستمر  در جهت  

 بهبود فرآيند وصول

احصاء درآمدهاي بالقوه و پنهان 

شرکت، گزارش بررسي اقدامات انجام 

شده و مقايسه تطبيقي با ساير 

شرکتهاي موفق در زمينه وصول 

مطالبات،  استخراج فعاليت هاي موثر 

ر زمينه افزايش وصول مطالبات، د

بهبود فرايندها با رويکرد افزايش 

 وصول مطالبات

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

تشکيل بازار آب و تاثير آن 

بر اقتصاد منطقه : مطالعه 

 موردي دشت ورامين

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

آب)تعيين مباحث اقتصاد 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

الزامات تشکيل بازار آب و فقدان 

 بررسي جامع در اين زمينه

بررسي جامع جهت تصميم گيري در 

 کميته ساماندهي و راهبري بازار آب

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

ارزيابي ميزان آب مجازي 

اقالم مصرفي خانوار در 

شهرهاي استان و ارائه الگوي 

نياز آب هر شهروند از ديدگاه 

آب مجازي و خوراک، 

 پوشاک،خدمات

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

ر نظر گرفتن آب مجازي لزوم د

 -دربرنامه ريزي هاي آبي استان

بازنگري در سياست هاي مديريت 

منابع آب که در آن به توسعه آب 

 مجازي توجه مي گردد.

برآورد الگوي نياز آبي مناسب و 

اقتصادي در منطقه و اقتصادي نمودن 

 ارزش آب

ارائه راه 

 حل مشکل

1 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

ارزيابي ايجاد سنجي و  انکام

بازارهاي رسمي، محلي و 

هوشمند آب در سطح استان 

 زنجان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 رفع نياز شرکت

افزايش درآمد شرکت و امکان توسعه 

بازارهاي رسمي ، محلي و هوشمند 

 آب در سطح استان زنجان

ارائه راه 

 حل مشکل

15 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

بررسي قابليتهاي گردشگري 

و راهکارهاي ايجاد درآمد از 

 منابع آبي استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 رفع نياز شرکت

  ارائه راهکارها براي جذب سرمايه

هاي تامين و توزيع  غيردولتي در طرح

 آب،

ارائه راه 

 حل مشکل

11 
ت آب کشر

 اي سمنان منطقه

محاسبه و مقايسه ارزش 

افزوده توليدات بخش هاي 

مختلف مصرف کننده آب در 

 استان سمنانسطح 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 مديريت اقتصادي منابع آب استان مدريت مصرف
ارائه راه 

 حل مشکل

12 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

جايگاه آن در آب مجازي و 

 محدوده استان قزوين
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

تحليل آب مجازي، با تکيه بر ميزان 

مصرف آب، مسائل اجتماعي و 

اقتصادي ناشي از الگوي کشت و 

الگوي اشتغال با توجه به کاهش 

منابع آب زيرزميني استان قزوينبه 

کيفي جامع جهت تهيه مدل کمي و 

ارزيابي مزيت هاي استان قزوين در 

توليد کشاورزي، صنعت، خدمات و در 

نهايت تعيين کمبودهاي منابع آبي و 

ارائه بسته هاي پيشنهادي جهت 

 ارائه مدل 
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

عنوان اصلي ترين منبع آبي اين 

استان و قطب کشاورزي بودن استان 

 قزوين و اهميت استراتژيک اين استان

جلب حمايتهاي دولت در زمينه هاي 

 سرمايه گذاري در محدوده استان

13 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

هاي و بررسي و ارائه روش 

تضمين مناسب به منظور 

مشارکت پذيري بخش 

خصوصي و جذب 

گذاري داخلي و  سرمايه

 ها خارجي در اجراي طرح

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

خصوصي در  عدم مشارکت بخش

برداري و نگهداري از طرحهاي  بهره

 آبي

دستيابي به راهکارهاي مشارکت 

 بخش خصوصي در طرحهاي آبي

ارائه راه 

 حل مشکل

14 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

هاي نوين  بررسي و ارائه روش

تشکيل بازار محلي آب در 

استان گلستان، بررسي و 

پياده سازي تجربيات 

موفق هاي  کشورها و استان

 در اين امر

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 لزوم ارزيابي ظرفيت هاي درآمدي 
مطالعه، احصاء و ارزيابي ظرفيت هاي 

 درآمدي با تشکيل بازارهاي محلي آب

ارائه راه 

 حل مشکل

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

ارهاي توسعه کتدوين راه

گردشگري در سدهاي استان 

)مطالعه موردي؛ سدهاي 

 گلستان، بوستان و وشمگير( 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

پتانسيل بالفعل باالي گردشگري در 

 سدهاي استان

ارائه راهکارهاي عملياتي جهت توسعه 

گردشگري در محيط پيراموني 

 سدهاي استان گلستان

ارائه راه 

 حل مشکل

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

امکان سنجي ايجاد بازارهاي 

محلي آب با رويکرد اقتصاد 

 مقاومتي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 تشکيل بازار محلي آب
بررسي امکان ايجاد بازار محلي آب در 

 استان لرستان

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 منابع طبيعي

10 
ت مديريت کشر

 ايرانمنابع آب 

ارهاي کارزيابي و ارائه راه

بهبود مديريت مالي در بخش 

 آب 

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

برآورد غيرواقعي نيازهاي زماني و  -

 هاي بخش آب  اي طرح سرمايه

هاي  ايه ناچيز در طرحبازگشت سرم -

هاي  توسعه بخش آب به ويژه در طرح

 ه کسد و شب

هاي  تکعدم خودگرداني مالي شر -

 اي  آب منطقه

عدم موفقيت در تامين منابع مالي  -

هاي  مورد نياز جهت اجراي طرح

 بخش آب

النظاره بر  اثر منفي حذف حق -

آب  يها شرکتخودگرداني مالي 

 يا منطقه

م بخش خصوصي گذاري ک سرمايه -

 در بخش آب

خروجي اصلي اين طرح ارائه بسته 

ارهاي عملياتي و بومي متناسب کراه

شور و همچنين کبا شرايط داخلي 

مجموعه قوانين و مقررات جهت 

بهبود مديريت مالي بخش آب 

تبيين و تحليل مسائل  -باشد.  مي

مديريت مالي بخش آب با محوريت 

 هاي توسعه بخش آب  طرح

قش مديريت مالي در تبيين ن -

مديريت و توسعه پايدار بخش آب 

 شور ک

ارگيري ک ارزيابي وضعيت به -

ابزارهاي مديريت مالي در بخش آب 

 شور ک

ارگيري ک سنجي به انکام -

ردهاي نوين در مديريت مالي کروي

 شور کبخش آب 

ارائه راه 

 حل مشکل

16 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

شناسي محاسبه  تدوين روش

قيمت تمام شده آب و 

ها  گذاري آب در بخش قيمت

 هاي مختلف آبي و طرح

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

نبود آشنايي کارشناسان و  -

ماهيت برداران بخش آب با  هبهر

 گذاري آب قيمت

عدم اطالع کافي مديران و  -

کارشناسان بخش آب از اهميت 

اربردي اين طرح، کخروجي اصلي و 

شناسي و شيوه عملياتي  تدوين روش

سازي در سطح  و با قابليت پياده

اي جهت  هاي آب منطقه تکشر

شده آب و  تمام محاسبه قيمت

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

گذاري آب در مديريت منابع  قيمت

 آبي

رساني به عموم مردم و نبود اطالع -

آگاه سازي اجتماع از مزاياي 

 گذاري آب قيمت

تمام   عدم محاسبه و تعيين قيمت -

هاي مختلف و نبود  شده آب در بخش

اسب و استاندارد در شناسي من روش

 اين زمينه

باشد.در اين راستا  گذاري آن مي قيمت

ه دو مسئله زير به صورت کنياز است 

 ليل و ارائه گردد؛ اربردي تحکشفاف و 

گذاري مناسب  . ارائه نظام قيمت1

ننده ک هاي مختلف مصرف براي بخش

 آب 

هاي قانوني  حل ارها و راهک. ارائه راه2

 گذاري سازي نظام قيمت جهت پياده

11 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سنجي و ارائه  امکان

راهکارهاي عملياتي ايجاد 

 رسمي آببازارهاي 

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

گيري بازارهاي رسمي  لکعدم ش -

شور و لزوم کآب در سطح 

شناسي جامع مسائل و  آسيب

 هاي موجود در اين زمينه  چالش

قوانين و  عدم شفافيت و جامعيت -

گيري  لکحقوق آب در زمينه ش

 بازارهاي آب
 

ترين خروجي مورد انتظار از انجام  مهم

شناسي  اين پروژه تحقيقاتي آسيب

علل واقعي و شناخت اهم مسائل در 

گيري بازارهاي آب در ايران و  لکش

ارائه بسته عملياتي )راهبردها، 

هاي مورد  گذاري اقدامات و سياست

انيزم بازار رسمي کنياز( جهت ايجاد م

 باشد.  آب مي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 اقتصادآبمحور -3

 آب بخش در ياقتصاد يابيارز 3-2

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

ارزشگذاري  سامانه هاي

 اقتصادي و حسابداري آب
   تقاضا محور

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

    
ارائه راه حل 

 مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

ارزيابي نقش و راهکارهاي 

مبتني بر استفاده از  رويکرد 

آب مجازي در جهت بهبود 

 بيالن حوضه زاينده رود 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

منابع آب تنها  با توجه به کمبود

راهکار مديريت آب حوضه 

مديريت تقاضا و پرداختن به 

 مباحثي چون آب مجازي است.

ارائه راهکارهاي مديريتي جهت مديريت 

تقاضاي آب در حوضه زاينده رود و استان 

 اصفهان

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

ارزيابي ارزش اقتصادي و 

 بهره وري  اب در مصارف

 مختلف در حوضه گاوخوني

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

در حال حاضر تخصيص آب بر 

اساس ارزش و بهره وي آب نمي 

 باشد. 

اب در براورد ارزش اقتصادي و بهره وري 

مصارف مختلف به منظور سياستگذاري در 

جهت اولويتگذاري برنامه ريزي منابع اب 

 بر اساس آمايش سرزمين

تهيه 

 دستورالعمل

4 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

بررسي و تعيين قيمت تمام 

شده آب زيرزميني در 

 هاي استان دشت

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

واقعي سازي ارزش آب و تجاري 

 سازي آن

استخراج ارزش منطقه اي آب زيرزميني و 

 مقايسه آن با تعرفه هاي موجود

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

تدوين سند فرآيند مبادلة 

مصارف به منظور آبي بين 

ايجاد بستري براي واقعي 

 سازي ارزش اقتصادي آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

پياده سازي فرآيند مبادلة آبي 

 بين مصرف کنندگان

قيمت  پياده سازي فرآيندي که بتواند

مشخصي را براي آب تعيين نمايد و بر 

اساس اين قيمت آب بين مصارف مختلف 

 و با مديريت خود ذينفعان مبادله گردد

تدوين 

 استاندارد

0 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

تعيين قيمت بهينه آب خام 

در بخش هاي مختلف 

شاورزي، کمصرف )شرب، 

 صنعت و خدمات

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

قانون  3طبق بند الف  ماده 

هدفمندي يارانه ها، بايد ميانگين 

قيمت آب براي مصارف مختلف 

معادل قيمت تمام شده آن باشد. 

ساله همچنين در سند برنامه پنج 

(، 1315-1314استان تهران )

ي از اقدامات اساسي در اين کي

زمينه محاسبه قيمت واقعي آب و 

پيشنهاد جهت تصويب در هيئت 

 وزيران، مي باشد

محاسبه تعرفه هاي بهينه در بخش هاي  

مختلف مصرف ، تعيين قيمت بهينه آب 

مصارف مختلف با درنظر  کيکخام به تف

گرفتن قيمت تمام شده آب در مصارف 

 نندگانکمربوطه و ترجيحات مصرف 

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

 عدم ليدال يشناس بيآس

 گذاران هيسرما استقبال

 يمال منابع نيتأم در يداخل

 فصل يها طرح ياجرا و

 راهکار ارائه و آب منابع

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

 از آبي هاي طرح بودن ديربازده

 تضامين وجود عدم زين و سو کي

 براي وام بازپرداخت براي معتبر

 يسو از داخلي گذاران سرمايه

 اعتبارات تيمحدود با همراه گريد

 فصل در اعتبار بودن نامناسب و

 شدن يطوالن به منجر آب، منابع

 اعتبار عمده لذا دهيگرد طرحها

 صرف بودجه، در يصيتخص

 که شود يم مجاز ريتأخ ليتعد

 هيسرما اعتماد جلب روش نيبهتر نييتع

 نيتضم يراستا در يداخل گذاران

 در يقانون مشکالت نييتع ، وام بازپرداخت

 يمرکز بانک يسو از معتبر نيتضم نهيزم

 بازپرداخت جهت ييدارا و اقتصاد وزارت و

 ارائه ، يداخل گذاران هيسرما يبرا وام

 نيا از رفت برون يياجرا يراهکارها

 مشکل

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 نهيهز شيافزا باعث امر نيا

 يراقتصاديغ تاًينها و طرح ياجرا

 . گردد يم طرح شدن

6 

آب  تکشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

ارزيابي و مقايسه ارزش 

اقتصادي آب در بخشهاي 

مختلف مصرف در استان 

 چهارمحال و بختياري

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

 عملياتي نمودن تجارت

 (مجازي آب

عدم وجود بازار بورس آب در 

استان آبخيزي مانند چهارمحال و 

 بختياري

 امکان سنجي راه اندازي بازار بورس آب
ارائه راه حل 

 مشکل

1 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

بررسي و ظرفيت سنجي راه 

اندازي صنايع بسته بندي 

آب در استان چهارمحال و 

ارهاي کراهبختياري و ارائه 

 عملي جذب سرمايه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

عدم استفاده از پتانسيلهاي بسيار 

زياد براي بسته بندي آب در 

 استان

محلهاي احداث صنايع آب پتانسيل يابي 

 بسته بندي و واگذاري به بخش خصوصي

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

ارزيابي و اصالح سازوکارهاي 

درآمدزايي و ارائه روش هاي 

عملياتي براي خودگرداني 

مالي شرکت آب منطقه اي 

خراسان جنوبي باالخص با 

 رويکرد اقتصاد مقاومتي

 محورتقاضا 

طرح هاي 

تحقيقات و 

توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

اصالح خط مشي ها و 

 شور باکارهاي اقتصادي کسازو

 رد اقتصاد مقاومتيکروي

به کفايت رسيدن  درآمد هاي جاري و 

استفاده از کمک زيان دولت به عدم 

 صورت مکرر

تهيه 

 دستورالعمل

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

استخراج ارزش افزوده آب در 

تعداد محدودي از منابع آب 

استان خراسان رضوي از 

 دشت پايلوت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

آب)تعيين مباحث اقتصاد 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

عدم مشخص بودن بهاي واقعي 

آب بر مبناي هزينه هاي مختلف 

متصور براي يک منبع آبي و 

 کاالي تحويل شده 

شفاف سازي و تعيين بهاي نهايي خدمات 

 مبتني برآب و کاهش هزينه ها 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

12 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

محاسبه بهاي تمام شده 

محصوالت )آب( با استفاده از 

تکنيک هزينه يابي بر مبناي 

 (ABCفعاليت )

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

عدم مشخص بودن بهاي واقعي 

آب بر مبناي هزينه هاي مختلف 

متصور براي يک منبع آبي و 

 کاالي تحويل شده 

شفاف سازي و تعيين بهاي نهايي خدمات 

 مبتني برآب و کاهش هزينه ها 

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

سنجي و ايجاد  امکان

هاي استفاده از  زيرساخت

انرژيهاي پاک و تجديد پذير 

در مجموعه و تاسيسات آبي  

 اي شرکت آب منطقه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

مصرف باالي انرژي در مجموعه 

هزينه  -ها و تاسيسات شرکت 

ضرورت  -باالي مصرف انرژي 

استفاده از انرژي هاي تجديدپذير 

در سياست گذاري هاي کالن 

 کشور

يافتن روشهاي مناسب توليد انرژي در 

صنعت آب همچنين اجرا و ارزيابي آن 

 سيستمها

ارائه راه حل 

و اجراي 

مدل 

 آزمايشي

14 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

امکان سنجي استفاده از 

مکانيزم بازار آب سازوکار و 

براي تخصيص آب در استان 

 سمنان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

 مديريت اقتصادي منابع آب استان اهميت بازار آب
ارائه راه حل 

 مشکل

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

ارزش گذاري چاههاي آب 

کشاورزي استان و برآورد 

هزينه هاي زيست محيطي 

 ناشي از برداشت بي رويه آنها

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (آبمجازي 

 مديريت اقتصادي منابع آب استان افت سطح آب زيرزمني
ارائه راه حل 

 مشکل

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

مطالعه اقتصادي،اجتماعي و 

فرهنگي و زيست محيطي اثر 

تغيير کاربري کشاورزي به 

 صنعتي در سطح استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

 تغييرکاربري کشاورزي به صنعتي
مديريت اقتصادي و اجتماعي منابع آب 

 استان

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

جهت مديريت منابع آب  منابع طبيعي

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

ارزش اقتصادي و محاسبه 

قيمت تمام شده آب در طرح 

هاي توسعه آب استان با 

لحاظ هدفمند سازي يارانه 

 ها

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 مديريت اقتصادي منابع آب استان شياثرات طرح احيا و تعادل بخ
ارائه راه حل 

 مشکل

16 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي و شناسايي امکان 

استفاده اقتصادي از شورابه 

هاي استان از نظر کمي و 

 کيفي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه  

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

 مديريت کيفي منابع آب استان استفاده بهينه از منابع آبي استان
ارائه راه حل 

 مشکل

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

تعيين مدل ارزش افزوده هر 

متر مکعب آب از جنبه هاي 

مختلف 

اقتصادي،اجتماعي،زيست 

هاي انتقال محيطي در طرح 

 آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

 اهميت ارزش آب
مديريت اقتصادي و اجتماعي منابع آب 

 استان
 ارائه مدل 

25 

ت آب کشر

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

بررسي زيست محيطي و 

اقتصادي چشمه هاي گرمابي 

 و سرد معدني منطقه بزمان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

 عدم انجام طرح مشابه تاکنون

اقتصادي منابع آب موجود در بررسي 

منطقه  از نظر توريسم درماني و 

درآمدزايي و همچنين بررسي اثرات 

زيست محيطي چشمه هاي معدني منطقه 

 بر منابع آب موجود

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

21 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

محاسبه قيمت تمام شده 

انتقال آب از   طرح

هاي دز به قمرود در  سرشاخه

با لحاظ  شرايط فعلي و

 ها هدفمندسازي يارانه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

ضرورت درآمدزايي و کاهش 

 هزينه هاي جاري
 تعيين ارزش واقعي و   قيمت گذاري آب

حل ارائه راه 

 مشکل

22 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

ارهاي درآمدزايي کبررسي راه

سدها و تاسيسات آبي و 

 شيکهاي آبياري و زه هکشب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

روشهاي نوين دستيابي به تحقق 

 درآمدزايي در سدها و شبکه ها
 تکافزايش درآمدهاي شر

ارائه راه حل 

 مشکل

23 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

تدوين فرايند محاسبه ي 

قيمت تمام شده خدمات 

شرکت آب منطقه اي 

 کردستان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

با توجه به اينکه هر خدماتي 

صورت گرفته تا درآمدي عايد 

شرکت گردد. لذا ضروريست اين 

فرايند در شرکت تعريف گردد. تا 

بتوان در قبال هر خدماتي 

 درآمدي مناسب عايد گردد 

 درآمد باال شرکت
راه حل ارائه 

 مشکل

24 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

ارزيابي و تحليل اثرات حذف 

حق النظاره آب زيرزميني بر 

مديريت بخش آب استان 

 کرمان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

تجارت عملياتي نمودن 

 (مجازي آب

از آنجايي که قانون حذف 

النظاره اثرات نامطلوبي را بر  حق

وضعيت منابع آب زيرزميني 

کشور وارد ساخته است، ارزيابي و 

تحليل اين قانون بر مديريت 

بخش آب استان کرمان ضرورت 

 مي يابد.

 استفاده بهينه از آب با رويکرد اقتصادي
ارائه راه حل 

 مشکل

20 
ت آب کشر

اي  منطقه

تحليل تجارب و ارزيابي 

قوانين و مقررات بين المللي 
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

اهميت بررسي هاي پدافند غير 

 عامل در منابع آب

ارايه بهترين شيوه هاي مديريت پدافند 

 تکغيرعامل در سطح شر

تهيه 

 دستورالعمل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

مرتبط با مديريت رودخانه  رمانشاهک

 هاي مرزي

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

تعيين شاخص ها ي ارزيابي 

قيمت تمام شده آب در 

توزيع و بخشهاي مختلف 

 تعرفه آب )بازار محلي(

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

عدم وجود قيمت واقعي آب با 

تاثيرگذاري کليه عوامل وشاخص 

 ها

 قيمت واقعي آب در مصارف مختلف
تدوين 

 دستورالعمل

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

امکان سنجي و ارايه راهکار 

عملياتي خودگرداني مالي 

شرکت سهامي آب منطقه اي 

 مرکزي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

لزوم انتخاب روش تامين مالي 

ها و  مناسب در مورد پروژه

نيازهاي دستگاه ها با توجه به 

شورهاي در حال کوضعيت خاص 

هاي مالي در اين  توسعه و بحران

ان تامين سرمايه کشورها امک

هاي  مورد نياز براي اجراي پروژه

 شود،  فراهم نمي بزرگ به راحتي

بررسي راهکارها و ماخذ هاي درآمد زايي 

براي شرکت سهامي آب منطقه اي 

 مرکزي.

ارائه راه حل 

 مشکل

26 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

محاسبه ارزش اقتصادي آب 

در دشتهاي مختلف استان 

با اولويت دشتهاي ساوه، 

 زرنديه و اراک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

آب مهمترين عامل ايجاد تمدن 

بشري است و همواره در توسعه 

آن نقش اساسي داشته است. در 

اکثر نقاط جهان آب به يک 

کاالي کمياب تبديل شده 

بع آبي با است.لذا الزم است منا

يک رويکرد اقتصادي مديريت 

 شوند.

محاسبه ارزش اقتصادي آب در دشتهاي 

مختلف استان با اولويت دشتهاي ساوه ، 

 زرنديه و اراک

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسي ارزش اقتصادي آب 

در توليد کشتهاي جاليزي 

خارج از فصل در استان 

 هرمزگان و صادرات آن

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

 الت صنعت آب استانکحل مش
لزوم شناسايي و توجيه ارزش اقتصادي 

 آب در منطقه مورد تحقيق

اجراي 

 پايلوت

35 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

مديريت بازارهاي بررسي آثار 

محلي آب بر مديريت منابع 

که  10آب)مصوب سال 

موفق به دريافت کد نشده 

 است(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

اجتماعي به -مديريت اقتصادي

طور غير مستقيم منجر به 

 مديريت منابع آب خواهد شد

 اجتماعي آب -مديريت اقتصادي
ارائه راه حل 

 مشکل

31 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

تعيين ارزش اقتصادي آب در 

قيمت تمام شده محصوالت 

گروه هاي مختلف صنعت، 

کشاورزي، معدن و خدمات 

 در استان يزد

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

براي اولين بار با انجام مطالعه 

موردي به حل مشکلي از 

 مشکالت آب استان مي پردازد

ارزش گذاري واقعي آب و مديريت بهينه 

 تخصيص 

بومي سازي 

 فناوري

32 
مديريت ت کشر

 منابع آب ايران

هاي  بررسي آثار سياست

الن اقتصادي بر مديريت ک

 شورکبخش آب 

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

در صورت شناخت دقيق آثار 

محرک بيروني اقتصاد کالن بر 

توان  بخش آب کشور مي

هاي مناسب را براي  واکنش

پايداري سيستم منابع آب و 

پايداري مديريت آب شناسايي 

کرده و در مديريت آب بسوي 

 رفت.   پايداري پيش

هاي  شناسايي تئوريک نقش سياست  -

هاي  کالن اقتصادي بر مصارف آب بخش

 کننده  صرفم

محيطي  بررسي کالن آثار زيست -

 هاي کالن اقتصادي  سياست

هاي  ارزيابي پتانسيل ابزارها و سياست -

مديريت آب قبل و بعد از تغيير 

 هاي کالن اقتصادي سياست

تعيين کمّي ميزان تغيير در مصارف آبي  -

کننده آب در  هاي مختلف مصرف بخش

ل ارائه راه ح

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 قالب سناريوهاي مختلف 

33 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

بررسي جايگاه ارزيابيهاي 

 اقتصادي در بخش آب کشور
 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

ارزيابيهاي اقتصادي ميتوانند در 

شناسايي نقاط قوت و کاستيهاي 

هاي آبي مفيد باشند. نتايج  طرح

حاصل از اين شناساييها به اتخاذ 

موقع در  تصميمات صحيح و به

مسير اصالح روند پيشين و 

 ها منتج ميگردد.  سازي طرح به

تبيين جايگاه کنوني ارزيابيهاي   -

و چگونگي هاي جامع  اقتصادي در طرح

 هاي جامع گذشته برخورد با آن در طرح

ارزيابي و تحليل ميزان اثربخشي  -

هاي موجود جهت  استانداردها و روش

 شورکهاي آبي  ارزيابي اقتصادي طرح

هاي اقتصادي مناسب  تدوين شاخص  -

 هاي آبي در ارزيابي طرح

تهيه 

 دستورالعمل

 

 محوراقتصاد آب-3

 برقابي اقتصاد 3-3

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق شرکتعنوان 
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

امکانسجي استفاده از 

نيروگاههاي برقابي کوچک 

در سطح استان در راستاي 

 اقتصاد مقاومتي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به وجود رودخانه هاي 

پرشيب، وجود اختالف ارتفاع 

مناسب در خطوط انتقال آب و 

وجود پتانسيل آبي در تاسيسات 

 آبي استان

تعيين ميزان انرژي قابل تامين براي 

تاسيسات در دست بهره برداري، ايجاد 

انگيزش در سرمايه گذاران عالقه مند به 

 نيروگاههاي برقابي کوچک

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق شرکتعنوان 
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بهينه سازي مديريت مصرف 

انرژي در تاسيسات آبي در 

راستاي اقتصاد مقاومتي 

 )مطالعه موردي(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

 و فناوري

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

هزينه هاي باالي انرژي مصرفي و 

تسهيل بهره برداري از تاسيسات 

 آبي

در راستاي ارايه الگوي مصرف بهينه 

اقتصاد مقاومتي، جايگزيني تاسيسات 

 پرمصرف انرژي با تاسيسات نوين و پربازده

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ان سنجي و پتانسيل يابي کام

اجراي طرحهاي نوين توليد 

 برقابي در سطح استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

آب و کشاورزي 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

    
ارائه راه 

 حل مشکل

4 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

پتانسيل يابي و امکان سنجي 

استفاده از نيروگاه هاي 

برقابي در خطوط انتقال و 

 ساير پروژه هاي آبي

 تقاضا محور

پژوهشي اولويت 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

داشتن  پروژه هاي خطوط انتقال 

 آب که اين امر

امکان احداث نيروگاههاي برقابي  

کوچک را به خوبي فراهم مي 

 نماتيد. 

مناسب براي ان يابي نقاط کشناخت و م

نصب نيروگاه هاي برق آبي به منظور 

استفاده از پتانسيل هاي آبي موجود در 

 استان کرمان

اجراي 

 پايلوت

0 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تبيين جايگاه انرژي 

 آبي از منظر اقتصادي برق
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

عدم توجه کافي به جايگاه و  

آبي به  اهميت توليد انرژي برق

خصوص در تنظيم شبکه برق 

 کشور 

تعيين نشدن ارزش آب در  -

 توليد انرژي 

عدم پرداخت خسارات ناشي از  -

کنترل ولتاژ شبکه توسط 

آبي در  هاي برق نقش و جايگاه نيروگاه -

 توليد برق کشور

آبي  اثر ساختار بازار برق بر اقتصاد برق -

 کشور

آبي  هاي برق هاي توسعه نيروگاه پتانسيل -

 کوچک و متوسط در کشور

محيطي توسعه  پيامدهاي مثبت زيست -

 آبي هاي برق نيروگاه

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق شرکتعنوان 
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

آبي در بازار برق  هاي برق نيروگاه

 کشور

وجود برخي تناقضات در اهداف  -

آبي  هاي برق سدها و نيروگاه

 کشور 

 انحصار در بازار برق ايران -

اي عمل نمودن در مورد  سليقه -

 مقررات بازار برق 

هاي مناسب ارزيابي اقتصادي  شاخص -

 آبي هاي برق طرح

وري اقتصادي در  راهکارهاي ارتقاي بهره -

 آبي هاي برق نيروگاه

 

 محور اقتصادآب -3

 آب بخش در يساز يخصوص 3-4

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

ارزيابي و تحليل وضعيت 

مالي شرکت آب منطقه اي  

خراسان شمالي و ارائه 

راهکارهاي عملياتي 

 خودگرداني مالي شرکت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

مطالعات مرتبط با مسائل مالي و 

اقتصادي در جهت کاهش هزينه 

گذاري در هاي جاري و سرمايه 

 صنعت آب

شناسايي چالشهاي موجود در شرکت و 

 ارائه راهکار جهت رفع آنها

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

متدها و روشهاي نوين تامين 

مالي پروژه ها و ارزيابي 

روشهاي واگذاري طرحها به 

 بخش خصوصي در بخش آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

 رفع نياز شرکت

احصاء روشهاي جديد در تامين مالي 

پروژه ها و واگذاري طرحها به بخش 

 خصوصي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي امکان سرمايه گذاري 

بخش خصوصي در پروژه 

 هاي تأمين آب استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

عدم انطباق هزينه هاي تأمين 

 آب استان با درآمدها

گذار عدم اعتماد کافي به سرمايه 

بخش خصوصي جهت تأمين آب 

 شرب سالم و بهداشتي

مديريت اقتصادي  و کيفي منابع آبي 

 استان
  

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

ارائه راهکارهاي مناسب 

جهت تشويق سرمايه گذاران 

به سرمايه گذاري در پروژه 

 هاي بخش آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعي منابع

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

مشارکت بخش خصوصي در 

 اجراي پروژه ها
 مديريت اقتصادي منابع آب استان

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

خصوصي سازي در بخش 

آب؛ ارزيابي وضع موجود و 

ارائه راهکارهاي بهبود 

 وضعيت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

رد کبديع بودن روي -

هاي آبياري سازي شبکهخصوصي

و زهکشي و عدم اعتقاد 

  اران در سطوح ملي بهکاندر دست

 آن 

نبودن تاثير متقابل مشخص  -

سازي و ارزش آب بر  خصوصي

 يکديگر

مشخص نبودن ابعاد تاثيرات  -

ها بر  هدفمند کردن يارانه

 سازي در بخش آب خصوصي

ترين خروجي مورد انتظار از انجام  مهم

راه جامع  تدوين نقشه  اين طرح،

در  44سازي اصل  سازي و پياده خصوصي

هاي  تکبخش آب با محوريت شر

ت مديريت منابع آب کعه شرزيرمجمو

 باشد.  ايران مي

ارائه راه 

 حل مشکل
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 سک و بحرانيت ريريمحور مد -4

 ر عامليپدافند غ 4-1

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

مدل بهره برداري تدوين 

اضطراري از سد يامچي در 

مقابل ورود بار آلودگي 

 ناگهاني

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

مقابله با خطرات گوناگون 

فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي 

در مخازن تامين آب که به عنوان 

يکي از زير ساخت هاي حياتي 

 محسوب مي شوند 

اهداف تحقيق بايد شامل تعيين نحوه 

پخش آلودگي ها در مخزن، نحوه 

شناسايي آالينده وارد شده به مخزن در 

کمترين زمان ممکن و نحوه مديريت 

پس از کشف آلودگي باشد. مخزن 

مديريت مخزن با توجه به نوع آلودگي و 

حجم و غلظت آن متفاوت خواهد بود. 

لکن بايد به نحوي باشد که ضمن کنترل 

و حذف آلودگي، از اتالف حجم آب 

 ذخيره شده تا حد امکان جلوگيري نمايد.

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

آالينده بررسي نحوه کنترل 

هاي طبيعي چشمه هاي 

آبگرم منطقه نير در حوضه 

آبريز سد يامچي و بهره 

برداري اقتصادي از آالينده 

 ها

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

ت آالينده هاي باال بودن غلظ

معدني نظير آرسنيک در چشمه 

هاي آبگرم منطقه نير که به 

مخزن شرب يامچي زهکش مي 

 شود.

ارايه راهکار کنترل و تصفيه آالينده هاي 

معدني چشمه هاي آبگرم و آناليز 

 اقتصادي آن

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

بررسي امکان استفاده از مواد 

کننده غير مضر ته نشين 

رسوبات جهت تسريع در 

کاهش کدورت آب سد چم 

 آسمان

 تقاضا محور

طرح هاي 

تحقيقات و 

توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

وقفه در تامين آب شرب استان 

 اصفهان
 توليد آب خامتداوم 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

مطالعه شکست سد زاينده 

 رود و اثرات ناشي از آن
 تقاضا محور

طرح هاي 

تحقيقات و 

توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

ضرورت حفاظت 

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

خطرات ناشي از سيل براي 

 پائين دست جمعيت
 EAPتدوين برنامه 

تهيه 

 دستورالعمل

0 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

مطالعه شکست سد اميرکبير 

و مخاطرات ناشي از آن و 

ارائه راهکار براي جلوگيري از 

خسارات جاني و مالي با 

 تکيه بر پدافند غير عامل

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

ضرورت حفاظت 

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

حساسيت سد اميرکبير بدليل 

مستحدثات ساحلي در پايين 

 دست سد

مطالعه و استخراج سيالبهاي حوضه هاي 

باالدست سد اميرکبير و مطالعه شرايط 

 شکست و عواقب ناشي از شکست.

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

تدوين نقشه راه پدافند 

غيرعامل و مديريت بحران 

زيرساخت هاي بخش آب 

 استان ايالم

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

با توجه به مرزي بودن استان و 

اهميت و حساسيت طرح ها و 

انجام تاسيسات آبي استان  

 تحقيق در اولويت قرار دارد.

بررسي  و مشخص نمودن درجه 

حساسيت تاسيسات آبي استان وارزيابي و 

 ارائه برنامه ها و راهکارها   -تحليل آنها  

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي و شناسايي ريسکها و 

 -تهديدهاي )زيستي 

 سايبري و...(

فراروي تاسيسات آبي و  

ارائه راهکارهاي 

پدافندغيرعامل و تدوين 

 الگوهاي 

 مديريت ريسک 

 تقاضا محور
قانون برنامه 

 پنجم توسعه

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

وجود اطالعات الزم در  عدم

حوزه مديريت ريسک و 

پدافندغيرعامل درخصوص 

تاسيسات و طرحهاي مختلف 

 شرکت 

استخراج ريسکها و تهديدهاي اولويت دار 

و تدوين سناريوها و راهکارهاي مواجهه 

 با آنها

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي پتانسيل هاي وقوع 

لغزش در محدوده زمين 

محور و مخزن سدها و ارائه 

ارهاي پايدارسازي) کراه

 مطالعه موردي(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

تعميرات و نگهداري از -

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

وجود پتانسيل هاي موجو لغزش 

 در پروژه ها

الت  ناشي از لغزش در کاهش مشک

 طرحها

ارائه راه حل 

 مشکل

1 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

ايمني سدها در برابر  

حمالت احتمالي و حوادث 

 غيرمترقبه 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

 رفع نياز شرکت
شناخت پتانسيل  قابليتهاي  ايمني سدها 

 در شرايط اضطراري و بحراني 

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

تدوين برنامه راهبردي 

مديريت جامع بحرانهاي 

طبيعي استان سيستان و 

بلوچستان با محوريت 

 خشکسالي و سيالب

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ضرورت حفاظت 

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

لزوم داشتن برنامه جامع به 

منظور مديريت بهتر بحرانهاي 

 مرتبط با آب

بدست آوردن اطالعات کافي و آگاهي 

منظور رويارويي با بحران و کامل به 

 مديريت آن

ارائه راه حل 

 مشکل

11 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

مطالعات پدافند غيرعامل با 

موضوع ارزيابي اثرات 

اجتماعي تهديدات منابع آب 

در استان قزوين با اولويت 

بررسي منابع شرب شهري و 

 روستايي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

لزوم بررسي مسائل پدافند غير 

عامل در مورد تهديدات کمبود 

 منابع آب بر روي اجتماع

نتايج اين تحقيق بتوان انتظار مي رود با 

اثرات مخرب ناشي از کمبود آب بخصوص 

در مسائل منابع آب شرب شهري و 

 روستايي را پيشگيري نمود

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

12 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي نحوه استقرار سيستم 

پدافند غير عامل و مقاوم 

سازي سامانه هاي خط 

انتقال آب قم در برابر 

 مترقبهحوادث غير 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

اهميت سامانه خط انتقال آب از 

 سرشاخه ها

سامانه خط انتقال آب از حفاظت 

سرشاخه ها به عنوان مهمترين منبع 

 تأمين آب کالن شهر قم

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

تدوين برنامه مديريت جامع 

هاي طبيعي مرتبط با  بحران

بخش آب استان قم )شامل 

پيشگيري، آمادگي، مقابله، 

 بازسازي و بازتواني(

 تقاضا محور

ملي طرح کالن 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

کمبود شديد آب در استان و 

 ضرورت استفاده بهينه
 آبحفاظت و استفاده بهينه ازمنابع 

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

تدوين دستورالعمل بومي 

مقابله با آلودگي هاي نفتي 

به ويژه آلودگيهاي ناشي از 

واژگوني تانکرهاي سوخت و 

پاکسازي محيط زيست پس 

از رخداد حادثه در نهايت 

بازنگري در قوانين و جرايم 

 مربوط به اين حوادث

 تقاضا محور

پژوهشي اولويت 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

هاي  با توجه به عبور جاده

ترانزيت از کنار سدها و امکان 

واژگوني تانکرهاي سوخت در 

هاي  مخزن سدها و رودخانه

منتهي به آنها، تدوين فلوچارت 

ناپذير  بومي مقابله با آن اجتناب

 است.

تهيه الگوريتم از زمان واژگوني )آالرم 

واژگوني( تا پايان عمليات پاکسازي از 

حوضه آبريز و جابجايي مواد آالينده به 

 مکان امن

ارائه 

 دستورالعمل

10 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

روشهاي جايگزين انحراف 

سنجهاي سيستمهاي از کار 

 بتني سد نساء افتاده رويه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

به علت باال بودن هزينه 

يز شدت ساختمان سدها و ن

وخامت عواقب ناشي از ناپداري 

کنترل مستمر سازه و اطالع کامل از .

اوضاع و احوال سازه نياز به يک برنامه 

مدون دارد و سرويس هاي تعميراتي و 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

سدها، مسئله حفاظت و نگهداري 

و ارزيابي مستمر پايداري سدها 

از اهميت ويژه اي برخوردار مي 

 باشد.

براي تداوم اتخاذ زمان و روش تعميرات 

 .کار و حداکثر بازدهي طرح الزامي است

10 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

تعيين بازه هاي بحراني 

سيالب شهرهاي استان 

 کرمان 

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ضرورت حفاظت 

ها و سواحل و  رودخانه

 آنهاساماندهي 

در برنامه ريزيهاي مربوط به 

سيالب هاي شهري، برآورد 

ثر سيالب و کصحيح سطح حدا

دوره بازگشت آن از جايگاه ويژه 

و مهمي برخوردار بوده و 

مهمترين مرحله در برنامه ريزي 

سيالب هاي  کو مديريت ريس

 شهري به شمار مي رو د .

تعيين بازه هاي بحراني سيالب شهرهاي 

 استان

تهيه 

 تورالعملدس

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

بررسي عوامل احتمالي 

 تخريب در سد کالن

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

جلوگيري از تأسيسات، 

 رشد جلبکها و ...(

 پيش بيني و ارائه راهکار جهت تخريب جلوگيري از تخريب احتمالي سد
ارائه راه حل 

 مشکل

16 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

تدوين نقشه راه مديريت 

و  بحران  کجامع ريس

هاي آبي  رهکها و پي زيرساخت

 شورک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

    
ارائه راه حل 

 مشکل
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 سک و بحرانيت ريريمحورمد -4

 مير اقلييتغ 4-1

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

تحليل پايداري منابع آب در  

حوضه زاينده رود تحت اثر 

 تغيير اقليم

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

با توجه به کاهش نزوالت جوي 

حوضه هاي استان به در تمام 

دليل مسئله تغيير اقليم و وقوع 

خشکسالي هاي پي در پي 

مطالعه مسائل مربوط به تغيير 

اقليم از اهميت زيادي برخوردار 

 است.

ارائه راهکار مديريتي جهت مديريت تغيير 

 اقليم و کمبود منابع آب و بارندگي

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ارزيابي آثار تغيير اقليم بر 

منابع آب و مديريت بخش 

 شور  کآب 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

شناخت و تعيين ابعاد و آثار 

ناشي از بروز پديده تغيير اقليم بر 

شور و به کچرخه منابع آب  روي

ويژه تعيين ميزان تغييرات در 

دما و بارش و همچنين تغييرات 

اني آن کنش زماني و مکدر پرا

سب آمادگي براي مقابله کجهت 

با آثار ناشي از بروز پديده تغيير 

 اقليم

ايجاد شناخت جامع از ابعاد پديده  -

شور براي کتغيير اقليم بر منابع آب 

 گيران ارشد  مديران و تصميم

رساني نتايج طرح جامع آب  به روز -

شور و تدقيق بيالن منابع آب با لحاظ ک

 اثرات تغيير اقليم 

هاي  روزرساني برنامه تدوين يا به -

سازگاري با تغيير اقليم در سطوح ملي، 

 اي( و استاني و محلي  اي )حوضه منطقه

هاي  ان ارزيابي و بازنگري در طرحکام -

در حال مطالعه، اجرا و در حال 

شور با لحاظ کبرداري بخش آب  بهره

 اثرات ناشي از پديده تغيير اقليم 

هاي مديريت  روز رساني برنامه به -

 خشکسالي و مديريت سيالب کشور

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

ارزيابي اثرات تغيير اقليم  بر  

مديريت منابع و مصارف آب 

 استان

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

لزوم بررسي تغييرات قابل 

مالحظه در ريزشهاي جوي، نوع 

پراکنش و همچنين ريزش و 

تغييرات ميزان دبي آبهاي 

 سطحي

 مديريت منابع آبي استان
ارائه راه 

 حل مشکل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

تغييرات آب وهوايي و 

راهبردهاي توسعه سازگار در 

 آينده استان

تقاضا 

محور/ 

 دانشچويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

اتالف چشمگير منابع آب 

از طريق تبخير و 

 بندي(  تعرق)محاسبه، پهنه

بروز تغييرات قابل توجه خصوصا 

سال اخير در آوردها و 15در 

 نزوالت جوي

 ارائه راهکار و دستورالعمل کافي

ارائه راهکار 

و تهيه 

 شيوه نامه

0 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي آثار تغيير اقليم بر 

منابع آب و مديريت بخش 

 شور  کآب 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

شناخت و تعيين ابعاد و آثار 

ناشي از بروز پديده تغيير اقليم بر 

شور و به کروي چرخه منابع آب 

ويژه تعيين ميزان تغييرات در 

دما و بارش و همچنين تغييرات 

اني آن کنش زماني و مکدر پرا

سب آمادگي براي مقابله کجهت 

با آثار ناشي از بروز پديده تغيير 

 اقليم

از ابعاد پديده  ايجاد شناخت جامع -

شور براي کتغيير اقليم بر منابع آب 

 شورکگيران ارشد  مديران و تصميم

رساني نتايج طرح جامع آب  به روز -

شور و تدقيق بيالن منابع آب با لحاظ ک

 اثرات تغيير اقليم 

هاي  روزرساني برنامه تدوين يا به -

سازگاري با تغيير اقليم در سطوح ملي، 

 اي( و استاني و محلي  اي )حوضه منطقه

هاي  ان ارزيابي و بازنگري در طرحکام -

در حال مطالعه، اجرا و در حال 

شور با لحاظ کبرداري بخش آب  بهره

اثرات ناشي از پديده تغيير اقليم با اولويت 

 ي حياتي ها زيرساخت

هاي مديريت  روز رساني برنامه به -

 خشکسالي و مديريت سيالب کشور

ارائه راه 

 حل مشکل
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 سک وبحرانيت ريريمحور مد -4

 يخشکسال 4-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

به  ETLOOKبهبود الگوريتم 

منظور تخمين تبخير و تعرق 

واقعي در مقياس دشت با 

استفاده از داده هاي سنجش 

 از دور و پايش رطوبت خاک

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه 

منابع کامل پايش يکپارچه 

 آب)کمي و کيفي(

 امروزه با پيشرفت

ان کنولوژي ماهواره ها, امکت

تعرق واقعي با -برآورد تبخير

سنجش از دور  کنيکاستفاده از ت

 در سطح وسيع فراهم شده است.

به منظور تخمين  ETLOOKبهبود الگوريتم 

 تبخير و تعرق واقعي در مقياس دشت
 ارائه مدل 

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

پيش بيني خشکساليها در 

استان لرستان با استفاده از 

مدلهاي مختلف جهت پهنه 

 بندي 

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه  

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

 ها مديريت خشکسالي و کاهش آسيب کاهش آسيب خشکسالي
ارائه راه 

 حل مشکل

3 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

ارزيابي عملکرد طرح تعادل 

بخشي و تدوين نقشه راه 

مديريت پايدار منابع آب 

 زيرزميني استان يزد 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

يکپارچه منابع مديريت 

 آبي

باعث ارتقا خدمات  فرايندها مي 

 شود 

حفاظت از منابع آب زيرزميني و مديريت 

 منابع آب 

ارائه راه 

 حل مشکل

4 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل آثار 

هاي آبي  رهکسالي بر پيکخش

 شورک

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

بررسي علل و عوامل 

ها و  کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  افت آبخوان

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

هاي شديد و  ساليکوقوع خش

ها در کشور و کثرت  تداوم آن

پيامدهايي که اين پديده بر 

هاي آبي ميگذارد،  پيکره

 پيامدهايي نظير:

از بين رفتن منافع اقتصادي  -

 منطقه 

شناسي جامع جهت  روش کتدوين ي

هاي آبي  رهکسالي بر پيکتحليل آثار خش

نقش  کيکشور و همچنين فرآيند تفک

سالي از ساير عوامل انساني و کخش

 غيرانساني مرتبط

هاي پايش مناسبي را براي  شاخص يابيارز

اهش اثرات کي، مديريت و بين پيش

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

هاي  گاه از بين رفتن زيست -

 گياهي و جانوري

 پيامدهاي اجتماعي نامطلوب  -

هاي  رهکترين پي سالي بر روي مهمکخش

شور از جمله درياچه اروميه، هامون، کآبي 

 بختگان، شادگان، گاوخوني و... 

 

 سک و بحرانيت ريريمحور مد -4

 البيس 4-3

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

مطالعه و تحقيق در خصوص 

تخمين خسارات سيالب در 

ارتباط با تخلفهاي حريم و 

 بستر

 تقاضا محور

طرح هاي 

تحقيقات و 

توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و ساماندهي آنهاو سواحل 

وارد شدن خسارت به جمعيت 

 پائين دست

حفظ منابع انساني و مالي جمعيت پائين 

 دست

تهيه 

 دستورالعمل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

تدوين مدل و بررسي تبعات 

شکست سد شهرچاي و پهنه 

بندي سيالب ناشي از آن و 

پيشنهاد دستورالعمل 

 اقدامات اضطراري

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با توجه به اينکه سد شهرچاي در 

باالدست شهر اروميه قرار گرفته 

لذا تهيه مدل و بررسي  است

شکست اين سد و تبعات ناشي از 

آن ) با سناريو هاي مختلف( 

بايستي مورد بررسي قرار گرفته و 

 محل هاي خطر گزارش گردد

تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از 

 شکست سد و پهنه بندي سيل
 ارائه مدل 
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

3 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

و مدل  GISو  RSتلفيق 

MIKE11  سازي  شبيهبراي

هيدروديناميکي سيالب 

 اي رودخانه

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

جلب توجه مسئولين مرتبط براي 

انجام اين شبيه سازي براي 

مناطق سيل خيز ديگر در جهت 

بحران و پيش  آماده سازي ستاد

بيني سيالب در کليه مناطق 

کشور، زودتر از دستگاه هاي 

 هشدار سيل ديتاالگر

شبيه سازي يک سيستم هشدار سيل 

براي منطقه مورد مطالعه که بر اساس آن 

بتوان با داشتن عکس هاي ماهواره اي )در 

چند روز قبل(، سيالب و ميزان خسارت 

د سيالب را با احتمال باال درمنطقه مور

 مطالعه پيش بيني کرد 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

نياز سنجي، ارزيابي و امکان 

سنجي ايجاد سامانه هاي 

هشدار سيالب در سطح 

 استان چهارمحال و بختياري

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  حفاظت رودخانهضرورت 

 و سواحل و ساماندهي آنها

عدم وجود نقشه راه براي انجام 

اقدامات حفاظتي در مقابل 

 سيالبها

تدوين نقشه جامع پتانسيل سيل خيزي 

 رودخانه هاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

سيستم هاي هشدار سيالب 

و تهيه برنامه مديريت 

اضطراري سدهاي استان در 

 هنگام سيالب 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

در صورت پيش بيني زمان وقوع 

و هشدار به موقع خطر  به نحو 

وموثري، عالوه بر حفظ مناسب 

جان و اموال مردم، امکان استفاده 

از حجم آب حاصل از سيالب نيز 

 ميسر خواهد بود .

پيش بيني زمان وقوع و هشدار بموقع 

سيل و تهيه برنامه مديريت اضطراري 

 سدهاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

بررسي و ارائه روش هاي 

ها در  نوين حفاظت سازه

الزامات "برابر سيالب 

طراحي، روش هاي اجرا و 

)مطالعه  "ارزيابي روش ها

موردي: رودخانه گرگانرود 

 استان گلستان( 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 هي آنهاو سواحل و ساماند

خسارت هاي سنگين مالي و 

 جاني ناشي از سيالب

ارائه الزامات طراحي و روش هاي اجراي 

آن براي سازه هاي قرارگرفته در مسيل 

 رودخانه

تدوين 

 استاندارد
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

نيازسنجي، طراحي و  

هاي  سازي سامانه پياده

هشدار سيالب در 

هاي استان لرستان  رودخانه

هاي  با محوريت رودخانه

 شهري 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها
 کاهش خسارات سيالب

کاربردي و نوين جهت هاي  ارائه مدل

جويي در مديريت  بيني سيالبصرفه پيش

 ها زمان و کاهش هزينه

 ارائه مدل 

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي وتحليل مديريت 

روشها،اقدامات  -سيالب 

 ،بودجه وراهکارها

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  حفاظت رودخانهضرورت 

 و سواحل و ساماندهي آنها

مشکالت فعلي در مديريت 

رودخانه و خسارات وارده به 

تاسيسات وخطوط موجود در 

 رودخانه

ساماندهي وضعيت فعلي با ارائه راه کار 

 وراه حل

تعيين 

دستورالعمل/

 راهنما

1 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

و بحران  کمديريت ريس

 هاي شهري  سيالب
 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

با توجه به توسعه شهرنشيني در 

ويژه در مناطق ساحلي  شور و بهک

ها در  و عدم رعايت حريم رودخانه

ساخت و ساز شهري و از طرف 

هاي  ديگر افزايش تعداد سيالب

هاي اخير نياز  شهري در سال

ه بعد از ارزيابي جامع و کاست 

شور کاملي از وضعيت موجود ک

در اين زمينه، نسبت به تدوين 

چارچوب جامعي براي مديريت 

هاي  ران سيالبو بح کريس

ه در آن شرايط بومي کشهري 

شور نيز مدنظر کمناطق مختلف 

 قرار گرفته است

پذيري  تبيين وضعيت موجود آسيب 

شور در مقابل کمناطق مختلف شهري 

هاي شهري؛ تهيه  پديده سيالب و رواناب

 شورکهاي شهري  اطالعات سيالب کبان

شناسي تجارب موجود در زمينه  آسيب 

و    و بحران سيالب کمديريت ريس

 هاي شهري  رواناب

ارائه ليست جامعي از تحقيقات، مطالعات 

و استانداردهاي مورد نياز در خصوص 

 و بحران سيالب شهري  کمديريت ريس

ارائه راه حل 

 مشکل
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 سک و بحرانيت ريريمحور مد -4

 موارد مشترک 4-4

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال مشکل کليدي عنوان

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

ارزيابي پتانسيل زمين لغزش 

در محدوده مخزن و 

مدلسازي عددي امواج ناشي 

از زمين لغزش در مخزن سد 

 گيوي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 از رشد جلبکها و ...(

واقع شدن سد در باالدست 

منطقه مسکوني و ارزيابي 

تاثيرروگذري جريان بر 

 پايداري سد

تعيين تاثير وقوع لغزش هاي احتمالي 

 اي مخزن بر پايداري سدديواره ه

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

تحليل ريسک سازه اي، 

تحليل هزينه فايده با لحاظ 

سناريوهاي مقاوم سازي براي 

سازه هاي آبي در استان 

 اصفهان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 از رشد جلبکها و ...(

ايجاد خرابي در سد زاينده 

رود و يا ديگر سازه هاي مهم 

حوضه تحت اثر تحريک 

زلزله و يا ساير بارهاي بهره 

برداري، سبب مي شود که 

هاي  عالوه بر تحميل هزينه

خرابي سنگين و تهديد 

مناطق پايين دست به سيل 

و آبگرفتگي هاي شديد، 

اثرات جبران ناپذير بر صنعت 

و کشاورزي منطقه ايجاد 

نمايد. بنابراين بررسي 

وضعيت فعلي سازه سدهايي 

با سن زياد که هم از منظر 

عملکردي و هم از ديد سازه 

اي مورد اهميت هستند، نياز 

شناسايي و تعيين شاخص هاي مهم  -

 جهت تعيين وضعيت فعلي سازه 

کنترل وضعيت فعلي سازه و تعيين عمر  -

قابل بهره برداري سازه با توجه به وضعيت 

 فعلي آن

تعيين عمر قابل بهره برداري سازه در  -

صورت انجام اقدامات مختلف مقاومسازي 

 از کم تا زياد و اساسي

ه در سطوح مختلف تحليل هزينه فايد -

 مقاومسازي از کم تا زياد و اساسي

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال مشکل کليدي عنوان

محصول 

 نهايي

 ردبه توجه بيشتري دا

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

شناسايي و ارزيابي ريسک 

هاي پروژه انتقال آب به غرب 

مشهد با استفاده از روش 

هاي تصميم گيري چند 

 شاخصه در محيط فازي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر منابع  اثرات طرح

 آب)زيرزميني و سطحي(

وجود ريسک در پروژه خط 

 انتقال آب به غرب مشهد 

شناسايي و ارزيابي ريسک هاي موجود در 

 پروژه خط انتقال آب به غرب مشهد 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

تهيه و تدوين محاسبه 

پذيري آبخوان هاي ريسک 

 استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه کامل 

پايش يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

بازنگري روشهاي آسيب 

پذيري ذاتي آبخوان و 

جايگزيني با روشهاي نوين 

 آناليز ريسک

 بهبود کيفي منابع آب زيرزميني
رائه راه حل ا

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

منطقه بندي و پهنه بندي 

مناطق مختلف استان از نظر 

بحران تامين آب در سه 

بخش شرب، کشاورزي و 

 صنعتي 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده بهينه 

مديريت يکپارچه از منابع آب و 

 منابع آبي

بحران منابع آب و عدم 

تکافوي منابع براي نيازهاي 

 روزافزون

تعيين اولويت هاي تامين آب به تفکيک 

 مصارف

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

تدوين طرح جامع مديريت 

ريسک و بحران خشکسالي 

 در استان فارس

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

اثرات بررسي 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه کامل 

پايش يکپارچه منابع آب)کمي 

 و کيفي(

تدوين استراتزي هاي مقابله 

با خشکسالي درازمدت حاکم 

 بر استان

 ارائه راهکارهاي مقابله با خشکسالي
تهيه 

 دستورالعمل

0 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

بررسي  پديده فرونشست در 

قزوين و  ارائه   دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

لزوم بررسي پديده 

فرونشست بخصوص در 

جنوب دشت قزوين و منطقه 

بوئئين زهرا به دليل لوله 

بررسي فرونشست و ارائه راهکارهاي 

جلوگيري پيشرفت اين پديده در منطقه 

مورد مطالعه و ارائه راهکارهاي پيشگيري 

 در ساير قسمتهاي دشت قزوين

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال مشکل کليدي عنوان

محصول 

 نهايي

و تخريب منازل ناشي از  زايي منابع طبيعي

 فرونشست دشت

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

استفاده از تستهاي 

( در NDTغيرمخرب )

 سدها رفتارنگاري

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي  تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري  آب

 از رشد جلبکها و ...(

عدم امکان تحليل رفتار بر 

ار مدفون آنها سدهايي که ابز

فاقد کارايي است، ايجاب مي 

نمايد تا بتوان از اين شيوه 

براي تحليل رفتار سدها 

 استفاده گردد.

ميلي رفتارنگاري در کارگيري روشهاي تکب

سدها خصوصا براي مقاطع مدفون و فاقد 

 ابزار دقيق

ارائه راه حل 

 مشکل

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

بررسي ميزان فرونشست 

از بهره برداري منابع  ناشي

آبي در دشت هاي شرق 

استان با استفاده از تصاوير 

 ماهواره اي

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

وجود پديده فرونشست در 

ها و ضرورت ارائه  دشت

 راهکارهاي پيشگيرانه

بررسي وضعيت آبخوانها از 

نظر تآثير بهره برداري منابع 

 آب بر دشت ها 

 پيش بيني ميزان فرونشست
تهيه مدل 

 فرونشست

15 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

تحليل اندرکنش خشکساليها 

 و سيالبهاي استان کرمان

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

بررسي علل و عوامل کاهش 

ها و افت  رواناب حوضه

هاي  ها و تاثيرات آب آبخوان

 زيرزميني و سطحي بر يکديگر

ه کسالي وسيل کوقوع خش

بيشتر ناشي از نوسانات 

شديد بارندگي است، تاثير 

 نامطلوب و غير قابل

جبراني دارد .عليرغم اينکه 

استان کرمان از 

خشکساليهاي پياپي رنج 

از خطر سيل نيز ميبرد، اما 

 در امان نيست.

تحليل اندرکنش خشکساليها و سيالبهاي 

 استان کرمان

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال مشکل کليدي عنوان

محصول 

 نهايي

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

تهيه وتدوين برنامه عملياتي 

اقدام مديريت بحران 

مناطق)شهرستاني،منطقه 

 GISاي،استاني( مبتني بر

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

اقليم و تغيير 

مديريت 

 خشکسالي

عدم شناسايي و استفاده بهينه 

از منابع آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

فقدان اطالعات کافي  در امر 

 مديريت بحران
 تدوين برنامه+اليه هاي اطالعات

تدوين 

دستورالعمل 

 واطلس

12 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

نش کبررسي و تحليل اندر

و  هاي حدي )سيالب پديده

سالي( در مديريت کخش

 شور کبخش آب 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

بررسي علل و عوامل کاهش 

ها و افت  رواناب حوضه

هاي  ها و تاثيرات آب آبخوان

 زيرزميني و سطحي بر يکديگر

از اين  کمديريت هر ي

ها به صورت مجزا  پديده

نجر به صورت گرفته است، م

تشديد خسارات و آثار ناشي 

از بروز پديده ديگري گرديده 

است که الزم است  با 

ان کبيني توالي يا ام پيش

ها،  اثرات تشديد شوندگي آن

خسارات ناشي از بروز اين 

ن کها را به حداقل مم پديده

 رساند 

نش دو پديده کابعاد مختلف اثرات و اندر

شور يعني کحدي در مديريت بخش آب 

سالي را در مناطق مختلف کالب و خشسي

شور تبيين نموده و لزوم يا عدم لزوم ک

و  کزمان به مديريت ريس پرداختن هم

بحران اين دو پديده را براي 

اران و مسئولين نهادهاي کاندر دست

مختلف مرتبط مشخص و روشن نمايد. 

سنجي الزم را جهت  انکهمچنين ام

ف هاي مختل ها و روش ارگيري فناوريک به

جهت شناسايي توالي و شدت و همزماني 

 اين دو پديده را مشخص نمايد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل نقش و 

جايگاه بيمه در مديريت 

هاي حدي در  پديده کريس

 بخش آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت مجازي 

 آب(

پژوهش  کبا انجام ي

اربردي و در عين حال ک

جامع بتوان نسبت به تبيين 

جايگاه و اهميت بيمه در 

هاي  پديده کمديريت ريس

حدي و شرايط اضطراري و 

ارهاي کدر نهايت ارائه راه

م ارآمد در اين زمينه اقداک

 نمود. 

ارائه ارزيابي جامعي از نقش بيمه در 

هاي حدي و شرايط  پديده کمديريت ريس

شور کاضطراري بخش آب و منابع آب 

هاي بهبود  ارها و شيوهکهمچنين ارائه راه

اهش کوضع موجود و ارتقاء نقش بيمه در 

 شورکفشارهاي فزاينده بر منابع آب 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ت تقاضايريمحور مد -5

 کشاورزي آب 5-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

ارزيابي عملکرد هيدروليکي 

سازه هاي کنترل و اندازه 

گيري آب در شبکه آبياري 

يامچي و پيشنهاد مناسب 

سازه براي شرايط کم ترين 

 آبي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

کمبود آب در شبکه آبياري  

هاي اردبيل موجب افزايش تنش

کنندگان اجتماعي بين مصرف

بايست عملکرد شده است. لذا مي

هاي هيدروليکي که وظيفه سازه

گيري و تحويل آب توزيع، اندازه

هاي آبياري را به عهده در شبکه

دارند مورد بررسي قرار گرفته و 

نقاط ضعف و قوت آنها شناسايي 

 شود.

بررسي عملکرد هيدروليکي سازه هاي 

ارزيابي عملکرد بهره  -تنظيم و آبگير 

برداري کانال اصلي توزيع آب به کمک 

بررسي نقاط ضعف  -نرم افزارهاي جديد

پيشنهاد الزم  -شبکه و ارايه راهکار الزم 

براي بهبود توزيع مناسب آب بين مصرف 

 کنندگان

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
ت آب کشر

 اي ايالم منطقه

بررسي و ارائه راهکارهاي 

مديريتي جهت بهبود 

راندمان شبکه هاي آبياري و 

 زهکشي 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

مطالعه کاربردي در راستاي  -

افزايش راندمان بهره برداري و 

کاهش هزينه هاي جاري و 

جلوگيري از سرمايه گذاري در 

اجراي طرحهاي جديد توسعه 

 منابع آب 

هزينه هاي مضاعف تامين اب و  -

پايين بودن راندمان ابياري و لزوم 

 بهره برداري و مصرف بهينه اب 

قال آب در محاسبه راندمان توزيع وانت-

 هاي آبياري هکشب

هاي آبياري و  هکرد شبکارزيابي عمل - 

شي با استفاده از راندمان محاسبه کزه

 شده

وري  ارهايي جهت ارتقا بهرهکارايه راه - 

 هکشب

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

انجام بررسي هاي تطبيقي 

روشهاي پايش 

مستقيم)پيمايش زميني( و 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

امکان کاهش هزينه هاي برآورد 

مصارف آب با بهره گيري از 

فناوريهاي نوين سنجش از راه 

برآورد ميزان مصارف منابع آب با استفاده 

از تحليل داده هاي ماهواره اي و به تبع 

 آن صرفه جويي در هزينه و زمان 

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

غير مستقيم)سنجش از دور(  شرقي

 در زمينه مصارف آب

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دور و همچنين صرفه جويي در  آبي

 زمان

4 
ت آب کشر

 زنجاناي  منطقه

بررسي وضعيت توسعه  

اراضي کشاورزي و تغييرات 

کاريري در سالهاي اخير با 

استفاده از تصاوير ماهواره اي 

و اثرات آن بر کاهش منابع 

 آبي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

منابع مديريت يکپارچه 

 آبي

 رفع نياز شرکت

بررسي و تثبيت توسعه اراضي کشاورزي و 

تغيير کاربري اين اراضي  ميتواند  ميزان 

آبياري اين اراضي  از منابع آب 

زيرزميني،سطحي و يا تلفيقي مشخص 

 نمايد

ارائه راه 

 حل مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي و معرفي الگوي توليد 

اقتصادي کشاورزي پايدار و 

در دشتهاي بحراني آب 

 استان سمنان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

 مناسب با منابع آبي موجود

تعيين ميزان و سهم آب 

کشاورزي به تفکيک محصول و 

 مناطق

تعيين الگوي توليد پايدار و  

 اقتصادي با محوريت آب

مديريت منابع آب استان و پايداري 

 توليدات کشاورزي

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

اربرد مصالح و کشناسايي و 

مواد جديد در ترميم سازه 

ي شبکه کهاي هيدرولي

 آبياري دشت قزوين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

به سر رسيدن عمر مفيد 

ه آبياري قزوين کتأسيسات و شب

و لزوم هزينه هاي گزاف براي 

 مرمت

ار و استفاده از مصالح نوين کارائه راه

بهره وري وساخت سازه جهت افزايش 

 هاي آبي

ساخت 

نمونه 

 محصول

0 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

انال هاي انتقال کنشست در 

آب و بررسي عوامل فني و 

اجرايي و داليل ايجاد آن در 

 شبکه آبياري دشت قزوين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

به دليل وجود خطرات ناشي از 

انال هاي انتقال کف کنشست در 

هاي ايجاد شده  در  کآب و تر

 انال ضروري مي باشدکل ک

انال کف کبررسي داليل ايجاد نشست در 

هاي ايجاد شده بر روي ديواره  کو تر

ت جريان هاي زير انال ها و شناخک

 انالکسطحي ناشي از نشت آب در 

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

و  هگيلويهک

 بويراحمد

بررسي وايجاد تشکل هاي 

صنفي آب بران آبهاي زير 

 زميني وتلفيقي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

به منظور بهره گيري از ظرفيت 

بخش خصوصي با هدف مشارکت 

درمديريت منابع آب زيرزميني 

درراستاي کمک به دولت و 

قانون اساسي در  44اجراي اصل 

تصدي گري وبرنامه زمينه کاهش 

هاي طرح تعادل بخشي ، ايجاد 

تشکل آب بران آب زيرزميني 

جهت حفظ وحراست وبهره 

برداري از منابع آب زيرزميني اين 

تحقيق دردستور کار کميته 

 تحقيقات قرار گرفت .

جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش نهايي 

، مطالعه و طراحي تشکل آب بران آبهاي 

ر منطقه مورد مطالعه زيرزميني وتلفيقي د

اعالم وظايف تشکل درحفاظت وبهره  -

برداري از آبهاي زيرزميني درمنطقه مورد 

ارائه راهکار سيستم مالي تشکل  -مطالعه 

ارائه برنامه  -اعم ازتامين وهزينه کرد 

عملياتي تشکل آب بران زيرزميني در 

منطقه مربوطه براساس راهکارهاي 

 مطالعاتي انجام شده 

راه ارائه 

 حل مشکل

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

ارزيابي مسائل و چالشهاي 

بهره برداري از ايستگاه هاي 

 پمپاژ و ارائه راهکار ها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

تعيين الگوي مناسب و 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

تعداد ايستگاههاي پمپاژ در 

سسطح استان و و جود مشکالت 

 عديده بهره برداري و نگهداري 

ارائه راهکارجهت کاهش هزينه بهره 

برداري و نگهداري و حل مشکالت و 

 مسائل بهره برداري

ارائه راه 

 حل مشکل

15 

آب  تکشر

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي زيرساختهاي تامين 

وتوزيع آب کشاورزي در 

چالشها، نيازها و  -مازندران 

 ضرورت ها

تقاضا 

محور/دانش

 جويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

مشکالت موجود در تامين و 

 توزيع آب 
 تدوين برنامه هاي تکميلي و جامعارائه و 

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

11 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل آثار 

ها، راهبردها و  گذاري  سياست

هاي توسعه بخش  برنامه

شاورزي بر مديريت بخش ک

 شورکآب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

شناسايي و استفاده عدم 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

پيامدهاي نامطلوب ناشي از  -

شاورزي اعم از کتوسعه بخش 

هاي خودکفايي  سياست

محصوالت زراعي، باغي و دامي 

 بر کيفيت و کميت منابع آبي

عدم ارزيابي جامع اثرات   -

هاي توسعه  ها و برنامه سياست

ق مختلف کشاورزي در مناط

يفي کمي و کشور بر وضعيت ک

 شورکمنابع آب 

گرايي هماهنگي الزم و  عدم هم -

ها و اقدامات  افي اهداف برنامهک

توسعه کشاورزي و توسعه منابع 

 شورکآب 
 

سازي  ميکان کتبيين، تحليل و در حد ام

ها،  اثرات ناشي از راهبردها، سياست

ها و اقدامات صورت گرفته در  برنامه

شور بر منابع آب کشاورزي کخش توسعه ب

اي( و  اي )حوضه در سه سطح ملي، منطقه

بندي ميزان  محلي )استاني( و اولويت

هاي وارده بر منابع آب مناطق    آسيب

 شور کمختلف 

هاي آتي  بيني و برآورد اثرات برنامه پيش

شور کشاورزي بر منابع آب کتوسعه بخش 

بندي و  يفي و اولويتکمي و کبه لحاظ 

پذير بر مبناي  يين مناطق آسيبتع

 هاي مناسب شاخص

اهش اثرات کارهاي کارائه راهبردها و راه

 شور کشاورزي بر منابع آب کتوسعه بخش 

ارائه راه 

 حل مشکل

12 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

بررسي و تحليل پتانسيل آب 

مجازي و آب سبز در 

مديريت تقاضاي آب در 

 شاورزي کبخش 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

اني و زماني کبا توجه به توزيع م

نامناسب منابع آب در داخل 

شور، گسترش مفهوم آب ک

مجازي و مبادالت آن و همچنين 

زان تواند تا مي مفهوم آب سبز مي

قابل قبولي بر روند افزايشي 

برداشت از منابع آبي، آلودگي 

منابع سطحي و به خصوص 

تخليه و از بين رفتن منابع آبهاي 

شور کزير زميني در نقاط بحراني 

 موثر واقع گردد. 

شور کمحاسبه و ارائه بيالن آب مجازي  -

اي )از دو  المللي و منطقه در سطح بين

شور مبداء و مقصد( در وضعيت کديدگاه 

 موجود 

محاسبه و ارائه بيالن آب مجازي مناطق  -

 هاي آبريز  حوضه کيکشور به تفکمختلف 

برآورد پتانسيل مبادالت آب مجازي  -

المللي و جهاني و ارائه  شور در سطح بينک

ارهاي مناسب جهت توسعه اين کراه

 مبادالت 

هاي جامع بخش آب و  ارزيابي طرح -

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

رزي از منظر آب مجازي، ردپاي آب شاوک

 و آب سبز 

13 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ها و  ارزيابي روش

هاي آبياري مختلف  سيستم

هاي  ازمنظر مفاهيم و ديدگاه

جديد راندمان آبياري و 

 وري آب بهره

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

اهميت شناخت، تبيين و 

سازي نقاط ضعف قابل توجه  ميک

مفاهيم کالسيک آبياري در عدم 

هاي برگشتي و عدم  لحاظ جريان

تفکيک تلفات مفيد و غيرمفيد 

 هاي آبياري ها و شبکه سيستم

اثرات نامطلوب تکيه بر مفهوم  

راندمان کالسيک در 

ريزيهاي کالن  به ويژه بر  برنامه

منابع آب زيرزميني و همچنين بر 

پارچه منابع آب و کمديريت ي

 کخا

ردها و روابط کها، روي تعدد ديدگاه

جديد ارائه شده براي محاسبه 

 راندمان آبياري 

هاي  ارائه تحليلي جامع از اسناد و برنامه

الن کهاي  بخشي و سياست خشي و بينب

اي و محلي در زمينه  شوري، حوضهک

هاي آبياري تحت فشار با  توسعه سيستم

و نوين محاسبه راندمان  کالسيکرد کروي

 وري آب  و بهره

محيطي و  تحليل اقتصادي و زيست

هاي مختلف آبياري با لحاظ  مقايسه روش

ردهاي نوين محاسبه راندمان و کروي

ب در سطوح مختلف وري آ بهره

دشت، محدوده مطالعاتي و حوضه  مزرعه،

 آبريز 

شناسي بومي ارزيابي  تدوين و ارائه روش

هاي مختلف آبياري با  ها و شيوه سيستم

 وري و راندمان آب  رد نوين بهرهکروي

ارائه راه 

 حل مشکل

14 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

برداري  ارزيابي وضعيت بهره

از منابع آب نامتعارف در 

مديريت تقاضاي بخش 

ارها و کشاورزي و ارائه راهک

راهبردهاي بهبود وضعيت 

 موجود 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 يآب

مشخص نبودن اثرات ناشي از 

يفيت آب آبياري با منابع آب ک

نامتعارف بر ميزان توليد 

محصوالت زراعي و باغي عمده 

 سازي،  شور )لزوم بوميک

لزوم تحليل مسائل فني و 

هاي اقتصادي مربوط به سيستم

ها و  محيطي طرح تحليل اقتصادي و زيست

برداري از منابع آب  هاي بهره برنامه

شاورزي و ارائه کنامتعارف در بخش 

 هاي الزم در اين زمينه  شناسي روش

هاي واقعي  پتانسيل بندي و ارائه جمع

برداري از منابع آب نامتعارف در  بهره

 1415شور در افق کمديريت تقاضاي آب 

ارائه راه 

 حل مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

هاي نامتعارف جهت تصفيه آب

برداري در بخش کشاورزي و بهره

تحليل اثربخشي اقتصادي 

هاي  برداري از آب استفاده و بهره

 شاورزي(کنامتعارف در بخش 
 

اي از  بندي شده ارائه ليستي اولويت

هاي پيشنهادي در دست مطالعه،  طرح

هاي  برداري از آب دردست اجرا و بهره

نامتعارف در مديريت تقاضاي بخش 

هاي تامين منابع مالي  شاورزي و شيوهک

 ها  آن

 

 ت تقاضايريمحور مد -5

 يآب شهر 5-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

تحليل و ارزيابي وضعيت 

کمي وکيفي آب شرب 

ارائه راهکارهاي مازندران و 

 برون رفت

تقاضا 

محور/ 

 دانشچويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بررسي منابع آالينده آب  

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

فقدان اطالعات کافي و وجود 

گزارشهايي از آلودگي در برخي 

 مناطق

 راهکارارائه  ارائه راهکار و دستورالعمل کافي

2 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل راهبردها، 

هاي  ها و برنامه سياست

هاي توسعه و عمران و  طرح

مديريت شهري بر مديريت 

  عرضه و تقاضاي آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

و  منابع آب)زيرزميني

 سطحي(

افزايي  لزوم همگرايي و هم -

هاي توسعه منابع آب و طرح

توسعه پايدار منابع آب با 

 ريزي شهريهاي برنامهطرح

تعيين پتانسيل و امکانات توسعه 

منابع آب سطحي و زيرزميني در 

هاي منطقه مورد  ها و دشت حوزه

 مطالعه

رويه  تبيين و تحليل اثرات توسعه بي

ريزي  شهرنشيني و الگوهاي ناپايدار برنامه

شور بر کاي در سطح  شهري و منطقه

مديريت عرضه و تقاضاي آب شرب در 

 شور کسطح 

ليل الگوهاي مديريت شهري و تاثيرات تح

شور با لحاظ کها در مناطق شهري  آن

 شور کاقاليم و شرايط آب و هوايي مختلف 

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

گذاري،  هاي سرمايه بررسي طرح

رافي، مانند سدهاي مخزني و انح

هاي انتقال آب،  سيستم

هاي آبياري و زهکشي،  شبکه

حفر چاه و غيره براي تحقق 

هاي موضوع بند ذکر  پتانسيل

 شده.

هاي مناسب و بومي  تدوين و ارائه شاخص

اي در ايران از  ريزي شهري و منطقه برنامه

 منظر بخش آب 

هاي پايدار مديريت  تدوين و ارائه شاخص

از منظر شور کشهري در مناطق مختلف 

 بخش آب 

3 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ها و  ارزيابي و تحليل فرصت

هاي توسعه صنعت آب  چالش

شور و جايگاه کبندي  بسته

آن در مديريت عرضه و 

 يفيتکتقاضاي آب شرب با 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اقتصاد آب)تعيين مباحث 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

فقدان ارزيابي جامع پيامدهاي 

محيطي توسعه استفاده از  زيست

بندي شده و عدم  هاي بسته¬آب

بررسي راهکارهاي کاهش تبعات 

 محيطي منفي احتمالي زيست

لزوم تبيين جايگاه اين صنعت در 

آبي ناشي م کهاي  مديريت بحران

ها و شرايط  ساليکاز بروز خش

هاي  اضطراري مانند آلودگي

 مقطعي، زلزله و...

لزوم ارزيابي جامع پيامدهاي 

اجتماعي گسترش استفاده از 

 بندي شدههاي بستهآب
 

بندي در  تبيين جايگاه صنعت آب بسته

 شور کمديريت عرضه و تقاضاي آب شرب 

هاي توسعه صنعت آب  تعيين پتانسيل

هاي مختلف  بندي در مناطق و استان هبست

 شور ک

شناسايي اثرات بالقوه و بالفعل توسعه 

بندي با محوريت آثار  صنعت آب بسته

 محيطي  زيست

ارهاي کسنجي و ارائه راه انکارزيابي، ام

اي و  منطقه ايجاد و توسعه بازارهاي محلي،

ها در  بندي و نقش آن المللي آب بسته بين

 شور کخش آب تامين منابع مالي ب

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ت تقاضايريمحور مد -5

 آب و صنعت 5-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي و بازنگري مباني 

تخصيص آب در سدهاي 

 استان مخزني

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

عدم انطباق تخصيص آب با 

 کمبودهاي استان

منابع آبي موجود پاسخگوي   

 افزايش تخصيص مي باشند.

 مديريت منابع آبي استان
راه  ارائه

 حل مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

بررسي اجراي طرحهاي 

صنعتي و وابسته به 

با نياز آبي  کوچکشاورزي ک

م بجاي طرحهاي بزرگ و ک

 پرآب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

منابع مديريت يکپارچه 

 آبي

کميابي آب . مصرف آن در 

طرحهاي پربازده، ايجاد 

اشتغالزايي واحدهاي صنعتي به 

ازاي مصرف هر واحد آب که 

 باالتر است

شاورزان در توليد صنعتي کافزايش سهم 

 اريکاهش بيکو 

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

ارزيابي اثرات تغيير مصارف 

کشاورزي به آبي در بخش 

مصارف آبي با ارزش افزوده 

 ي باالتر

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به کمبود آب در سطح 

کشور و پديده خشکسالي 

ضروريست در مصرف آب بطور 

برنامه ريزيها و مديريت  بهينه

مناسب صورت پذيرد. ازجمله 

يکي از اين روشها مصرف آب در 

 مصارف با ارزش است

تخصيص آب استان با توجه به پتانسيل 

هاي موجود جهت مصرف بهينه آب. شايد 

مصرف در صنعت دراين استان مناسبتر از 

مصرف در کشاورزي باشد که اين تحقيق 

داد. کشاورزي جواب اين ايده را خواهد 

 بهتر است يا صنعت

بومي سازي 

 فناوري

4 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

تدوين برنامه جامع مديريت 

تقاضا در بخش هاي مختلف 

 مصرف کننده آب استان يزد 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده  

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

مطالعات مرتبط با مديريت، 

نيروي انساني و مسائل اجتماعي 

و نتايج آن مورد استفاده فوري 

 در صنعت آب دارد

 مديريت تخصيص  و حفاظت از منابع آب 
ارائه راه 

 حل مشکل
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 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق -6

 يتيريمد و يسازمان آموزش 6-1

 عنوان تحقيق  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

بررسي تاثير دوره هاي 

آموزشي الکترونيکي بر 

 عملکرد سازماني

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

چالشهاي موجود در سيتم هاي 

 نوين آموزشي

تعيين تاثير سيستم هاي آموزشي بر ارتقا 

 عملکرد افراد و سازمان

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

موثر بر ميزان  بررسي عوامل

اثربخشي و کارايي کارکنان 

 شرکت آب منطقه اي تهران

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون  

 فرهنگ و تمدن

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اعياجتم

اغلب اصلي ترين هدف سازمانها  

استفاده بهينه از عوامل توليد و 

رسيدن به اثربخشي است.در اين 

بين نيروي انساني ارزشمندترين 

دارايي سازمانهاي است.عملکرد 

انسان در درون سازمان انعکاسي 

از دانش، مهارت و ارزشهاي او 

است.به همين منظور شناخت 

ان عوامل مؤثر بر عملکرد کارکن

يکي از اهداف بهسازي نيروي 

انساني در مديريت بخش هاي 

دولتي است که براي سنجش 

دانش، توانايي، انگيزش، رفتار 

شغلي و عملکردي کارکنان پايه 

 ريزي مي شود.

افزايش بهره وري نيروي انساني کارکنان 

 شرکت

ارائه راه 

 حل مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

بازيابي دانش فني احداث 

سازه هاي آبي تاريخي استان 

)سدها، پلها، قنوات، آسيابها، 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

پژوهش و شناسايي روشهاي 

مديريت آبهاي زيرزميني 

 يفي آنهاکمي و کوحفاظت 

مشابه سازي و نمونه سازي دانش فني 

دانش بومي و تلفيق قديم و احياء کاربرد 

 آن با دانش و فناوري نوين

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

يخچالها( در راستاي تدوين و 

مستندسازي دانش بومي 

 مديريت بخش آب استان

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

4 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

وري  ارزيابي ميزان بهره

ت و ارائه کنيروي انساني شر

هايي در جهت ارتقاء  ارکراه

 وري سطح بهره

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اجتماعي، تأثير مشکالت 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

ميزان اثر بخشي در بهبود 

 عملکرد
 بهبود رضايت شغلي و عملکرد شرکت

ارائه راه 

 حل مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

و  هگيلويهک

 بويراحمد

اجراي بررسي علل عدم 

بموقع پروژه ها و تحميل بار 

مالي آنها ) ناشي از تمديد 

پيمان ، تغيير مقادير ، 

کارهاي تکميلي ( و پيشنهاد 

 راهکارهاي عملي رفع مشکل

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

منابع آب طرحهاي توسعه 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

عدم اتمام  بموقع پروژه هاي  

عمراني ومتعاقب آن تحميل 

هزينه هاي بيشتر از هزينه پيش 

بيني شده اوليه موجبات نگراني 

جدي کارفرما وعدم تحقق اهداف 

پروژه ها شده است خسارات 

لي ، اقتصادي متعددي ازحيث ما

، اجتماعي و ...... وارد نموده است 

. با توجه به اهميت ارزيابي علل 

تاخير دراجراي پروژه هاي  

عمراني بخش آب وتحميل بار 

مالي ناشي از آنها اين موضوع به 

عنوان چالشهاي پيش رو درقالب 

طرح تحقيقاتي ضروري در 

دستور کار کميته تحقيقات قرار 

معرفي پروژه هاي مورد مطالعه ومعرفي -

 بار مالي آنها نسبت به وضعيت اوليه 

معرفي شاخص مشکالت معمول وغير  -

 معمول در طرحها و پروژه هاي آبي 

شناسايي و بررسي مشکالت ناشي از  -

عملکرد پيمانکار ، مشاور وکارفرما وميزان 

تاثير آنها در عدم اجراي بموقع پروژه ها و 

روابط بين عوامل وساخت مدل شناسايي 

 ن عوامل يبرهم کنش ا

تعيين اثرات و پيامدهاي اجتماعي ،  -

اقتصادي وزيست محيطي درعدم اجراي 

 بموقع پروژه ها 

وزن دهي ورتبه بندي علل تاخير با  -

استفاده از تحليل سلسله مراتبي وشاخص 

 اهميت نسبي  

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 گرفت . 

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

و  هگيلويهک

 بويراحمد

ارائه الگوي کشت بهينه ، 

نياز آبي و هيدرومدول واقعي 

در شرايط مختلف آب و 

 هوايي در دشتهاي استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي و 

فقدان الگوي کشت 

آبي مناسب با منابع 

 موجود

ت مديريت الگوي کشت ياهم -

درشرايط خشکسالي و رفع 

 بحران کم آبي 

ت الگوي کشت به عنوان ياهم  -

يکي از پارامترهاي طراحي شبکه 

هاي آبياري اکه ارتباط مستقيمي 

وري اين سيستم ها و  با بهره

دستيابي به بهبود بهره برداري 

منابع آب وخاک اين سامانه ايفا 

 مي نمايد  

تحليل عوامل موثر درانتخاب الگوي  -

 کشت مناسب

تخمين عملکرد نسبي گياهان مختلف  -

درالگوي کشت درشرايط آبياري کامل ويا 

 درجات مختلف از کم آبياري 

محاسبه نياز آبي وهيدرو مدول الگوي  - 

 کشت غالب منطقه 

ارائه سناريوهاي مختلف آبياري براي  - 

ا الگوي کشت درمحدوده هاي طرح ب

 توجه به محدوديت منابع آب موجود 

ارائه الگوي کشت با توجه به امکانات  - 

آبي موجود جهت مديريت وبرنامه ريزي 

 آبياري 

 تخصيص بهينه آب -

ارائه راه 

 حل مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

نيازسنجي آموزشي، 

اثربخشي و رضايتمندي 

کارکنان شرکت آب 

 هرمزگان

 تقاضا محور
برنامه قانون 

 پنجم توسعه

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

نان به گذراندن دوره کارکنياز 

هاي تخصصي مرتبط با حوزه 

 اري خود ک

 نان کارکارزيابي رضايت 
تدوين 

 استاندارد
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 عنوان تحقيق  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

بررسي يک مدل براي 

توانمند سازي نيروي انساني 

 با رويکرد مديريت دانش

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

ت منابع آب جهت مديري

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 اجراي مديريت دانش در سازمان توانمند سازي نيروي انساني
ارائه راه 

 حل مشکل

1 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

تدوين برنامه جامع آموزش 

 شورکپرسنل بخش آب 
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

. تحقق توسعه، مستلزم آموزش 

نيروي انساني کيفي، با صالحيت 

و داراي اطالعات و توانمنديهاي 

علمي ميباشد و توسعه بدون 

ي توسعه يافته داشتن انسانها

 امري غيرممکن است.

هدف از  انجام اين پژوهش نيازسنجي 

اي  هاي آب منطقه  تکآموزشي پرسنل شر

ت مديريت منابع کو همچنين ستاد شر

آب ايران و بخش آب وزارت نيرو و تدوين 

برنامه جامع آموزشي مبتني بر  کي

 باشد.  المللي و معتبر مي استانداردهاي بين

ارائه راه 

 شکلحل م

15 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سازي نظام  تدوين و پياده

جامع مستندسازي و انتقال 

تجارب مديريتي در بخش 

شور با هدف کآب 

 سازي سازماني ظرفيت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

توسعه منابع آب طرحهاي 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

هاي  با توجه به تنوع و پيچيدگي

م بر مديريت بخش آب و کحا

گذشت مدت زمان قابل توجه از 

گيري ساختارهاي مديريتي  لکش

شور، کو سازماني بخش آب 

جامعي   نامه وجود چنين نظام

اهش سطح که بر تواند عالو مي

خطاهاي مديريتي منجر به ايجاد 

فرْآيند سريع انتقال تجارب  کي

موفق و ناموفق مديريت بخش 

 شور شود. کآب 

با توجه به تنوع تجارب مديريتي در بخش 

هاي مختلف و شرايط  شور در حوزهکآب 

ويژه شرايط بحراني مانند  مختلف به

سالي، سيالب، حوادث کمديريت خش

،اين پژوهش به دنبال تدوين و  و...

سازي نظام جامع مستندسازي  پياده

شور و انتقال کتجربيات مديران بخش آب 

ارآمد و کفرآيند  کها از طريق ي آن

ترين خروجي  باشد. لذا مهم اثربخش مي

مورد انتظار از انجام اين پژوهش تدوين 

ل ارآمد مستندسازي و انتقاکنظام  کي

شور کتجربيات مديران بخش آب 

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق  عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 باشد.   مي

 

 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق -6

 عمومي رساني آگاهي و آموزش 6-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

طرح پايش افکار عمومي: 

سنجش آگاهي و نظر مردم 

خراسان جنوبي درباره ي 

فرهنگ مصرف آب با توجه 

به دو رويکرد اقتصاد 

مقاومتي و طرح تعادل 

 بخشي منابع آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اجتماعي، تأثير مشکالت 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

بررسي و توسعه روشهاي 

 مديريت تقاضاي آب

آگاهي کم و اندک و عدم مشارکت کافي 

 کليه ذينفعان در مسايل آب

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
ت مديريت کشر

 آب ايرانمنابع 

ها و  ارزيابي برنامه

رويکردهاي آموزشي و 

ز آموزش عالي کپژوهشي مرا

شور از منظر نيازهاي بخش ک

 شورکآب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

ت مديريت منابع آب جه

با در نظر گرفتن مسائل 

به روز نشدن عناوين و سرفصل  -

هاي دانشگاهي دروس رشته

مرتبط با بخش آب همگام با نياز 

 ايبخش و شرايط ملي و منطقه

ارتباط متقابل ناکافي بين  -

هاي مراکز دانشگاهي و سازمان

ارزيابي ميزان تطابق عناوين و سرفصل  -

دروس رشته هاي دانشگاهي مرتبط با 

 بخش آب کشور با نيازهاي اين بخش

التحصيالن رغارزيابي ميزان توانمندي فا -

ها براي فعاليت در بخش مهندسي دانشگاه

 و پژوهشي 

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 ربط ذي اجتماعي

عدم ارزيابي رويکردهاي  -

هاي ها در رشتهدانشگاهپژوهشي 

مرتبط با بخش آب و مشخص 

ها و نبودن ميزان انطباق طرح

ها با هاي دانشگاهنامهپايان

 هاي پژوهشي بخش آب اولويت

ارائه رويکردهاي مناسب پژوهشي  -

هاي مرتبط با بخش ها در رشتهدانشگاه

 آب 

ها و ارزيابي ميزان انطباق طرح -

ها و ها با اولويتهاي دانشگاهنامهپايان

 نيازهاي پژوهشي بخش آب

3 
مديريت ت کشر

 منابع آب ايران

سازي برنامه  تدوين و پياده

جامع آموزش همگاني در 

 بخش آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

گرفتن مسائل با در نظر 

 اجتماعي

ضرورت جايگاه آموزش همگاني 

در مديريت تقاضا ارزيابي شده و 

برنامه جامعي در خصوص 

آموزش همگاني در بخش آب 

 تهيه و تدوين شود.

بررسي و تبيين ويژگيهاي فرهنگي،   

اجتماعي، سياسي و محيط زيستي 

تاثيرگذار بر برنامه ريزي آگاهي رساني در 

رنامه هاي عملياتي حوزه آب و تدوين ب

جهت استفاده از ظرفيتهاي بالقوه صدا و 

سيماي استاني، نشريات محلي و نهادهاي 

غيردولتي و سازمانهاي مردم نهاد در 

 ارتقاي آموزش همگاني در بخش آب

ارائه راه 

 حل مشکل

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                                                    919                                                                                                                                                                                                                                   9316اولویت های تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 
 
 

 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق -6

 آب بخش ضوابط و مقررات نيقوان 6-3

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

نظامنامه "راهکارهاي اجراي 

پيوست فناوري و توسعه 

توانمنديهاي داخلي در 

قراردادهاي بين المللي و 

 "طرحهاي ملي

 تقاضا محور
مصوبه هيات 

 وزيران

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 بکارگيري نظام نامه هاي جديد بکارگيري نظام نامه هاي جديد
تهيه 

 دستورالعمل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

ارزيابي سناريوهاي مختلف 

احياء رودخانه زايندرود بر 

 اساس رويکرد آينده پژوهي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به نقش و جايگاه کليدي 

در تامين منابع آب زاينده رود 

بخشهاي مختلف حوضه مرکزي 

ايران و مناقشات اجتماعي ، 

سياسي و فرهنگي بوجود آمده در 

ان لزوم مطالعه طرح مذکور را 

 روشن مي سازد

ارزيابي و ارائه سناريوهاي مختلف احياء 

 رودخانه زايندرود 

تهيه 

 دستورالعمل

3 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

کردن و راهکارهاي قانونمند 

تعريف ابزارهاي اجرايي براي 

تشکيل شوراي ذينفعان آب 

 حوضه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

مديريت بهتر منابع آب با 

 مشارکت کليه ذينفعان

کردن و تعريف ابزارهاي اجرائي  نهادينه

براي تصميم گيري هاي شوراي آب 

حوضه در فرآيند مديريت يکپارچه منابع 

آب با در نظر گرفتن مالحظات حقوقي و 

 اجتماعي

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

بررسي چالشهاي حقوقي 

حاکم بر استمالک اراضي 

طرحهاي مطالعاتي و اجرائي 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

مشکالت موجود در استمالک 

 اراضي طرحهاي توسعه منابع آب
 تسهيل موانع در راه استمالک اراضي

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

کشاورزي آب و  توسعه منابع آب در استان بختياري

 منابع طبيعي

و تعيين الگوي مناسب 

مديريت منابع آب جهت 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان جنوبي

بررسي تاثير اعمال آب قابل 

برنامه ريزي در مديريت 

مصرف آب استان در ثبات 

اجتماعي و نقش آن در 

اقتصاد مقاومتي در راستاي 

ارزيابي عملکرد طرح تعادل 

 بخشي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

بررسي و توسعه روشهاي مديريت 

 تقاضاي آب

ه به ميزان بهبود شيوه مديريت آب با توج

 آب قابل برنامه ريزي

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

نيازسنجي شرکت آب منطقه 

اي خراسان رضوي در حوزه 

مسايل حقوقي آب )رويکرد 

 تخصصي رشته حقوق آب (

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اجتماعي، تأثير مشکالت 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

بروز مناقشات حقوقي و قضائي 

متعدد ناشي از اجراي طرح ها و 

پروژه هاي آبي و مستلزم بهره 

مندي از نيروهاي متخصص 

حقوقي با گرايش خاص مسايل 

 ت.آب، اس

همکاري در ايجاد رشته حقوق آب در 

سطح کارشناسي ارشد در دانشگاه 

 فردوسي مشهد

به منظور تربيت پژوهشگران، وکال ، قضات  

و کارشناسان حقوقي در حيطه تخصصي 

 با موضوع حقوق آب

جهت مساعدت و ارائه مشورت به 

گذاران و مديران اجرايي در وزارت  سياست

ق آب در نيرو در مباحث مربوط به حقو

سطوح مختلف محلي، استاني، منطقهاي، 

 المللي کشوري و بين

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

و   سيستان

 بلوچستان

ارزيابي نظامنامه تخصيص و 

ارائه پيشنهادات جهت اصالح 

آن متناسب با شرايط اقليمي 

و جغرافيايي استان سيستان 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

عدم انجام طرح مشابه تاکنون و 

 لزوم بازنگري آن

بروز رساني و اصالح قوانين بخش آب 

 متناسب با شرايط منطقه

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 منابع طبيعي و بلوچستان

6 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

ارزيابي تاثيرات قوانين و 

مقررات مصوب و ابالغي در 

زمينه مديريت منابع آب 

 زيرزميني استان فارس

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

الگوي مناسب و تعيين 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

وجود خال قانوني و نيز قوانين و 

مقررات نامتناسب با مديريت 

 پايدار منابع آب

رفع خال قانوني و اصالح قوانين و مقررات 

 به منظور مديريت بهينه آب استان

تهيه 

 دستورالعمل

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

طرح و بررسي چگونگي ارائه 

هاي آبياري و  واگذاري شبکه

برداران و  زهکشي به بهره

کاهش نقش دولت در حد 

 ناظر

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

ابع آب جهت مديريت من

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

هزينه باالي نگه داري و بهره بري 

 از شبکه هاي آبياري و زهکشي

ارائه طرح هاي عملياتي جهت کاهش 

نقش دولت و هزينه هاي نگه داري و بهره 

برداري از شبکه هاي آبياري و زهکشي با 

 انتقال مسئوليت آن به بهره برداران

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

تعريف وتدوين مباني تعيين 

حريم دريا وضوابط ساخت 

وساز،ارزيابي وضع موجود و 

 ارائه پيشنهاد

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

ساخت و سازهاي غير قانوني و 

 غير فني

تدوين دستورالعمل به اصالح وضعيت 

 نامناسب فعلي

تهيه 

دستورالعمل 

و ارائه راه 

 حل مشکل

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

سازي برنامه  تدوين و پياده

برداري از قوانين و  بهره

مقرارت مرتبط با مديريت 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

پارچه آب کعدم وجود مديريت ي

در مصارف شرب ، صنعت و 

 شاورزي ک

شناسايي روشهاي نوين مديريت و بهره 

 برداري بهينه منابع آب 

تهيه 

 دستورالعمل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

هماهنگ منابع و مصارف 

بخش آب استان با محوريت 

يل وزارت کقانون تش 11ماده 

 شاورزي کجهاد 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 آبي

12 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

تدوين و شناسايي راهکارهاي 

ساماندهي بازارهاي محلي 

آب و ايجاد بازار رسمي آب 

 در استان يزد 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

باعث ارتقا خدمات  فرايندها مي 

 شود 

مديريت يکپارچه مصرف و تقاضا آب و 

معامالت مرتبط با آبو شناخت موانع 

 حقوقي تامين آب

بومي سازي 

 فناوري

13 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سنجي تدوين  انکارزيابي و ام

شور به کقوانين بخش آب 

اي با لحاظ  صورت منطقه

تنوع اقليمي، قوميتي و 

 جمعيتي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

اي از  ترتيبات عرفي به مجموعه

طور معمول منعطف  قوانين که به

و نانوشته هستند يا براي 

هنجارهايي که کل جامعه را 

شود.  کنند، استفاده مي تنظيم مي

کنند که به  اين ترتيبات تالش مي

هايي توجه کنند که از ميان  سنت

في ها آمده است. ترتيبات عر نسل

خاص آب، مالکيت آب را به 

کند و براي آب  جامعه تفويض مي

کند.  وضع مي "حقوق اجتماعي"

ه اين کسوال اساسي اين است 

ترتيبات عرفي و سنتي به چه 

 کاندازه در موفقيت اجراي ي

ست آن تاثيرگذار کقانون و يا ش

 بوده است؟. 

ترين خروجي مورد انتظار از پروژه  مهم

سنجي تدوين  انکمحاضر، نيازسنجي و ا

اي و متناسب با شرايط  قوانين منطقه

اقليمي، جغرافيايي، قوميتي و جمعيتي در 

ه ابتدا کباشد. در واقع نياز است  ايران مي

شناسي قوانين موجود در بخش  با آسيب

شور از منظر ترتيبات عرفي و کآب 

همچنين تنوع اقليمي، قوميتي و جمعيتي 

روز رساني  نياز موجود جهت اصالح يا به

قوانين شناسايي گردد و پيشنهادات الزم 

 در اين خصوص ارائه گردد. 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

14 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارها و اصول کارائه راه

نياز تدوين، اصالح يا  پيش

روزرساني قوانين آب از  به

نفعان و حل  منظر ذي

تعارضات در مديريت بخش 

 شورکآب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

هاي اوليه از وضعيت  بررسي

شور کمديريت بخش آب 

گاها دهنده وجود تعارضات  نشان

هاي  ويژه در حوضه بسيار جدي به

باشد. گرچه  مي کآبريز مشتر

نون از نگاه قانون اين مسائل کتا

به خوبي مورد تحليل قرار نگرفته 

ه حل کرسد  نظر مي است، به

 کمکبخشي از اين تعارضات و 

به حل اختالفات موجود نيازمند 

هاي اساسي يا جزئي در  بازنگري

 برخي قوانين موجود در بخش

شور و حتي قوانين در کآب 

ها  سوسازي آن دست تدوين و هم

با لحاظ تخصيص عادالنه آب و 

افي کت کهمچنين جلب مشار

 باشد.  ذينفعان مي

توان در قالب  اهداف پژوهش حاضر را مي

 لي زير بيان نمود؛ کموارد 

ت ذينفعان کتدوين فرآيند نحوه مشار -

شور و کدر تدوين قوانين بخش آب 

سازي  سنجي عملياتي نمودن و پياده انکام

 آن 

ترين تعارضات و تناقضات  شناخت مهم -

اي و درون و  منطقه بخشي، بين بين

اي در زمينه مديريت منابع  حوضه بيرون

 شور اعم از سطحي و زيرزميني کآب 

نگري در قوانين بخش آب  نحوه آينده -

اهش سطح تعارضات و ارائه کشور جهت ک

شنهاد مواد قانوني و مقررات ارها و پيکراه

 مناسب 

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

قانون جامع آب يا جامعيت 

شور؛ کدر قوانين بخش آب 

بررسي و تحليل تطبيقي 

 تجارب جهاني و داخلي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اجتماعي، تأثير مشکالت 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

هاي  با توجه به تدوين ويرايش

مختلف قانون جامع آب توسط 

وزارت نيرو و همچنين وزارت 

شاورزي، هنوز سواالت و کجهاد 

ابهامات اساسي در زمينه ضرورت 

دوين قانون جامع يا اصالح ت

ت کقوانين موجود يا نحوه مشار

ذينفعان در فرآيند تدوين آن 

ترين خروجي موردانتظار از پژوهش  مهم

حاضر، بررسي علل عدم تحقق اهداف 

قانون جامع آب، برنامه سوم در تدوين 

ضرورت تدوين چنين قانوني از منظر 

ذينفعان، ارزيابي اقدامات صورت گرفته 

ها و نهادهاي مسئول  توسط سازمان

سنجي و ارائه  انکو در نتيجه ام  مختلف

قانون  کپيشنهاداتي جهت تدوين ي

ه حل ارائه را

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

پژوهش  که انجام يکوجود دارد، 

تواند پاسخ مناسبي  اربردي ميک

 را براي اين مسئله داشته باشد. 

ارآمد و اثربخش در زمينه مديريت جامع ک

 باشد.  شور ميک کمنابع آب و خا

10 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ار کسنجي و ارائه راه انکام

جهت اعمال رويکردهاي 

هم پيوسته منابع  مديريت به

آب در ساختارهاي قانوني 

 مديريت آب کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

آب و بهينه از منابع 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

ضرورت انجام اين طرح را  

توان الزام يک ساختار قانوني  مي

مناسب مديريت آب براي کشور 

که با رويکردهاي مديريت 

يکپارچه منابع آب و توسعه پايدار 

 توسعه يافته باشد بيان نمود. 

 

شناسايي و ارزيابي کارايي قوانين مربوط  -

 به آب در کشور

هاي قانوني تقويت  ي زمينهبررس -

حکمراني آب و خصوصي سازي آب در 

 کشور

هاي قانوني حل تعارض  بررسي زمينه -

 نفعان بخش آب در کشور ميان ذي

هاي قانوني تقويت  بررسي زمينه -

 هاي مردمي در بخش آب  مشارکت

هاي منابع آب کشور از  تحليل چالش -

 ها و موانع قانوني حيث خال
 

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سنجي مبادالت آبي )از  انکام

منظر قانوني، اقتصادي و 

شورهاي کاجتماعي(  با 

 جوار هم

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 آب(مجازي 

مبادالت آبي به احتمال با توجه 

در آينده،  جوار شورهاي همکبا 

نون ابعاد کا ه از همکالزم  است 

مختلف اين مسئله مورد 

 سنجي قرار گيرد.   انکام

جهت نيل به اين هدف نياز است 

اي و  هاي منطقه ه بررسيک

تري از وضعيت  شناخت دقيق

شورهاي کمنابع و مصارف آب 

المللي و  ينهمسايه، قوانين ب

ه انجام اين پژوهش کانتظار بر اين است 

بتواند منجر به تبيين و ارائه دقيق ابعاد 

شورها کمختلف مبادالت آبي با ساير 

ها و  زمينه گردد. در واقع هدف ارائه پيش

اي اتخاذ تصميمات و بسترهاي الزم را بر

هاي درست و اثربخش در  گذاري سياست

ترين  باشد تا معلوم شود مهم اين زمينه مي

تبعات سياسي، اجتماعي و حقوقي ناشي 

هايي چه  از اجرايي نمودن چنين پروژه

مواردي است و آيا اصوال از لحاظ اقتصادي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

شورهاي هدف کقوانين داخلي 

چه از لحاظ واردات و چه از 

 لحاظ صادرات انجام پذيرد. 

يا ساير پارامترهاي مهم تبادالت آبي 

براي ايران قابل  )صادرات يا واردات آب(

 باشد يا خير. توصيه مي

 

 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق -6

 يعموم مشارکت و ياجتماع مسائل 6-4

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

مديريت نظام مند بر نحوه 

برنامه ريزي جلب مشارکت 

ذينفعان، تشکلها و نهادهاي 

ملي و بين المللي مرتبط در 

حل مسائل حقوقي و 

 ديپلماتيک آب

   تقاضا محور

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

مديريت منابع آب جهت 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

    
بومي سازي 

 فناوري

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي علل مناقشات در 

بهره برداري از منابع آب و 

ارائه راهکاردر جهت 

پيشگيري از وقوع 

درگيريهاي محلي و منطقه 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

به دليل بحران حاکم برمنابع آب 

 ناشي از کمبود آب

برنامه ريزي در جهت کنترل و پيشگيري 

از درگيريهاي احتمالي منابع آب ناشي از 

 -کمبود آن در حوزه هاي آبي استان 

برنامه ريزي در جهت مديريت مصرف آب 

با در نظر گرفتن کارايي آب و راندمان 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

اي )مطالعه موردي دشت 

 اردبيل(

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 مربوطه

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

ارزيابي اثربخشي تشکيل 

شوراي هماهنگي حوضه 

 ابريز زاينده رود 

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

چندين ساله با توجه به تشکيل 

شوراي هماهنگي حوضه ابريز 

زاينده رود و عدم موفقيت کامل 

اين طرح در حل مشکالت و 

چالشهاي حوضه الزم است 

اهداف،عملکرد و درصد دسترسي 

 به اهداف مورد ارزيابي قرار گيرد.

ارائه راهکار و دستور العمل جهت بهبود 

 مديريت منابع آب حوضه

ارائه راه حل 

 مشکل

4 

 ت آبکشر

اي  منطقه

 اصفهان

تعيين الگوهاي مناسب پياده 

سازي مديريت مشارکتي 

 آبهاي زيرزميني

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

گرفتن مسائل  با در نظر

 اجتماعي

با توجه به تاکيد وزارت نيرو و 

اجراي طرحهاي تعادل بخشي 

،پياده سازي مديريت مشارکتي 

آبهاي زيرزميني به عنوان يک 

راهکار مناسب مي تواند نقش 

مهمي در احياء و تعادل بخشي 

 منابع آب زير زميني داشته باشد.

ارائه راهکار و دستور العمل جهت بهبود 

منابع آب و شرايط منابع آب زير  مديريت

 زميني

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

ارزيابي تحوالت حکمراني اب 

در حوضه زاينده رود 

)تشکيل شوراي هماهنگي، 

کميته چهار نفره، شوراي 

سهامداران و  ...( و نقش ان 

در احياي رودخانه زاينده 

 رود

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

فناوري و 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

با توجه به تأثيرمسائل اجتماعي،  

فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت منابع آب 

واهميت و جايگاه آب در استان 

حکمراني اب نقش مهمي در  

احياي رودخانه و مديريت حوضه 

رودخانه زاينده رود خواهد 

ب تعيين چارچوبي براي مديريت منابع آ

حوضه زاينده رود بر اساس حکمراني آب 

 و نقش ان در مديريت منابع اب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 داشت.

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

تدوين چارچوب مدل عامل 

بنيان جهت بررسي و 

شناسايي نقش و رفتار 

ذينفعان و ارگانها در مديريت 

 منابع آب

پايان نامه 

 دانشجويي
  

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

درنظر گرفتن نقش مردمي در 

 مديريت منابع آب

شناسايي نقش ذينفعان در اجراي برخي 

سياستها از جمله مسدود کردن چاههاي 

 غير مجاز

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
 ت آبکشر

 اي بوشهر منطقه

امکان سنجي و نحوه 

مشارکت نهادهاي اقتصادي 

 جهت حفظ منابع آب استان

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

وجود منابع عظيم نفت و گاز و 

 انمشارکت  صنايع بزرگ در است

تعيين پتانسيلهاي مشارکت بخش 

 خصوصي در بخش آب

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

تحليل ظرفيت سنجي 

ذينفعان به منظور استقرار 

مديريت مشارکتي منابع آب 

در شرکت آب منطقه اي 

 خراسان رضوي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

و  کشاورزي آب

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

با توجه به اينکه عليرغم کمبود 

منابع آّبي و خشکسالي ها تغيير 

محسوسي در ترکيب کشت 

کشاورزي مشاهده نمي شود 

خروجي اين تحقيق مي تواند 

اصالحي در ترکيب کشت نمايد و 

سهم مصرف بخش هاي مختلف 

 را داشته باشد. 

هدايت منابع آّبي به سمت توليد 

 محصوالت برتر 

ارائه راه حل 

 مشکل

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

تحليل رفتار حفاظت آب 

کشاورزان خراسان رضوي 

)مطالعه موردي دشت 

 نيشابور(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

    
ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

15 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

بررسي راهکارهاي تقويت 

تشکل هاي مردمي در 

کنترل برداشت از آبهاي زير 

بصورت پايلوت در زميني 

 يک بخش يا روستا

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 رفع نياز شرکت
برداشت از منابع آب زيرزميني از مديريت 

 طريق مشارکت عمومي

اجراي 

 پايلوت

11 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

آسيب شناسي مسائل و 

چالش هاي اجراي طرح هاي 

توسعه بين استاني و ارائه 

راهکارهاي کاهش و حل 

 تعارضات و مناقشات موجود

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

مسايل اجتماعي ناشي از بهره 

برداري از منابع مشترک و طرح 

 هاي انتقال آب بين استاني

ارائه راهکارهاي کاهش و حل تعارضات و 

 مناقشات موجود

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

ت آب کشر

اي  منطقه

و  هگيلويهک

 بويراحمد

ارزيابي عملکرد بهره برداري 

و نگهداري از شبکه هاي 

آبياري وزهکشي دراستان 

کهگيلويه وبويراحمد مطالعه 

موردي ) دشت ليشتر و خير 

آباد ، دشت روم ، دشت 

چرام ، دشت چيتاب ، دشت 

 امامزاده جعفر (

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

راندمان پايين بهبود 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد از  کانال

 ها و ...( زهاب زهکش

با توجه به وضعيت نامطلوب و 

بهره برداري غير اصولي از شبکه 

هاي آبياري دراستان وپائين 

بودن راندمان آبياري در شبکه ها 

و تلفات قابل توجه آب در شبکه 

ها وهزينه هاي گزاف تعمير 

ي شبکه هاي آبياري ونگهدار

استان ، بنابراين موضوع ارزيابي  

عملکرد بهره برداري و نگهداري 

آنها به عنوان يکي از نيازهاي 

اولويت دار در دستور کار کميته 

 تحقيقات قرار گرفت .

بررسي وضعيت موجود عمليات بهره 

برداري ونگهداري از شبکه هاي آبياري 

وزهکشي ، تعيين شاخص هاي ارزيابي 

ملکرد بهره برداري و نگهداري در شبکه ع

هاي آبياري وزهکشي ، شناسايي ومعرفي 

روش هاي استمرار خدمات دهي مطلوب 

وحفظ سرمايه هاي ملي ، بررسي  

توجيهات اقتصادي پيشنهادي ، ارائه مدل 

مطلوب براي ارزيابي عملکرد بهره برداري 

ونگهداري در شبکه هاي آبياري وزهکشي 

ء وبررسي نتايج حاصله ، آموزش و اجرا

براي تعدادي از شبکه هاي آبياري 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 وزهکشي استان

13 

ت آب کشر

اي  منطقه

 گلستان

ارهاي افزايش کارزيابي راه

مشارکت مردمي در 

هاي کشاورزي و آب  طرح

رساني با توجه به فرهنگ 

 بومي منطقه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

آب و  کشاورزي

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

افزايش مشارکت مردم بومي در 

 طرح هاي مرتبط

شناسايي روش هاي افزايش مشارکت 

افراد بومي در طرح هاي آبرساني و 

 کشاورزي منطقه

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

آسيب شناسي علل موثر در 

عدم موفقيت ايجاد تشکلهاي 

آب بران در سطح استان 

مرکزي و ارايه راهکارهاي 

 بهبود وضع موجود

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 تأثير مشکالت اجتماعي،

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

در کشور ما نبود تعادل بين 

عرضه و تقاضا، منابع آب را در 

وضعيتي بحراني قرار داده است. 

ازجمله راه هاي ايجاد تعادل در 

اين زمينه،  پايش ميزان منابع و 

مصارف،جلوگيري از برداشت 

هاي بي رويه ي منابع آب، دادن 

آگاهي به کشاورزان و ذي نفعان، 

کاهش تصدي گري دولت و 

 انتقال مديريت آب است. 

بررسي علل و عوامل عدم موفقيت در 

تشکيل و راهبري تشکلهاي آب بران در 

 استان مرکزي

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

ارهاي کو ارائه راهارزيابي 

عملياتي  بهره برداري از 

ظرفيت هاي اجتماعي استان 

در راستاي مديريت پايدار 

 منابع آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

صنايع معادن و 

فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

ي مناسب و تعيين الگو

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

باعث ارتقا خدمات  فرايندها مي 

 شود 

مديريت و حفاظت منابع محدود آب با 

 استفاده از پتاسيل هاي اجتماعي

تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

10 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل عوامل 

انگيزشي مشارکت مردم در 

شرايط مناطق مختلف کشور 

و ارائه برنامه جامع بهبود 

وضع موجود  )ارائه ابزارهاي 

ارآمد تغيير اجتماعي در ک

 شور( کمديريت بخش آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

در بخش آب، تعيين ميزان 

برداران براي  انگيزش بهره

ت در مديريت آب و عوامل کمشار

تأثيرگذار روي آن، و تشخيص 

مهمترين موانع موجود براي 

بايستي  برداران ت بهرهکمشار

مطالعه جامعي در کشور صورت 

 گيرد. 

شناسايي و ارائه عوامل انگيزشي  

مشارکت بهره برداران آب به تفکيک 

بخشهاي مختلف مصرف کننده، شرايط 

اجتماعي اقتصادي مناطق مختلف کشور 

زمينه هاي الزم  و شناسايي و ارائه پيش

جهت کاهش تصميمات متمرکز و افزايش 

وجود آمدن فضاي  روحيه کارگروهي، به

مناسب جهت بيان مشکالت، پذيرفت 

واقعيتها، تغيير نگرش بهره برداران در 

رابطه با انتظارات غيرعادي و نامعقول از 

 دستگاههاي دولتي

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي آثار ناشي از 

ي بر مديريت کمال خرده

 شور کبخش آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

خرده با توجه با آثار نامطلوب 

ضروري است که مطالعه  ،مالکي

اي جامع در خصوص ارزيابي 

اثرات خرده مالکي در بخش آب 

صورت گيرد تا عالوه بر شناخت 

ابعاد مسأله، راهکارهاي حقوقي، 

نهادي و فني مطابق با شرايط 

کشور جهت مواجهه با وضعيت 

 اتخاذ گردد.

مسئله اصلي موردنظر اين پژوهش بررسي 

در نقاط  يکمال تبعات ناشي توسعه خرده

شور در مديريت بخش آب و به کمختلف 

پارچه منابع آب در کويژه اعمال مديريت ي

شور ک 2و  1هاي آبريز درجه  سطح حوضه

ه اين کرود  باشد. در واقع انتظار مي مي

ارهاي عملياتي و کپژوهش بتواند راه

اهش اثرات اين معضل کاجرايي جهت 

اجتماعي از منظر مديريت بخش آب ارائه 

 يد. نما

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ستيط زيمحور آب و مح -7

 رودخانه ها 7-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

تدوين شاخصها و ارزيابي 

مهندسي عملکرد طرح هاي 

رودخانه و ارائه راهکارهاي 

بهبود عملکرد با استفاده از 

روشهاي نوين مطالعه موردي 

 آجي چاي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

رد طرحهاي کاطالع از نحوه عمل

اجرا شده با شاخصهاي مناسب و 

رد کارهاي بهبود عملکتدوين راه

مي تواند در طرحهاي آتي باعث 

 ارها شود . کيفي کارتقاء سطح 

رد کتدوين شاخصهاي مناسب ارزيابي عمل

 ردکارهاي بهبود عملکارائه راه -

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بر آورد بار رسوبي در حوضه 

در  آبريز رودخانه بارون ماکو 

باالدست سدو مقايسه آن بار 

روشهاي انتقال بار رسوبي در 

رودخانه و نتياج هيدروگرافي 

مخزن سد و ارائه راهکار هاي 

 عالج بخشي بصورت جامع

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

وابسته، تاسيسات 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با توجه به آورد رسوبي شديد 

حوزه و رودخانه و مسيلهاي 

منتهي به درياجه سد و همچنين 

ضرورت اراده راهکار هاي اجرايي 

 در اين خصوص

با توحه به بار رسوبي باالي حوزه اشاره 

شده و اليروبي سالنه مسيلها توسط 

ماشين االت اين شرکت و همچنين تخليه 

بخشي از رسوبات به مخزن سد در 

سيالبهاي با و کاهش حجم مخزتن 

بررسي جانع حوزه آن رودخانه و سد و 

 ارائه راهکار ضروري بنظ مي رسد.

تهيه 

 دستورالعمل

3 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

روشهاي نوين مهندسي  

 رودخانه در فضاهاي شهري

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

ساماندهي و احياي طبيعي 

رودخانه هاي شهري موجب 

بهبود وضعيت فرهنگي و 

اجتماعي محله هاي حاشيه 

سيالب  کاهش ريسکرودخانه ، 

 يفيت آب خواهد شد.کو بهبود 

 ارائه روشهاي نوين
ارائه راه حل 

 مشکل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

و   سيستان

بررسي اثرات سيالب و 

خشکسالي بر تغييرات ريخت 

شناسي رودخانه هاي استان 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و ساماندهي آنها و سواحل

حفاظت از رودخانه هاي استان و 

 مهندسي سواحل

بررسي وضعيت فعلي رودخانه هاي استان 

و تغغيرات ريخت شناسي ايجاد شده در 

 اثر سيالب و خشکساليهاي رخ داده

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

مديريت  سيستان و بلوچستان بلوچستان

 خشکسالي

0 
ت آب کشر

 اي فارس منطقه

ارائه راهکار مناسب براي 

کاهش ميزان نمک  و امالح 

از رودخانه شکستيان ورودي 

 به داخل رودخانه شاهپور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

در صورت ارائه راهکار موثر، با 

انجام طرح،  کيفيت آب رودخانه 

 بهبود مي يابد.

پيش گيري از تخريب و شور شدن آب با 

 -فني"کيفيت رودخانه شاپور که به لحاظ 

از اهميت  "اقتصادي و زيست محيطي

 ويژه اي برخوردار مي باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي و ارائه طرح 

ساماندهي رودخانه قمرود در 

بازه شهري  با ديد گاه احياء 

و بازسازي رودخانه و استفاده 

 از منافع آن 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  رورت حفاظت رودخانهض

 و سواحل و ساماندهي آنها

تأثير مستقيم بر زيست بوم 

منطقه و حفاظت جان و مال 

 مردم

حفاظت از بستر و حريم رودخانه و حفظ 

 جان و مال مردم

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
ت آب کشر

 اي گيالن منطقه

برآورد توليد رسوب حوضه 

آبريز ناورود استان گيالن با 

استفاده از مدل 
Watem/SEDEM 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

افي در کعدم وجود اطالعات 

 ها زمينه بار رسوبي رودخانه

جمع آوري اطالعات ضروري جهت 

مديريت رسوب زايي و رسوب زدايي 

رودخانه، مدل سازي و تعيين ميزان 

 هاي آبي  رسوب در يکي از حوضه

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

آب  تکشر

اي  منطقه

 لرستان

ارزيابي اثرات توسعه  

شهري بر وضعيت 

هاي استان و ارائه  رودخانه

ارهاي بهبود وضعيت کراه

 موجود 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

حاشيه  توسعه شهره ها در

رودخانه ها و عدم رعايت موارد 

 ايمني و حقوقي

بررسي اثرات شهر سازي و توسعه شهرها 

 بر رودخانه ها

ارائه راه حل 

 مشکل

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

تدوين شاخص ها و ارزيابي 

عملکرد طرح هاي مهندسي 

رودخانه و ارائه راهکارهاي 

 بهبود

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

اطالع از نحوه عملکرد طرحهاي 

 اجرا شده  يا در حال اجرا

 -تدوين شاخصهاي مناس ارزيابي عملکرد

 ارائه راهکار بهبود

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

15 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

 بررسي و ارزيابي وضعيت

 -رودخانه هاي مازندران 

آسيب ها،خطرات ،اقدامات 

 ونيازها

تقاضا 

محور/ 

 دانشجويي

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

مشکالت فعلي در مديريت 

رودخانه و خسارات وارده به 

تاسيسات وخطوط موجود در 

 رودخانه

فعلي با ارائه راه کار ساماندهي وضعيت 

 وراه حل

بهره برداري 

پايدار،ارتقاء 

ايمني،کاهش 

 خسارات

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ظرفيت خودپااليي رودخانه 

ها و تعريف استانداردهاي 

بارگذاري آالينده ها در 

مناطق مختلف رودخانه اي 

 )رودخانه هاي مختلف(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

سالمت امنيت 

غذايي و رفاه 

 اجتماعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

ناکافي بودن اطالعات موجود در 

 امر خود پااليي رودخانه ها
 تدوين راه حل وشيوه نامه کاري

تدوين 

 دستورالعمل

12 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

آسيب شناسي مسايل و 

چالشهاي مهندسي رودخانه 

در استان مرکزي و ارايه 

راهکارهاي عملياتي جهت 

تعديل و کاهش اثرات 

 خشکسالي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

ها در معرض تغيير  همه رودخانه

و کارهاي و تحول قرار دارند 

مهندسي رودخانه در راستاي 

بررسي تغيير، مطالعه بده رسوبي، 

مسير رودخانه، عمق آبراهه، پهنه 

گير و کيفيت آب مورد نياز  سيل

 است.

آسيب شناسي مسايل و چالشهاي 

مهندسي رودخانه در استان مرکزي از 

قبيل اثرات خشکسالي ، برداشت هاي بي 

بستر  رويه شن وماسه  ، سيل و تجاوز به

 رودخانه ها.

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي جامع اثرات برداشت 

شن و ماسه از رودخانه هاي 

 کشور

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

ها  نابساماني و تخريب رودخانه -

رويه شن و  به لحاظ برداشت بي

ماسه، عدم رعايت حريم و بستر 

 ها، در اکثر مناطق کشور  رودخانه

هاي غيرمجاز و  برداشت -

غيراصولي از مصالح رودخانه اي 

محيطي و  که هزينه هاي زيست

اقتصادي چشمگيري را به کشور 

 

تبيين وضع موجود و ارائه تصويري  -

جامع و گويا از وضعيت برداشت شن و 

شور و تبعات کاي  ماسه از منابع رودخانه

ها و مديريت منابع  انهناشي از آن بر رودخ

 شور کآب 

ارزيابي ميزان اثربخشي اقدامات و  -

نترل کهاي اجرا شده در زمينه  برنامه

ارائه راه حل 

 مشکل
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يرد
ف

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 متحمل ميسازد.

ه حقوقي مشخص نبودن جايگا -

کافي جهت رسيدگي به تخلفات 

 صورت گرفته

هاي  عدم توجه به پتانسيل -

استفاده از منابع کوهي جهت 

کاهش فشار وارده به مصالح 

 رودخانه اي

اي  برداشت از منابع شن و ماسه

شور و علل عدم تحقق کهاي  رودخانه

 ها  اهداف اين برنامه

نيازها و  ارائه ليست جامعي از پيش -

اقدامات موردنياز جهت بهبود وضعيت 

شور از منظر کهاي  رودخانهموجود 

 برداشت شن و ماسه 

14 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

بررسي و ارائه رويکردهاي 

نوين در مديريت فرسايش و 

هاي آبريز  رسوب در حوضه

 شورک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

به دليل حساسيت موضوع و 

هاي عظيم  همچنين خسارات

 کاقتصادي ناشي از ْآن، انجام ي

اربردي با محوريت کپژوهش 

ردي بخش کاختيارات و حوزه عمل

آب وزارت نيرو در اين زمينه 

رسد.  بسيار ضروري به نظر مي

اين مسئله به ويژه در مورد 

آبي اعم از سدهاي هاي  سازه

بزرگ، بندهاي انحرافي، 

شي و کهاي آبياري و زه هکشب

ساير تاسيسات وابسته به خوبي 

 دهد.  خود را نشان مي

ارزيابي و تحليل نتايج و دستاوردهاي  -

حاصل از انجام مطالعات و تحقيقات 

نترل کمختلف مرتبط در زمينه مديريت و 

هاي آبريز سدها  رسوب با محوريت حوضه

 تاسيسات آبي  و 

ردهاي نوين مديريت و کارزيابي روي -

نترل فرسايش رسوب در سطح ک

شور با محوريت کهاي آبريز  حوضه

هاي سدهاي بزرگ و با فرسايش  حوضه

 باال

هاي  ارها و اقدامات و برنامهکارائه راه -

هاي  حوضه کيکاجرايي و عملياتي به تف

 آبريز مختلف 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ستيط زيمحور آب و مح -7

 آب بخش در يطيمح ستيز يابيارز 7-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي علل مرگ و مير 

آبزيان در مخزن سد يامچي 

ارائه در فصول خاص و 

 راهکارهاي اصالحي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

چندين سال است مرگ و مير 

ماهيان در زمانهاي خاص در 

مخزن سد يامچي اتفاق مي افتد 

و با عنايت به استفاده از آب اين 

مخزن براي آب شرب مرکز استان 

و جهت حفظ سالمت افراد ساکن 

 در مرکز استان ضرورت دارد. 

داليل مرگ و مير آبزيان مشخص شود تا 

ه راهکارهاي مناسب جهت حذف آاليند

هاي مذکور در تصفيه خانه آب شرب 

 اردبيل اتخاذ گردد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

ارزيابي مطالعات 

محيطي انجام شده  زيست

 هاي توسعه استان  براي طرح

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

آب)زيرزميني و  منابع

 سطحي(

تعيين شده توسط شرکت مادر 

 تخصصي

آسيب شناسي و ارايه راهکارهاي 

 مديريتي

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

آذربايجان 

 شرقي

ارزيابي اثرات ورود پساب 

هاي صنعتي استان به منابع 

آب زيرزميني و سطحي و 

تدوين الزامات استقرار 

 واحدهاي صنعتي

از منظر مديريت پساب 

توليدي و تاثيرات آنها بر 

يفيت منابع آب سطحي و ک

 زيرزميني هم جوار در استان

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و فناوري 

بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 شاورزيکو 

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

اهميت مسائل زيست محيطي و 

 يفي منابع آبک

يفيت منابع کاهش آلودگي و افزايش ک

 آب سطحي و زيرزميني

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي تغييرات سطح تراز 

آب درياچه اروميه با استفاده 

از مطالعات زمينشناختي، 

ژئوشيميايي و  آناليزهاي

تأثير آن بر روي تغييرات 

درياچه و  اثرات زيست 

 محيطي آن

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

اين پروژه يک کار پژوهشي، 

اربردي و تقاضا محور بوده و  ک

براي اولين بار چنين مطالعه اي 

در مورد درياچه اروميه صورت مي 

گيرد، که در نهايت مي تواند در 

بحث  احياي درياچه اروميه و  

اثرات زيست محيطي آن مفيد و 

 کاربردي باشد 

با مطالعات دقيق زمين شناختي و انجام 

آزمايش هاي متعدد ژئوشيميايي رسوبات 

چه اروميه، و سازندهاي زمين شناسي دريا

مي توان به تاريخچه تحوالت رخ داده و 

هاي مختلف )مانند  علل بروز آنها در دوره

تغييرات تراز سطح آب، ميزان شوري، 

اثرات اقليمي، خشک سالي هاي گذشته و 

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

عوامل خشکي اخير درياچه و اثرات 

و زيست محيطي حاصل را بررسي کرده 

 آنرا بهتر مديريت نمود

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

آوريهاي  ها و فن مقايسه روش

مختلف جهت حذف بلوم 

جلبکي از مخازن آب شرب 

در شرايط يوتريفيکاسيون 

مخازن و پيشنهاد روش 

کاربردي مناسب با مدنظر 

قراردادن شرايط اکولوژيکي 

)مطالعه مخزن مورد مطالعه 

 موردي سد مهاباد(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب  

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

با توجه به اينکه افزايش جلبک 

در مخازن از عوامل مهم ايجاد 

گرايي و افت کيفيت آب  تغذيه

 شرب ميباشد 

انتظار مي رود با انجام اين مطالعات 

بهترين و کاربردي ترين روش جهت حل 

گرايي و رشد جلبک با توجه  معضل تغذيه

به شرايط اکولوژيکي موجود در آن 

 گردد.پيشنهاد 

بومي سازي 

 فناوري

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي شاخص هاي پايداري 

کمي و کيفي آبخوان هاي 

استان و رتبه بندي آنها از 

 نظر آسيب پذيري

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

ناشي از تغيير کيفيت و  مخاطرات

 کميت منابع آب زيرزميني

شناسايي و طبقه بندي ابخوانهاي استان 

 از نظر ريسک اسيب پذيري

ارائه راه حل 

 مشکل



                                                                                                                                                                                                                    991                                                                                                                                                                                                                                   9316اولویت های تحقيقاتي وزارت نيرو در سال 

 
 
 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي علل شوري آبخوان 

دشت کهريز با استفاده از 

مطالعات ايزوتوپي و آناليز 

 شيميايي

 تقاضا محور

هاي راهبرد 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

مخاطرات ناشي از تغيير کيفيت 

 منابع آب زيرزميني

شناسايي داليل شوري آب زيرزميني 

 دشت

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

ارزيابي آثار توسعه صنايع 

بزرگ نفت و گاز در منطقه 

 بر روي منابع و مصارف آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

آثار سوء توسعه صنايع نفت و گاز 

 بر روي منابع آبي استان
 بررسي آسيب پذيري دشتهاي استان

حل ارائه راه 

 مشکل

1 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

کنترل منابع آلودگي 

غيرنقطه اي آب رودخانه ها 

و سدها با استفاده از پوشش 

 گياهي در ناحيه ميانگير

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

حذف کنترل، کاهش و 

 ها آلودگي

استفاده از نواحي ميانگير 

)بافرزون( در حاشيه منابع آب مي 

تواند بار آلودگي روانابهاي سطحي 

و عمقي را به ميزان قابل توجهي 

کاهش دهد . عالوه بر اين ، اين 

نواحي مي توانند تأثير مثبت قابل 

توجهي بر استحکام کناره هاي 

رودخانه ، کنترل دسترسي هاي 

، ايجاد محيط مناسب غيرمجاز 

براي اکوسيستم هاي طبيعي و ... 

 داشته باشند.

هدف اين پروژه استفاده از ناحيه ميانگير 

براي کنترل آلودگي هاي ورودي به منابع 

 آب سطحي در استان تهران مي باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

15 

ت آب کشر

اي چهار  منطقه

محال و 

 بختياري

ارزيابي اثرات ناشي از مصرف 

بي رويه کود و سموم در 

بخش کشاورزي استان بر 

 کيفيت منابع آبي استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

آلودگي آبهاي زيرزميني ناشي از 

 رويه کودهاي شيمياييمصرف بي 

تعيين مناطق بحراني و ارائه راهکارهاي 

 رفع آن

تهيه 

 دستورالعمل



                                                                                                                                                                                                                    921                                                                                                          شرکت مدیریت منابع آب ایران و شرکتهای زیر مجموعه 

 
 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان رضوي

بررسي تأثير انباشت باطله 

هاي خروجي از معادن سنگ 

آهن سنگان برمنابع آب 

 زيرميني پايين دست

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

آلوده شدن منابع آب زيرزميني 

 نزديک معادن سنگ آهن سنگان 

بررسي ميزان آلودگي ايجاد شده در منابع 

آب زيرزميني نزديک معادن سنگ آهن 

 سنگان 

ارائه راه حل 

 مشکل

12 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

نقش بررسي و ارزيابي 

ها  شک مصارف کودها و آفت

هاي آب در  عنوان آالينده به

 يفيت آب در استانکتخريب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

 رفع نياز شرکت

مديريت حوضه آبريز و برآورد ميزان ورود 

شاورزي به کبار آلي ناشي از زهاب هاي 

نترل ميزان مصرف سموم و کمنابع آب و 

شاورزي در سطح حوضه و ارائه کودهاي ک

اهش کارهايي براي جلوگيري و کراه

 آلودگي هاي ناشي از آن

ارائه راه حل 

 مشکل

13 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

پسابهاي ارزيابي کيفي 

توليدي در سطح استان و 

امکان سنجي تخصيص آن به 

 بخش هاي مختلف

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون علوم 

انساني ،معارف 

 اسالمي و هنر

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

 مديريت کيفي منابع آب استان کمبود منابع آبي استان
راه حل ارائه 

 مشکل

14 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

بررسي ميزان ورود مواد 

آالينده به آب سطحي و 

زيرزميني در رودخانه هاي 

تغذيه شونده از آب 

 زيرزميني

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

در مناطقي در استان قزوين نظير 

قيدار رودخانه از آب زيرزميني 

تغذيه مي شود. در نتيجه بخشي 

از مواد آالينده وارد رودخانه و 

بخشي وارد آب زيرزميني مي 

شود. تعيين نحوه تقسيم مي تواند 

به برآورد ميزان آاليندگي صنايع 

 و کشاورزي کمک کند

درصد ورود مواد آالينده به آبهاي  تعيين

سطحي و زيرزميني تحت تاثير عوامل 

 مختلف موثر

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

10 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

ارزيابي اثرات تخليه پسابهاي 

صنعتي و کشاورزي در 

کيفيت آب شبکه آبياري 

 دشت قزوين

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و "

فناوري بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 "شاورزيکو 

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

بررسي مطلوبيت آب آلوده شده 

 براي کشاورزي

بررسي نقاط آلوده کننده، بررسي تاثير بر 

 کيفيت نهايي آب

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
آب  تکشر

 اي قزوين منطقه

بررسي اثرات پساب تصفيه 

يفيت کخانه هاي صنعتي بر 

آبهاي زيرزميني و آبهاي 

سطحي و چاه هاي اطراف 

تصفيه خانه هاي شهرهاي 

 صنعتي استان قزوين

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و "

فناوري بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 "شاورزيکو 

بررسي منابع آالينده آب 

ارائه راهکارهايي جهت و 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

به سبب وجود تصفيه خانه هاي 

ه علي رغم صرف هزينه کصنعتي 

فاقد استاندارد هاي الزم بوده و 

مي بايست اثرات آنها بر منابع 

 پيراموني مورد بررسي واقع شود

اهش آلودگي زيست محيطي ناشي از ک

پساب صنعتي و بررسي تاثير آن بر 

 يفيت آبهاي زيرزمينيک

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي تأثيرات تخليه پساب 

شهرک هاي صنعتي بر 

 وضعيت منابع آب منطقه 

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و "

فناوري بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 "شاورزيکو 

بررسي منابع آالينده آب  

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

مخاطرات زيست محيطي و 

 حفاظت کمي و کيفي منابع آب
 حفاظت کبفي و جلوگيري از آلودگي آب

ارائه راه حل 

 مشکل

16 
ت آب کشر

 اي قم منطقه

بررسي و پيش بيني تغييرات 

پارامترهاي کيفي آب انتقالي 

سرچشمه هاي دز از مبدأ از 

 تا محل مصرف

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

با ضرورت تأمين آب شرب 

 کيفيت  مناسب
 تأمين آب شرب با کيفيت  مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

11 

ت آب کشر

اي  منطقه

 ردستانک

ارزيابي و پهنه بندي آثار و 

تبعات اقتصادي، اجتماعي، 

زيست محيطي ناشي از 

برداشت بي رويه منابع 

زيرزميني در شرايط کنوني و 

 آتي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

وجود پديده فرونشست 

ها و ضرورت  در دشت

ارائه راهکارهاي 

 پيشگيرانه

مديريت منابع آب  و مديريت 

 مسائل اجتماعي و اقتصادي 
 ارائه راه حل  توسعه پايدار و حفظ منابع آب زيرزميني

25 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

بررسي اثرات تغييرات زيست 

يفيت کميت و کمحيطي بر 

 منابع آب

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

يفي کمي و کاز نظر بررسي هاي 

 و سالمت عمومي اهميت دارد

ار برهم کشناخت آلوده سازها و سازو

 محيط )آبي(-انساننش ک

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

رابطه بيماريهاي خاص و آب 

 و تغذيه در مازندران
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

بيماريهاي خاص و آب و  رابطه

 تغذيه در مازندران

رابطه بيماريهاي خاص و آب و تغذيه در 

 مازندران

ارائه راه حل 

 مشکل

22 

ت آب کشر

اي  منطقه

 زيکمر

ارزيابي و براورد خسارات 

ناشي از آلودگي منابع آب در 

 استان مرکزي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

در دهه هاي اخير عواملي همانند 

رشد جمعيت، فعاليت هاي 

اجتماعي، عالوه بر  -صنعتي 

ايجاد مسائل زيست محيطي 

ديگر، در آلوده کردن آب هاي 

زيرزميني نيز نقش مهمي داشته 

است. اين آلودگي ها عالوه بر 

ايجاد مشکالتي براي مردم، مي 

تواند اثرات نامطلوبي بر زندگي 

ان ساکن در آب گياهان و جانور

ارزيابي خسارات و زيانهاي ناشي از 

آلودگي آبهاي سطحي و زيرزميني در 

 صنعت آب استان مرکزي.

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

 نيز داشته باشد. 

23 

ت آب کشر

اي  منطقه

 همدان

تاثير فعاليت معادن باالدست 

سد سرابي بر کميت و 

کيفيت آب شرب سد و ارائه 

که  10راهکار)مصوب سال 

موفق به دريافت کد نشده 

 است(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

فعاليت معادن آلوده کننده آب در 

 باالدست

ارائه راهکار براي کاهش و توقف منابع 

 ده کننده آبآلو

ارائه راه حل 

 مشکل

24 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

ارزيابي اثرات تجمعي زيست 

محيطي شيرين سازي آب 

هاي شور در دشت هاي 

 استان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

با انجام مطالعه براي اولين بار 

موردي به حل مشکلي از 

 مشکالت آب استان مي پردازد

ارزيابي انواع تکنولوژي شيرين سازي اب 

 شور و پيامد هاي زيست محيطي آن 

بومي سازي 

 فناوري

20 
ت آب کشر

 اي يزد منطقه

يفي کمي و کارزيابي اثرات 

ناشي از استقرار صنايع 

آالينده و پرمصرف بر منابع 

منطقه )مطالعه آب آن 

 موردي(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه بر  اثرات طرح

منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

براي اولين بار با انجام مطالعه 

موردي به حل مشکلي از 

 مشکالت آب استان مي پردازد

حفاظت کيفي و مديريت تخصيص منابع 

ناد به آسيب هاي کمي و کيفي آب با است

 ناشي از صنايع

ارائه راه حل 

 مشکل

20 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل آثار ابرهاي 

گرد و غبار بر چرخه آب و 

شور در کمديريت منابع آب 

 درازمدت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

آالينده آب بررسي منابع 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

ابهامات متعدي در خصوص تأثير 

درازمدت پديده ابرهاي گردوغبار 

بر بيالن منابع آب، تبخير و تعرق 

يفيت منابع آبي و کگياهان، 

محيطي وجود دارد  نيازهاي زيست

بررسي سوابق و پيشينه مطالعات و  -

تحقيات )داخلي و خارجي( صورت گرفته 

 هاي شن و گرد و غبار در زمينه توفان

و ارائه عوامل و فرآيندهاي  شناسايي -

 هاي گردوغبار بوجودآورنده توفان

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

تواند  که تغيير هر يک از آنها مي

منابع آب را هاي مديريت  سياست

بکلي متحول سازد. اين پروژه 

گويي به  تحقيقاتي به دنبال پاسخ

ابهامات موجود در خصوص اين 

اري مديريت و کپديده و راه

 باشد.  اهش اثرات آن ميک

بررسي و ارزيابي گستره و عمق اثرات  -

 رناشي از وقوع ابرهاي گردوغبار در کشو

سازي مفهومي پديده گرد و غبار و  شبيه -

تاثيرات ناشي از آن در مديريت منابع آب 

 شور ک

 کتدوين برنامه عمل ملي مديريت ريس -

پديده ابرهاي گرد و غبار از منظر و بحران 

 بخش آب 

20 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي اثربخشي ضوابط، 

ها و مقررات  دستورالعمل

مرتبط با پايش و حفاظت 

 شورکيفي منابع آب ک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

آالينده آب بررسي منابع 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

گسترش و احداث شهرکهاي  

صنعتي و کارخانه ها، افت تراز آب 

آبخوانهاي کشور، مصرف بي رويه 

کود و سموم در بخش کشاورزي، 

نبود سيستمهاي فاضالب کارآ در 

بسياري از شهرها و روستاهاي 

 کشور و عدم پايش استاندارد و

منظم کيفيت آب شرب در کشور 

و از طرف ديگر نقش کيفيت آب 

شرب در سالمت اجتماع و 

هاي اقتصادي و زيست هزينه

محيطي وارده به کشور ضرورت 

اي جامع در خصوص  انجام مطالعه

پايش زيستي بهداشتي منابع آب 

 شرب را مطرح ميسازد. 

 

ارزيابي و تبيين وضعيت موجود  -

يفي و بهداشتي منابع کحفاظت و پايش 

 يد بر منابع آب شرب کشور با تاکآب 

ارزيابي و تحليل اثربخشي ضوابط و  -

ها، استانداردها،  نامه مقررات )آئين

ها و...( مرتبط با حفاظت و  دستورالعمل

 کيکيفي منابع آب )به تفکپايش 

 ننده مختلف(ک هاي مصرف بخش

اهش کارهاي کارائه پيشنهادات و راه -

اف موجود در زمينه کش خالء و

استانداردها و ضوابط موجود در زمينه 

 يفي منابع آبکپايش و حفاظت 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

26 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي تاثيرات ناشي از ورود 

هاي صنعتي به منابع  آالينده

ارهاي کشور و ارائه راهکآب 

 اهش اثرات کبهبود و 

 تقاضا محور

پژوهشي اولويت 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

نبود اطالعات مدون و قابل  -

اعتماد در خصوص ميزان آلودگي 

منابع آبي کشور به آالينده هاي 

 صنعتي

فقدان تصفيه خانه فاضالب در  -

 مراکز صنعتيبسياري از 

اجرايي نشدن و کنترل ناکافي  -

جرائم زيست محيطي و ساختار 

حقوقي و نهادي ناکارآمد در 

هاي خصوص تخليه فاضالب

صنعتي به منابع آب سطحي و 

 زيرزميني

نبود دستورالعمل واحد و جامع  -

جهت دفع و دفن انواع 

 پسماندهاي صنعتي و شهري

ارائه تصويري جامع و شفاف از وضعيت  -

شور به کهاي صنعتي منابع آب  آالينده

 ها  مناطق مختلف و نوع آالينده کيکتف

نترل منابع نشر کتبيين ضرورت  -

سازي اثرات  ميکهاي صنعتي با  آلودگي

ها به منابع آب سطحي و  ورود اين آالينده

 شور کزيرزميني 

وضعيت ارائه تصويري از آينده محتمل  -

شور ناشي از ورود کآلودگي منابع آب 

هاي صنعتي تحت سناريوهاي  آالينده

مختلف مبتني بر نتايج حاصل از 

 هاي جامع مختلف مرتبط  طرح

ارهاي عملياتي کارائه برنامه و راه -

نترل و حفاظت از منابع آبي در کمقابله، 

 هاي صنعتي مقابل آالينده

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ستيط زيآب و محمحور  -7

 آبي پيکر 7-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي تاثير گچ موجود در 

ساختگاه سد کله سر بر 

کيفيت آب مخزن و مسائل 

 پايداري 

 محورتقاضا 

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

وجود گچ در خاکهاي محل احداث 

سدها تأثيرات اجتناب ناپذيري بر 

محل مخزن و خاکريز اطراف سدها 

دارد بطوريکه بعضا مشاهده شده 

که باال بودن ميزان گچ باعث است 

تأثيرات سوء در محل مخزن و 

حتي خاکريز سد شده و تعادل 

شيميايي آب مخزن سد را برهم 

زده و حتي پايداري کلي سد را هم 

 به خطر مي اندازد.

ارايه راهکارهاي عملي براي پيشگيري از 

کاهش کيفيت آب مخزن و بروز مسائل 

 پايداري در اثر انحالل گچ 

راه ارائه 

 حل مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

شناسايي منابع آالينده، 

تعيين حريم کيفي و مطالعه 

و بازنگري شبکه پايش 

کيفيت آب و آالينده هاي 

 آن 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه  

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

مشکالت آلودگي آب در رودخانه 

هاي استان. تعيين منابع آالينده و 

تهيه حريم کيفي آب سطحي و 

زيرزميني ميتواند در کنترل آالينده 

ها مهم واقع شود و ايستگاه ها بر 

اساس مشخصات کيفيت آب در 

 رودخانه تعيين شوند.

تعيين حريم  -شناسايي منابع آالينده

کيفي در آبهاي سطحي و زيرزميني و 

تعيين برنامه پايش کيفي )تواتر زماني و 

 مکاني، مالي(

اجراي 

 پايلوت

3 
ت آب کشر

 اي البرز منطقه

بررسي پايداري دشت هاي 

استان البرز با تکيه بر پيوند 

آب، انرژي و محيط )بر 

گرفته از مفهوم نکسوس آب 

 انرژي(

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

استخراج چرخه حيات آب و انرژي 

در استان به منظور مديريت بهينه 

 چرخه

مديريت چرخه بهره برداري از منابع آب 

 توليد انرژي از آب با استفاده از انرژي و

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

4 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

بررسي و تحليل وضع موجود 

و روند آتي اکوسيستم هاي 

 آب شور استان

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

عدم مديريت و بهره برداري بهينه 

 از منابع آب نامتعارف 
 وري بهينه از منابع آب نامتعارف  بهره

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

ارزيابي تاثيرات سازه هاي 

آبي احداث شده در استان بر 

روي اکوسيستم هاي پايين 

 دست آن

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 نيرو وزارت

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

چالشهاي زيست محيطي و فرصت 

هاي ايجاد شده در اثر احداث سازه 

 هاي جديد

تعيين تاثيرات سازه هاي احداثي بر 

 محيط زيست

ارائه راه 

 حل مشکل

0 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

روشهاي اندازه گيري جريان 

انال ها و تأسيسات کآب در 

نترل کانتقال و توزيع آب و 

 از دور بصورت آنالين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

اندازه گيري آنالين براي عبور از 

مديريت سنتي به مدرن و 

الت آب دزدي و کجلوگيري از مش

 ... ضروري است

ان کاندازه گيري دقيق جريان آب و ام

 مديريت بهينه توزيع آب

بومي سازي 

 فناوري

0 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

بررسي نشت در شبکه 

آبياري قزوين و ارائه 

 راهکارهاي کنترل

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهبود راندمان پايين -

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

 ها و ...( از زهاب زهکش

هدف اصلي احداث کانالهاي بتني 

انتقال آب کاهش تلفات نشت 

اما امروزه يکي از مشکالت ميباشد. 

اصلي شبکه آبياري قزوين ايجاد 

ترک و در نتيجه نشت در 

 قسمتهاي مختلف آن مي باشد

بررسي ميزان نشت، علل ايجاد نشت در 

 شبکه قزوين و يافتن راهکارهاي مناسب

ارائه راه 

 حل مشکل

6 

ت آب کشر

اي  منطقه

 رمانشاهک

بررسي ژئوشيمي/بيوشيمي 

و آلودگي  فلزات بالقوه سمي 

چشمه ‘ روبي آب  تاالبها کمي

ها و رودخانه هاي استان 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

آوري در بررسي هاي زيست نو

 محيطي مرتبط با آب

بررسي ميزان گروههاي مختلف جلبکي 

در مخازن سدها به صورت موردي و 

اهميت آن بر سالمت مصرف کننده ها و 

 شيوع بيماريهاي ناشي از آن

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

کرمانشاه)مطالعه موردي( در 

يفي منابع کراستاي حفاظت 

 آب

 منابع طبيعي

1 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل اثرات توسعه 

 شور کهاي آبي  رهکبر پي
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

ضرورت ارزيابي جامعي در خصوص 

ويژه توسعه  پيامدهاي توسعه )به

هاي  ناپايدار( با محوريت طرح

 هاي آبي  توسعه منابع آب بر پيکره

نتايج اين ارزيابي، جهت استفاده از 

هاي منابع  در فرآيند توسعه طرح

کارشناسان و  توسطآب 

 ريزان  برنامه

ارشناسي و علمي اثرات کارزيابي و تحليل 

هاي  و نقش توسعه ناپايدار در بخش

شاورزي، بخش آب، کمختلف اعم از 

هاي  رهکنوني پيکصنعت بر بروز وضعيت 

 ها ها و رودخانه شور به ويژه تاالبکآبي 

ها و  يد اصلي اين پژوهش بر تاالبکتا

هاي مهم  هاي داخلي و رودخانه درياچه

ه کباشد.  انتظار بر اين است  شور ميک

اين پژوهش ضمن بررسي و تحليل 

ارهاي اجرا شده يا در کاقدامات و راه

ها و نهادهاي  دست اجرا توسط سازمان

بندي و  مسئول مختلف نسبت به به جمع

هاي  ها و برنامه استارائه راهبردها، سي

هاي  رهکاهش اثرات توسعه بر پيکالن ک

هاي توسعه  شور به ويژه اثرات طرحکآبي 

 منابع آب منجر گردد. 

ارائه راه 

 حل مشکل

15 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

شناسي بومي  تدوين روش

جهت محاسبه و برآورد 

محيطي  آبه زيست حق

 شورکهاي آبي  رهکپي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

نون ارزيابي جامعي از انواع کتا

هاي موجود جهت انتخاب يا  روش

ترين  توسعه بهترين و متناسب

روش با شرايط بومي مناطق 

ست. شور صورت نگرفته اکمختلف 

اين پژوهش به دنبال ارزيابي و 

تحليل نقاط قوت و ضعف انواع 

ي بومي جهت ها تدوين و ارائه روش

محيطي  محاسبه و برآورد حقابه زيست

هاي موجود در مناطق  ها و تاالب رودخانه

باشد. همچنين بايستي  شور ميکمختلف 

هاي توسعه داده شده  از روش که هر يک

به صورت موردي واسنجي و ارزيابي 

 گردد. 

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

هاي موجود و در دسترس  روش

هاي  نسبت به توسعه و ارائه روش

بومي متناسب با مناطق و 

شور جهت کهاي مختلف  حوضه

محيطي  زيست  برآورد حقابه

ها و  هاي آبي )رودخانه رهکپي

 باشد.   ها( مي تاالب

 

 ت دانش و پژوهشيريمحور مد -8

 آب بخش در نينو يفناور 8-1

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري هاي نوين بهبود 

کيفيت آب شور )آب شيرين 

 کن(

   تقاضا محور

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

    
بومي سازي 

 فناوري
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2 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري هاي نوين بازيافت و 

بازچرخاني آب و تصفيه 

پساب، زهاب و فاضالب 

شهري,کشاورزي و 

صنعتي)سطحي و زيرزميني( 

به روشهاي سيستمهاي 

غشايي و ... در محل توليد و 

 تصفيه خانه

 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و فناوري 

بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 شاورزيکو 

بررسي منابع آالينده آب 

و ارائه راهکارهايي جهت 

کنترل، کاهش و حذف 

 ها آلودگي

    
بومي سازي 

 فناوري

3 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوريهاي نوين ساخت و 

 بهره برداري از سدها 
 تقاضا محور

الن ملي کطرح 

دانش و فناوري 

بازيافت 

پسابهاي 

شهري، صنعتي 

 شاورزيکو 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري

4 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

ابزار دقيق سد، تجهيزات 

 آبرساني و آبياري
   تقاضا محور

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

    
بومي سازي 

 فناوري

0 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

کاربرد رباتيک در صنعت آب 

 و برق
   تقاضا محور

فقدان سامانه يا شبکه 

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

    
بومي سازي 

 فناوري

0 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري هاي نوين احيا, 

بازسازي و نوين سازي 

تاسيسات آبي فرسوده و 

 افزايش عمر فيزيکي آنها

   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

جلوگيري از تأسيسات، 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري
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0 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

طراحي و ساخت تجهيزات و 

قطعات پيشرفته مرتبط با 

توربين )نيروگاه هاي برقابي 

 کوچک(

   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري

6 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري نگهداري و تعمير 

 نيروگاههاي آبي
   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

طراحي و ساخت ادوات 

پيشرفته رانر، شيفت سيل ، 

تجهيزات و قطعات مرتبط با 

ژنراتور، استاتورشيت، مواد 

عايقي و سيستم متحرک 

 )نيروگاه هاي برقابي کوچک(

   تقاضا محور

نگهداري از تعميرات و 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري

15 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

طراحي و ساخت قطعات و 

تجهيزات پيشرفته مرتبط با 

گاورنر ، تجهيزات و قطعات 

مرتبط با سامانه پيشرفته 

هاي حفاظت ، کنترل و 

اندازه گيري  )نيروگاههاي 

 برقابي کوچک(

   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري
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11 
آب و سازمان 

 برق خوزستان

طراحي و ساخت رله هاي 

پيشرفته حفاظتي نيروگاه و 

پست هاي بالفصل )نيروگاه 

 هاي برقابي کوچک(

   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري

12 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

طراحي و ساخت 

سنکرونسکوپ هاي پيشرفته 

 )نيروگاه هاي برقابي کوچک(

   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

فهرست کاالها و خدمات دانش 

معاونت علمي و فناوري -بنيان

 1451-رياست جمهوري

  
بومي سازي 

 فناوري

13 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري استفاده از انرژي 

خورشيدي و بادي در صنعت 

 آب و برق 

   تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

تاسيسات وابسته، و 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

    
بومي سازي 

 فناوري

14 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناور هاي بازار انرژي هاي 

 (CDMپاک)
   تقاضا محور

مباحث اقتصاد 

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

    
سازي بومي 

 فناوري
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10 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

فناوري هاي مديريت آبياري 

 بر اساس عرضه و تقاضا
   تقاضا محور

سازي نياز  ضرورت بهينه

آبي محصوالت کشاورزي 

و فقدان الگوي کشت 

مناسب با منابع آبي 

 موجود

    
بومي سازي 

 فناوري

10 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

 سامانه هاي نوين کنترل و

 اتوماسيون آبياري
   تقاضا محور

بهبود راندمان پايين 

هاي آبياري)مرمت  شبکه

ها، استفاده مجدد  کانال

 ها و ...( از زهاب زهکش

    
بومي سازي 

 فناوري

10 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اردبيل

بررسي امکان ارتقاي ظرفيت 

آبگيري کانال آب آور سد 

قوريچاي با سرريز کليد 

 پيانويي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

 3,0کانال آب آور سد قوريچاي 

مترمکعب ظرفيت دارد، ولي بعلت 

دهانه آبگيري از ضعف سه 

مترمکعب  2رودخانه، بيشتر از 

 قابل آبگيري نيست

ارتقاي ظرفيت آبگيري کانال آب آور سد 

 قوريچاي

ارائه راه حل 

 مشکل

16 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

سنجي استفاده از  امکان

انرژي خورشيدي در 

ساختمان مرکزي شرکت آب 

 اي تهران منطقه

پايان نامه 

 دانشجويي

 راهبرد هاي

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مباحث اقتصاد 

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 مجازي آب(

استفاده بهينه از انرژي هاي 

 تجديدپذير

کاهش مصرف برق، تحقق سياست هاي 

وزارت نيرو در راستاي بکارگيري انرژي 

 هاي تجديدپذير

تهيه 

 دستورالعمل

11 
ت آب کشر

 تهراناي  منطقه

طراحي و ساخت حسگرهاي 

 شناسايي آالينده هاي آب
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بررسي منابع آالينده  

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 ها حذف آلودگي

در حال حاضر حسگرهاي شناسايي 

آالينده هاي آب از خارج وارد مي 

لذا با توجه به لزوم بيش از شود 

حد استفاده از آنها الزم است دانش 

 ساخت آنها بومي گردد

ساخت سنسورهاي تشخيص آالينده 

به همراه  BOD  ،CODهايي نظير نيترات ، 

بردهاي الکترونيکي و نرم افزار نمايش 

 اطالعات

ساخت 

نمونه 

 محصول
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25 

ت آب کشر

اي  منطقه

 خراسان شمالي

مندي از  بهرهسنجي و  امکان

تکنولوژي و فناوريهاي نوين 

در هيدروگرافي مخازن سدها  

و تعيين حريم و بستر 

 ها رودخانه

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

فقدان سامانه يا شبکه  

کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

طول زياد رودخانه ها در استان و 

ضرورت شناسايي تصرفات بستر 

هزينه هاي زياد در  -رودخانه ها 

شناسايي رودخانه ها و هيدروگرافي 

 مخازن سدها

تعيين بستر و حريم رودخانه با استفاده از 

فناوريهاي نوين همچنين  هيدروگرافي 

مخازن سدها با هزينه هاي کمتر و 

 سرعت بيشتر

ارائه راه حل 

و اجراي 

مدل 

 آزمايشي

21 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي و تحليل تجارب 

جهاني طرحهاي شيرين 

 سازي آب شور و لب شور 

با استفاده از تکنولوژي هاي 

 نوين )انرژي خورشيد و ...(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 مديريت منابع آب استان استفاده بهينه از منابع آبي استان
ارائه راه حل 

 مشکل

22 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي فني و اقتصادي 

امکان تقطير در مناطق 

کويري با استفاده از 

 تکنولوژي هاي نوين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

و  کشاورزي آب

 منابع طبيعي

اتالف چشمگير منابع 

آب از طريق تبخير و 

تعرق)محاسبه، 

 بندي(  پهنه

 تأمين منابع آب در مناطق کويري کمبود منابع آبي استان
ارائه راه حل 

 مشکل

23 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

ارزيابي سازه هاي تحويل 

حجمي و توزيع آب در سطح 

 شبکه آبياري دشت قزوين

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

يکي از اهداف اصلي شبکه آبياري 

توزيع عادالنه آب است. با توجه به 

مشکالت موجود در دريچه هاي 

نيرپيک، هزينه زيادي براي تعويض 

آنها انجام شده است. الزم است 

عملکرد آنها بررسي و در صورت 

مشکل راهکارهاي مناسب ارائه 

 شود

 ارزيابي توزيع عادالنه آب در سطح شبکه
ارائه راه حل 

 مشکل
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24 
ت آب کشر

 اي قزوين منطقه

بررسي استفاده از روشهاي 

نوين آبياري و نقش آن در 

 تعادل بخشي آب زيرزميني 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

با توجه به اينکه اکثر اراضي کشور 

خرده مالک هستند روشهاي 

ي تحت فشار مقرون متداول آبيار

به صرفه در زمينهاي کوچک 

نيستند لذا روشهاي نوين مي تواند 

در حفظ منابع آب و در نتيجه 

تعادل بخشي آب زيرزميني موثر 

 باشند

بررسي و انجام تحقيقات بر روي روشهاي 

نوين آبياري با هدف صرفه جويي انرژي و 

کاهش هزينه به منظور مقرون به صرفه 

 کوچک و متوسطشدن براي اراضي 

 ارائه مدل 

20 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

اقتصادي نمودن حجم بدنه و 

سريز سدهاي خاکي جديد 

 استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

 کاهش هزينه هاي ساخت سد
کاهش هزينه هاي ساخت سد و بهينه 

 نمودن حجم بدنه

ارائه راه حل 

 مشکل

20 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سنجي و ارائه  انکارزيابي، ام

اربرد کار توسعه کراه

هاي نوين در بخش  فناوري

 آب

 محورتقاضا 

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

حوزه آب با توجه به ماهيت 

چندبخشي، پيچيدگي ذاتي، نقش 

تخصصهاي مختلف و وجود 

هاي متعدد و  ذينفعان و ديدگاه

اوري متفاوت، از توسعه علوم و فن

هاي علمي مختلف تأثير  در شاخه

زيادي مي پذيرد و بسياري از 

هاي صورت گرفته در  پيشرفت

مديريت و مهندسي آب از کاربرد 

هاي نوين توسعه يافته در  فناوري

هاي علمي مختلف حاصل  شاخه

 شده است. 

بررسي الزامات جهت دهي بخشهاي  

آموزش، پژوهش و نوآوري به استفاده از 

نوين در راستاي بومي سازي  فناوريهاي

الت و رفع کدانشهاي نوين و حل مش

شور و بررسي کنيازهاي واقعي و اقتضائات 

روشهاي تجاري کردن استفاده از 

 فناوريهاي نو

ارائه راه حل 

 مشکل
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 ت دانش و پژوهشيريمحور مد -8

 آب بخش در دانش تيريمد 8-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

ها  بررسي مخاطرات، ريسک

پذيري امنيت در  و آسيب

شبکه کامپيوتري شرکت 

اي  سهامي آب منطقه

غربي در قالب  آذربايجان

  ISMSاستاندارد 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

مديريت امنيت اطالعات 

در شرکت سهامي آب 

 منطقه اي 

هاى  ها و برنامه لزوم تهيه طرح

امنيتى موردنياز سازمان، ايجاد 

تشکيالت موردنياز جهت ايجاد و 

تداوم امنيت فضاى تبادل اطالعات 

ها و  سازمان و اجراى طرح

 هاى امنيتى سازمان برنامه

سيستم مديريت امنيت اطالعات، 

استانداردهايي را براي ايمن سازي فضاي 

تبادل اطالعات در سازمان ها ارائه مي 

دهد. اين استانداردها شامل مجموعه اي 

از دستورالعمل هاست تا فضاي تبادل 

اطالعات يک سازمان را با اجراي يک 

نمايد. طرح مخصوص به آن سازمان ايمن 

بر اساس اين نگرش، تامين امنيت فضاى 

تبادل اطالعات سازمانها، دفعتا مقدور 

باشد و الزم است اين امر بصورت  نمى

سازى شامل  مداوم در يک چرخه ايمن

سازى، ارزيابى و  مراحل طراحى، پياده

 اصالح، انجام گيرد. 

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
ت آب کشر

 اي بوشهر منطقه

مطالعه طرح پژوهش و  

تطبيقي نقش فناوري 

اطالعات در مديريت منابع 

 آب

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

شناسايي ابعاد آموزش  (1

الکترونيکي و عملکرد سازماني در 

شرکت آب منطقه اي استان 

کارايي و اثربخشي  ( تعيين2بوشهر

سازمان از طريق آموزش الکترونيک 

در شرکت سهامي آب منطقه اي 

 استان بوشهر

ارتقاء بهره وري نيروي انساني از طريق 

آموزش به افزايش سطح عملکرد کلي و 

درنهايت اثر بخشي شرکت آب منطقه اي 

بوشهر منجرمي گردد.ارتقاء عملکرد 

ت سازمان منجر به افزايش قابليت رقاب

پذيري شرکت آب منطقه اي بوشهر مي 

گردد.ارتقاء ،يادگيري و آموزش منجر به 

حفظ و نگهداشت کارکنان شايسته در 

 شرکت آب منطقه اي بوشهر مي گردد

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

3 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

بررسي زيرساخت و زمينه 

هاي الزم جهت استقرار 

مطلوب مديريت دانش در 

اي شرکت آب منطقه 

 سمنان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

 بهبود عملکرد شرکت اهميت مديريت دانش
ارائه راه 

 مشکل حل

4 

ت آب کشر

اي  منطقه

 سمنان

مديريت دانش  چالش هاي 

فني و اجرايي طرح هاي 

توسعه بخش آب و ارزيابي 

ميزان اثربخشي راهکارهاي 

 به کارگرفته شده

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي توسعه  اثرات طرح

بر منابع آب)زيرزميني و 

 سطحي(

 مديريت منابع آب استان مديريت منابع آبي استان
ارائه راه 

 حل مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

و  هگيلويهک

 بويراحمد

بررسي ناهنجاريهاي 

ژئوتکنيکي سازه سدها و 

ارائه راهکارهاي مناسب عالج 

بخشي به منظور ترميم و 

بهسازي ) مطالعه موردي سد 

 شاه قاسم ياسوج (

 تقاضا محور

پژوهشي اولويت 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه 

و تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

يکي از چالشهاي مهم در سازه هاي 

آبي عدم توجه دقيق و عالمانه به 

مطالعات ژئوتکنيک خاک به منظور 

شناسايي خاکهاي بستر ، تکيه 

ها وهمچنين منابع قرضه است  گاه

که منجر به افزايش حجم عمليات، 

هزينه هاي اجرايي ، افزايش ريسک 

وکاهش عمر مفيد سازه هاي 

دليل احداث شده مي گردد. به 

برخي از مشکالت بنا برمشاهدات 

صحرايي ، ميزان فرار آب آن قابل 

مالحظه  مي باشد که دردراز مدت 

اين مساله مي تواند باعث باال رفتن 

شناسايي هرچه دقيق تر شرايط زمين 

گاهها به منظور افزايش شناسي پي وتکيه 

اطمينان از عالج بخش و آب بندي سد 

ارزيابي پايداري دامنه ها  -شاقاسم 

درمحدوده سد ومخزن با استفاده از 

ارائه  -ويژگي هاي زمين شناسي 

راهکارهاي مناسب عالج بخشي 

 درخصوص فرار آب سد

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

فشار منفذي، زيرشوئي دروني سد 

وچه بسا سبب  بروز پديده مخرب 

 وويرانگر پايبينگ شود 

0 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

تدوين برنامه ارتقاء نقش و 

جايگاه دانش بومي در 

مديريت پايدار بخش آب 

 شور ک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و 1

استفاده بهينه از منابع 

آب و مديريت يکپارچه 

 منابع آبي

دانش بومي مديريت آب در ايران، 

ژرف، سازگار با دانشي پرانديشه و  

محيط و بدون تخريب پيامدهاي 

محيطي و تخريب سرزمين و  زيست

گون  هاي گونه سازگان نابودي بوم

ي و آبي، بدون اثرات منفي بر کخش

هاي جنگل و مرتع، بدون  اربريک

هاي آبي و  رهکتخريب و تحليل پي

ها بوده است. اين دانش  رودخانه

بومي بيشترين سازگاري را با 

نوسانات آن داشته است. طبيعت و 

مستندسازي اين گنجينه عظيم و 

تالش در راستاي حفاظت و انتقال 

هاي بعدي از جمله  آن به نسل

ضروريات بنيادين مديريت بخش 

شور در راستاي تحقق توسعه کآب 

 باشد پايدار اين بخش مي

 

تدوين و ارائه ليست و جزئيات جامعي  -

 شور کاز دانش بومي مديريت بخش آب 

تدوين برنامه راهبردي و عملياتي  -

هاي تاريخي و دانش  حفاظت از سازه

 شورکبومي 

ارائه راه 

 حل مشکل
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 ت دانش و پژوهشيريمحور مد -8

 آب بخش در پژوهش مديريت 8-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
ت آب کشر

 رمانکاي  منطقه

آسيب شناسي پروژه هاي 

اجرائي از منظر تغييرات 

حادث  شده در زمان اجرا و 

ميزان دقت در برآورد احجام 

 در حين مطالعات

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

مديريت پروژه هاي عمراني با 

ضعف ها و آسيب هاي فراواني رو 

به رو است که بايد شناسايي شود 

و براي رفع آن ها راه حل ارائه 

 شود .

شناسايي آسيب ها ي پروژه هاي 

ائه راهکار هايي براي بهبود عمراني و  ار

 و اصالح آن

ارائه راه 

 حل مشکل

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 لرستان

تعيين ابعاد زمين لغزش 

تکيه گاههاي سد هاي 

مطالعاتي با تلفيق مطالعات 

 ژئوفيزيکي  وزمين شناسي

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح هاي 

تحقيقات و 

توسعه فناوري 

مصوب شوراي 

آموزش و 

پژوهش وزارت 

 نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

کاهش هزينه هاي ساخت سد و 

پيش بني هزينه اي اجرايي و 

جلوگيري اززمين  لغزشهاي حين 

 اجرا

 ارائه مدل  تعيين ابعاد زمين لغزش

3 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سازي فرآيند  تدوين و پياده

گرايي  افزايش اثربخشي، هم

هاي پژوهشي  و کارآيي طرح

 شور کمرتبط با بخش آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

 مديريت يکپارچه منابع آبي

نقاط ضعف ضرورت روشن ساختم 

و قوت مراحل مختلف پيشنهاد، 

بررسي، تصويب و اجراي پروژه 

ارتقاي و هاي پژوهشي کشور 

کارآيي اين طرحها مفيد باشد. 

اين مسئله با تدوين روش شناسي 

ارزيابي کارآيي و اثربخشي 

هاي پژوهشي و الزام  طرح

ارائه برنامه جامع هماهنگي و همگرايي 

هاي  نهادهاي تحقيقاتي و برنامه

تحقيقاتي مرتبط در زمينه بخش آب و 

ها از نتايج  نحوه استفاده اين طرح

ديگر و تدوين روش کتحقيقاتي ي

ارايي و اثربخشي کشناسي نحوه ارزيابي 

وزه آب و نظامنامه طرحهاي پژوهشي ح

سازي آن در سطح  با دستورالعمل پياده

ارائه راه 

 حل مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

موسسات و سازمانهاي پژوهشي و 

مديريتي بخش آب به انجام اين 

براي هر يک از طرحهاي  ارزيابي

 پژوهشي انجام مي گردد. 

ت کاي و شر هاي آب منطقه تکشر

 مديريت منابع آب ايران

 

 يآب يها ر ساختيزمحور  -9

 محيطي زيست و اجتماعي مسائل 9-1

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داشتن تيل اولويدال

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 مازندران

ارزيابي ظرفيت ها و پتانسيل 

توسعه هيدروتوريسم در 

 استان

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هاي  اثرات طرح

توسعه بر منابع 

آب)زيرزميني و 

 سطحي(

توسعه اقتصادي وافزايشي ظرفيتها ي 

 مالي
 استفاده چند منظوره از منابع

ارائه راه حل  

و تهيه 

 دستورالعمل

2 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي ميزان اثربخشي و 

هاي توسعه  ارايي طرحک

 شور کبخش آب 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي  اثرات طرح

توسعه بر منابع 

و آب)زيرزميني 

 سطحي(

با توجه به فقدان مطالعات آسيب شناسي 

مرتبط با عدم دستيابي به کارآيي و 

هاي پيشين و  اثربخشي کافي در طرح

ارائه راهکارهاي نهادي، فني و مديريتي 

گذاران، مديران،  متناسب براي سياست

متخصصان و ذينفعان انجام اين طرح 

 ضرورت دارد.

ارايي و کتبيين ابعاد مختلف  -

 شور کهاي آبي  بخشي در طرحاثر

ه چه موقع کن يبه اپاسخگويي  -

طرح  که يکتوان اظهار داشت  مي

وري و  شور بهرهکتوسعه در بخش آب 

در سطح باالتر توسعه پايداري را براي 

 منطقه به همراه داشته 

اي در مناطق و  تحقق چنين مسئله  -

شور چه الزامات و کهاي مختلف  حوضه

 طلبد.  مينيازهايي را  پيش

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داشتن تيل اولويدال

محصول 

 نهايي

3 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي تاثيرات اجتماعي و 

 هاي آبي محيطي طرح  زيست
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تأثير مشکالت 

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و 

 تعيين الگوي مناسب

جهت مديريت منابع 

آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

تحقيق جامعي در زمينه  ضرورت انجام -

هاي  ارآمد و اثربخش ارزيابيکفرآيند 

محيطي  تاثيرات اجتماعي و زيست

کاهش قابل توجه  -شور کهاي آبي  طرح

 يطيست محيو ز ياجتماع ياثرات منف

سازي الزم  تدوين و ظرفيته با  طرح

 سازي چنين فرآيندي  جهت پياده

ارائه تصوير جامع و دقيقي از وضعيت  -

محيطي و  هاي زيست موجود ارزيابي

هاي آبي در مراحل  اجتماعي انواع طرح

 برداري  مختلف مطالعه، اجرا و بهره

دها و ضوابط استاندار يزان اثربخشيم -

 موجود در اين زمينه 

فرآيند بومي با  کرائه يتدوين و ا -

 لحاظ الزامات قانوني و ضوابط مربوطه 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارگيري ک  ارزيابي تجارب به

مهندسي ارزش در فرآيند 

برداري از  مطالعه، اجرا و بهره

شور و ارائه کهاي آبي  طرح

ارهاي ارتقاء وضعيت کراه

 موجود

 تقاضا محور

پژوهشي  اولويت

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد 

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

مستندسازي و تحليل جامع از  لزوم 

ارگيري مهندسي ارزش ک تجارب داخلي به

هاي آبي و همچنين ارزيابي  در طرح

در  کنيکميزان اثربخشي واقعي اين ت

 شورکهاي آبي  طرح

بندي و ارائه  شناسي، جمع  آسيب 

ارگيري ک تحليل جامعي از وضعيت به

مهندسي ارزش در مراحل مختلف 

هاي  برداري از طرح مطالعه، اجرا و بهره

شور و  تدوين ساختار کآبي مختلف 

ارزيابي مطالعات مهندسي ارزش 

شور در مراحل مختلف کهاي آبي  طرح

 برداري  رهاجرا و به مطالعه،

ارائه راه حل 

 مشکل
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 يآب يها ر ساختيزمحور  -9

 اجرايي و فني مسائل 9-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 نهايي

1 

ت آب کشر

اي  منطقه

 اصفهان

بازنگري و اصالح سردهانه 

آبگيرهاي سنتي تامين  هاي

آب کشاورزي در رودخانه 

 هاي استان اصفهان

 تقاضا محور

راهبرد هاي 

سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

فقدان سامانه يا 

شبکه کامل پايش 

يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

با توجه به کمبود منابع آب و عدم وجود 

منابع ديگري جهت تامين منابع آب و 

راهکار مديريت آب رفع کمبود تنها 

حوضه مديريت منبع اب موجود از طريق 

افزايش راندمان آبياري است و طرح 

حاضر نقش مهمي در کاهش تلفات و 

 افزايش راندمان آبياري دارد.

ارائه راهکار مديريتي جهت اصالح و 

بازسازي سردهانه هاي آبگيرهاي سنتي 

 رودخانه زاينده رود

اجراي 

 پايلوت

2 

ت آب کشر

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي اثر نانو کربنات 

کلسيم بر مقاومت مکانيکي 

 و نفوذ پذيري بتن غلطکي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

تعميرات و نگهداري 

از تأسيسات آبي 

هاي  سازه

هيدروليکي)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

هاي نگهداري سازه هاي  کاهش هزينه

 هيدروليکي و افزايش بهره وري

استفاده از فناوري هاي نوين مانند نانو 

مواد در بتن غلطکي و بررسي 

خصوصيات اين بتن در ساخت سازه 

هاي هيدروليکي به جهت کاهش 

ي هاي نگهداري و همچنين بررس هزينه

تاثيرات اين مواد در جهت افزايش 

 وري سازه هاي بتن غلطکي  بهره

بومي سازي 

 فناوري

3 
ت آب کشر

 اي تهران منطقه

پايش و ارزيابي جابجايي در 

سطح بدنه سد و محدوده 

درياچه سد الر با استفاده از 

 تکنيک هاي سنجش از دور

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

تعميرات و نگهداري 

از تأسيسات آبي 

هاي  سازه

هيدروليکي)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

درطي سالهاي بهره برداري از درياچه الر 

پديده هاي نامتعارفي شامل شکل گيري 

چند فروچاله بزرگ در محدوده بالفصل 

بدنه، شکاف طولي در برم باالدست و 

تغيير شکل سطح ريپ راپ شيب 

باالدست بدنه بروز کرده است که براي 

پايداري خاکريز بدنه ايجاد نگراني کرده 

شناخت الگو و نرخ اين  هدف اين پروژه

تغيير شکل ها با استفاده از تکنيک 

هاي سنجش از دور است تا متعاقبا 

بعنوان داده هاي پايه در تحليل 

پايداري بدنه سد مورد استفاده قرار 

 گيرد. 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 نهايي

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

 است.

4 
ت آب کشر

 اي زنجان منطقه

آسيب شناسي و ارزيابي 

رد ابزار دقيق سدها ي کعمل

بررسي الزامات ي  با کخا

نحوه ابزارگذار ي در زمان 

ساخت سدها و شناسايي 

مهمتر ين عوامل خرابي ابزار 

دقيق  سدها با مطالعه 

 موردي چند سد.

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري 

از تأسيسات آبي 

هاي  سازه

هيدروليکي)سد و 

تاسيسات شبکه و 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

 رفع نياز شرکت

مديريت پژوهش در بررسي الزامات 

نحوه ابزارگذار ي در زمان ساخت سدها 

و شناسايي مهمتر ين عوامل خرابي 

ابزار دقيق درآسيب شناسي و ارز يابي 

ي  کرد ابزار دقيق سدها ي خاکعمل

تجربيات فني در اين زمينه را از ميتواند 

 طريق فن آوريهاي نوين ارتقاء بخشد

ارائه راه حل 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

ارزيابي فني و سازه اي 

ارهاي استفاده مجدد از کراه

خط اول انتقال آب ميناب به 

 بندرعباس

 تقاضا محور

طرح هاي کالن 

ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي 

عالي علوم 

تحقيقات و 

 فناوري

تعميرات و نگهداري 

از تأسيسات آبي 

هاي  سازه

هيدروليکي)سد و 

شبکه و تاسيسات 

هاي  وابسته، سيستم

بندي تأسيسات،  آب

جلوگيري از رشد 

 جلبکها و ...(

الت موجود در خط انتقال ميناب به کمش

 بندرعباس 

ارائه فناوريهاي مدرن در بهينه سازي 

 توزيع و مصرف آب 

راه حل ارائه 

 مشکل

0 

ت آب کشر

اي  منطقه

 هرمزگان

بررسي و تحليل فني، 

اقتصادي، اجتماعي و زيست 

محيطي اقدامات سازه اي و 

غير سازه اي بر روي دشت 

 الور ميستان 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي  اثرات طرح

توسعه بر منابع 

آب)زيرزميني و 

 سطحي(

تعيين نوع فعاليت )سازه اي يا غير سازه 

ت آب منطقه اي هرمزگان کاي (در شر

 در بهبود وضعيت تأمين آب 

ت آب کاردر شرکبررسي و معرفي سازو

منطقه اي هرمزگان به منظور مديريت 

تي و توانمند سازي بهره برداران کمشار

 در استفاده از منابع آب 

تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 نهايي

0 
 ت مديريتکشر

 منابع آب ايران

ارزيابي تحليل و مديريت 

 هاي آبي در طرح کريس
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد 

آب)تعيين ارزش 

اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

هدف از مديريت ريسک پروژه، کمينه 

به اهداف کردن مخاطرات عدم حصول 

پروژه و ذينفعان آن و يا افزايش امکان 

رو  بهره بردن از فرصت هاي احتمال پيش

است که در نهايت منجر به بهتر نمودن 

خروجيها و محصوالت قابل تحويل يک 

پروژه مي گردد. اين مهم از طريق تصميم 

سازي بهتر در برنامه ريزي و فرايند 

طراحي جهت پيشگيري يا اجتناب از 

ها،  ا و يا بهره برداري الزم از فرصتريسکه

برنامه ريزي در برخورد با ريسکهاي واقع 

شده، تخصيص مناسبتر منابع و تنظيم 

 بودجه، ... ميگردد.

شناسي جامع  ارائه چارچوب و روش 

در مطالعه،  کتحليل و مديريت ريس

هاي آبي و  برداري از طرح اجرا و بهره

  ليل ونيز  ارائه فرآيند جامع بررسي، تح

هاي  کها و ريس آناليز انواع عدم قطعيت

برداري از  موجود در مطالعه، اجرا و بهره

 هاي آبي طرح

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

سازي  ارزيابي اثرات پياده

نظام فني و اجرايي در 

 هاي آبي طرح

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هاي  اثرات طرح

توسعه بر منابع 

آب)زيرزميني و 

 سطحي(

هدف اصلي از پروژه پژوهشي حاضر 

سازي نظام فني و  ارزيابي تاثيرات پياده

( به صورت 1360اجرايي اخير )مصوب 

هاي آبي و همچنين  خاص در طرح

هاي  ها و ضرورت مقايسه و تحليل تفاوت

و هاي فني  از نظام کموجود در هر ي

باشد. اين مسئله  اجرايي قبلي و جديد مي

ها و مشخصات  خصوص از منظر ويژگي به

هاي آبي بسيار حائز اهميت  خاص طرح

 باشد. مي

ها و معيارهاي ارزيابي  تدوين شاخص 

سازي نظام فني  ارايي پيادهکاثربخشي و 

شور و کهاي آبي  و اجرايي در طرح

ارزيابي و تحليل مجموعه مطالعات و 

ات صورت گرفته در زمينه تحقيق

سازي نظام فني  مباحث مرتبط با پياده

 شورکهاي آبي  و اجرايي در طرح

ارائه راه حل 

 مشکل
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 يآب يها ر ساختيزمحور  -9

 يتيريمسائل مد 9-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال

محصول 

 نهايي

1 
ت مديريت کشر

 منابع آب ايران

ارزيابي و تحليل وضعيت 

هاي آبي  برداري از طرح بهره

 شور ک

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و 

استفاده بهينه از 

منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

هاي آبي موجود و  حفظ سازه

ارآمد کبرداري و نگهداري موثر و  بهره

ها امري بسيار ضروري و  از آن

ناپذير و محور پايداري در  اجتناب

 شور است. کهاي مختلف  توسعه بخش

شناسي  ترسيم وضعيت موجود و آسيب

شور از منظر کهاي آبي  وضعيت طرح

برداري و نگهداري و ارزيابي  حفاظت، بهره

وتاه مدت و بلندمدت کيت آينده وضع

شور از منظر آثار ناشي از کهاي آبي  طرح

ها و نيازهاي آتي موجود در  هولت آنک

برداري پايدار از اين  زمينه تداوم بهره

 ها  طرح

ارائه راه 

 حل مشکل
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 هاتيرو جهت انجام اولويوزارت ن يهانحوه تماس با شرکت
 

 

 های زیرمجموعهتکایران و شرت مدیریت منابع آب کشر

س: کفا 03604676 يو خانم بگلر  03604634 خانم منتظري :تلفن ، طبقه اول72ز روشن، پالک يکوچه پرو ، فلسطين شمالي يابانخ، تهران: ، نشانيت مديريت منابع آب ايرانکشر يقات کاربرديگروه تحق◄

00840084 

 research.wrm.ir :ينترنتينشاني ا

 72077078س:کفا 72077008 يو خانم رستم  72077000 ييخانم رضا تلفن، 3دار شماره يابان بيقا، خيبزرگراه مدرس، تقاطع آفر، : تهران، نشانيايران يرويمنابع آب و ن شرکت توسعه◄

 www.iwpco.ir :ينترنتينشاني ا
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 ذيل:درج شده در جدول  هايبه نشاني اي منطقه آبهاي  تکشر◄

 ای منطقه آبهای  تکتحقیقات شر هایمیتهکدبیران اسامی 

ف
دي

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 آذربايجان شرقي 9
  زاده  نيحس محمد يآقا

 يه تقويخانم رق
66633333-140 
66633333-140 

66613403- 140 http://www.azarwater.ir 

 http://www.agrw.ir 144-60331413 144-60331413  يمحمد اشرف يآقا آذربايجان غربي 2

 http://www.arrw.ir 143-66101311 143-60143033 رستمي آقاي خياط اردبيل 3

 البرز 4
 تر نوريکآقاي د

 آقاي قاسم زاده
66643311-133 

 063 يداخل
66641311-133 http://www.albrw.ir 

 آقاي داوود رجبي   اصفهان 5
63303631-160 

 يداخل 3363
63303633-160 htthttp://www.esrw.ir 

 http://www.ilrw.ir 134-66663334 134-66663131 يدين اياالديآقاي ض ايالم 3

  يد بحرانيآقاي مج بوشهر 1
66631113-111 

 يداخل033
66331111-111 http://www.bsrw.ir 

 http://www.thrw.ir 130-33631303 130-30133303  يخانم دکتر آالله قائم تهران 8

 آقاي رياحي پور  چهار محال و بختياري 3
1-66664313-163 

 610داخلي 
66663133-163 http://www.cbrw.ir 

 يخراسان جنوب 01
  ين شورستانيحس يآقا
 ن يمحمد ثم يآقا

 زاده  يخانم موس
63443331-133 63443333-133 

http://www.skhrw.ir 

http://researchcommittee.ir 

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

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 خراسان رضوي 00
 ان يحانه مروجيخانم ر
   ييلوفر اسکويخانم ن

61301100-130 
 يداخل 103

61301100-130 
 يداخل 334

61306113-130 http://www.khrw.ir 

 http://www.nkhrw.ir 133-63336331 133-63336333  اين يغفور يآقا خراسان شمالي 01

 http://www.znrw.ir 134-66443133 134-66063333 اط يرضازاده خ يآقا زنجان 03

سازمان آب و برق  01
 خوزستان

 تر حيدري کآقاي د
 خانم فرشته پورآصف 

66161011-130 
66033133-130 

66161011-130 http://www.kwpa.ir 

 سمنان 05
 يآقاي احسان
 خانم همتي

66630331-136 66630301-136 http://www.smrw.ir 

 http://www.sbrw.ir 134-66433461 603داخلي134-66433401-31  يکشهرآقاي  و بلوچستان  سيستان 01

 فارس 01
  يمحمدرضا سرب يآقا

  يخانم  ساجده زارع

63333013-110 
 311 يداخل

63333116-110 http://research.frrw.ir/ 

 قزوين 08
 مند  اخالص رضا آقاي
 بيري کخانم 

66341336-133 
 363داخلي

66341336-133 http://www.qzrw.ir 

 http://www.qmrw.ir 133-61363133 133 -61363133 يخانم نظر قم 01

 خانم بهزادي نسب  ردستانک 31
 131-66333331 يال 30

 600 يداخل
66333341-131 http://www.kdrw.ir 

 رمانک 30
  يخانم نگار فتح

 يسلطان ين: آقايجانش

 
4-63334433-164 

 613 يداخل
63361604-164 http://www.krrw.kr.ir 

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

ر
 

 آبت کشر

 اي منطقه

ا کارشناس ي ميتهک دبير

 تحقيقات
 ينترنتينشاني ا نمابر  تلفن

 http://www.kshrw.ir 136-3631113 136-63631113 آقاي طاهري رمانشاهک 11

 http://www.kbrw.ir 114-66664133 114-66664143 روح اله اسدپور  يآقا و بويراحمد  هگيلويهک 36

 گلستان 11
 آقاي نوري

 يغفلت يآقا
63331334-101 63331311-101 http://www.gsrw.ir 

 خانم سلحشور گيالن 15
3- 66333130- 106 

 3303و  3363داخلي
66331136-106 http://www.glrw.ir 

 اسر دارا يآقاي  لرستان 33
 و 133- 66334136

66313131-133 
 361 يداخل

66311133-133 http://www.lsrw.ir 

 آقاي زبردست  مازندران 11
4-66641310-100 

 0001ياخلد
66641311-100 http://www.mzrw.ir 

 زيکمر 18
 يآقاي مراد

 آقاي منصوري
66061101-133 66063333-133 http://www.markaziwa.ir 

 ال حسيني يخانم ل هرمزگان 33
 113-66633400يال03

 431 يداخل
66641333-113 http://www.hrrw.ir 

 http://www.hmrw.ir 130-63331141 130-63331333  يال افشاريخانم ل همدان 61

 يزد 60
 يمنديم يمانيسل يآقا

 ياخوان کرباس فرانکخانم 

60111313-163 
60111333-163 

63333143-163 http://www.yzrw.ir 

 

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

