
 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق

 يتيريمد و يسازمان آموزش -1

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

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

سازي برنامه جامع آموزش همگاني در تدوين و پياده

 بخش آب
 تقاضا محور

و  اولويت هاي پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

نظر به افزايش روز افزون اهميت آگاهي 

رساني و آموزش همگاني در مديريت آب 

ه آموزش کشور، ضروري است که جايگا

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 

حوزه آب و تدوين برنامه هاي عملياتي 

ز ظرفيتهاي بالقوه صدا و جهت استفاده ا

سيماي استاني، نشريات محلي و نهادهاي 

غيردولتي و سازمانهاي مردم نهاد در ارتقاي 

 آموزش همگاني در بخش آب

 ارائه راه حل مشکل

2 

شرکت آب 

اي منطقه

 خراسان جنوبي

طرح پايش افکار عمومي: سنجش آگاهي و نظر مردم 

ا توجه خراسان جنوبي درباره ي فرهنگ مصرف آب ب

به دو رويکرد اقتصاد مقاومتي و طرح تعادل بخشي 

 منابع آب

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

بررسي و توسعه روشهاي مديريت تقاضاي 

 آب

کافي آگاهي کم و اندک و عدم مشارکت 

 کليه ذينفعان در مسايل آب
 ارائه راه حل مشکل

 

 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق

 گذاريسرمايه و مردمي مشارکت اجتماعي، -2

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

1 

شرکت آب 

اي منطقه

 همدان

هاي محيطي طرحارزيابي تاثيرات اجتماعي و زيست

 آبي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از -14

هاي تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي هاي آبسيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 لبکها و ...(رشد ج

هاي توسعه بخش با عنايت به تعدد طرح

هاي در دست آب کشور اعم از طرح

برداري و مبتالبه بودن اجرا و بهرهمطالعه،

ها به مسائل اجتماعي و اکثريت اين طرح

محيطي نياز است که يک تحقيق زيست

جامعي در زمينه فرآيند کارآمد و اثربخش 

 هاي تاثيرات اجتماعي وارزيابي

هاي آبي کشور صورت محيطي طرحزيست

سازي پذيرد. بدون شک تدوين و ظرفيت

سازي چنين فرآيندي الزم جهت پياده

تواند تا ميزان قابل توجهي تبعات منفي مي

محيطي و تاثيرات منفي اجتماعي و زيست

هدف اين پژوهش ارائه تصوير جامع و 

هاي ابيدقيقي از وضعيت موجود ارزي

هاي محيطي و اجتماعي انواع طرحزيست

آبي در مراحل مختلف مطالعه، اجرا و 

باشد. به ويژه اين پژوهش به برداري ميبهره

دنبال اين است که تا چه اندازه استانداردها 

و ضوابط موجود در اين زمينه اثربخش بوده 

اند انتظارات موجود را پاسخ دهند. و توانسته

و ارائه يک فرآيند بومي با  همچنين تدوين

لحاظ الزامات قانوني و ضوابط مربوطه نيز از 

هاي اصلي مورد انتظار از اين جمله خروجي

 باشد. پژوهش مي

 ارائه راه حل مشکل



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

 ها را کاهش دهد. طرح

 

 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق

 آب بخش ضوابط و مقررات نيقوان -3

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

1 

شرکت آب 

اي منطقه

 اصفهان

بررسي الگوهاي قراردادهاي موجود و ارائه مدلهاي 

قراردادي در مرحله طراحي ، ساخت و بهره برداري  با 

تاکيد بر تامين منابع مالي پروژه ها توسط بخش 

 خصوصي

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل درون و 

 برون شهري

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

کمبود بودجه و مشکالت موجود در تامين 

منابع مالي مورد نياز پروژه هاي آتي منابع 

 آب 

با توجه  جذب سرمايه هاي بخش خصوصي

 به محدوديتهاي موجود
 تهيه دستورالعمل

2 

شرکت آب 

اي چهار منطقه

محال و 

 بختياري

بررسي چالشهاي اعتباري و حقوقي حاکم بر استمالک 

اراضي طرحهاي اجرائي توسعه منابع آب در استان 

 چهارمحال و بختياري

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

دم شناسايي و ع -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

رفع معضالت اعتباري و حقوقي طرحهاي 

 توسعه منابع آب

رفع معضالتي که در راستاي اجرائي شدن 

طرحهاي توسعه منابع آب وجود دارند و 

 زمان اجراي پروژه ها را به تاخير مي اندازند

 ارائه راه حل مشکل

3 

ب شرکت آ

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 هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

بع توسعه بر منا

 آب)زيرزميني و سطحي(

بررسي و توسعه روشهاي مديريت تقاضاي 

 آب

بهبود شيوه مديريت آب با توجه به ميزان 

 آب قابل برنامه ريزي
 ارائه راه حل مشکل

4 

شرکت آب 

اي منطقه

 خراسان رضوي

امکان سنجي و ارائه راهکار جهت اعمال رويکردهاي 

 مديريت به هم پيوسته منابع آب در ساختارهاي

 قانوني مديريت آب کشور

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

لزوم جامع نگري و برخورد سيستمي در 

مديريت کمي و کيفي سيستم هاي منابع 

آب، توجه به مساله پايداري در تمام 

ح، مشارکت ذينفعان و لزوم اصالح سطو

 ساختارهاي سازماني و نهادي در بخش آب

مشخص کردن فرصت ها ، چالش ها، 

تناقضات و خالهاي قانوني پياده سازي 

مديريت يکپارچه منابع آب کشور ، بهره 

گيري از تجارب موفق جهاني در اين زمينه 

و ارائه راهکارها ، راهبردها و اقدامات مورد 

 اعمال در قوانين کشور نياز جهت

 تهيه دستورالعمل

5 

شرکت آب 

اي منطقه

 خراسان رضوي

 تقاضا محور ارزيابي جايگاه و نقش حقوق آب در مديريت منابع آب
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت 

اجتماعي،فرهنگي و حقوقي 

بر طرحهاي توسعه منابع 

آب و تعيين الگوي مناسب 

ت مديريت منابع آب با جه

قضائي متعدد ناشي  بروز مناقشات حقوقي و

هاي آبي و  اجراي طرح ها و پروژه از

متخصص  مندي از نيروهاي مستلزم بهره

 است. گرايش خاص مسايل آب، حقوقي با

 همکاري در ايجاد رشته حقوق آب در سطح

 کارشناسي ارشد در دانشگاه فردوسي

 مشهدبه منظور تربيت پژوهشگران، وکال ،

 قضات و کارشناسان حقوقي در حيطه

تخصصي با موضوع حقوق آبجهت مساعدت 

 مشکلارائه راه حل 
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در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

 ارائه مشورت به سياست گذاران و مديران و

 اجرايي در وزارت نيرو در مباحث مربوط به

حقوق آب در سطوح مختلف محلي، 

 استاني،

 منطقهاي، کشوري و بين المللي

6 
شرکت آب 

 اي قزوينمنطقه

بررسي چالش هاي مرتبط با حقوق آب و تملک 

اراضي و نقاط ضعف و قوت آن در مسائل مبتالبه 

 شرکت آب منطقه اي قزوين  

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

ب و تعيين الگوي منابع آ

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

قوانين و مقررات پراکنده و گاه متناقض 

مرتبط با مسائل آب و تملک اراضي، 

مشکالت عديده اي را در بحث مديريت آب 

پيش مي آورد که بررسي و ارائه راهکارهاي 

 مناسب براي آن، مي تواند راهگشا باشد

ه راهکارهاي حقوقي مناسب براي ارائ

رسيدن به اهداف مورد نظر شرکت و ارائه 

 پيشنهادهاي اصالح قوانين و مقررات

 ارائه راه حل مشکل

7 

شرکت آب 

اي منطقه

 کرمانشاه

تحليل تجارب و ارزيابي قوانين و مقررات بين المللي 

 مرتبط با مديريت رودخانه هاي مرزي
 تقاضا محور

و  اولويت هاي پژوهشي

فناوري کشور در زمينه 

دفاع، امنيت ملي و سياست 

 خارجي

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

اهميت بررسي هاي پدافند غير عامل در 

 منابع آب

پژوهشي به  اهداف اصلي در اين عنوان

 شرح ذيل مي باشد:

شناسي تدوين برنامه شناخت و ارائه روش-

 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-

 ابع آب کارستي کشورتهديدکننده من

ارزيابي و ارائه روشهاي شناسايي منابع آب -

 کارستي

ارائه راهکارهايي براي حفظ منابع -

 استراتژيک کارستي

 

8 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

بررسي و ارزيابي وضعيت رودخانه هاي 

 آسيب ها،خطرات ،اقدامات ونيازها_مازندران

تقاضا محور/ 

 دانشجويي

د چشم راهبرد هاي سن

 انداز وزارت نيرو

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

مشکالت فعلي در مديريت رودخانه و 

خسارات وارده به تاسيسات وخطوط موجود 

 در رودخانه

ساماندهي وضعيت فعلي با ارائه راه کار وراه 

 حل

بهره برداري 

پايدار،ارتقاء 

ايمني،کاهش 

 خسارات

9 
شرکت آب 

 اي يزدهمنطق

تدوين و شناسايي راهکارهاي ساماندهي بازارهاي 

 محلي آب و ايجاد بازار رسمي آب در استان يزد 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد  -3

آب)تعيين ارزش اقتصادي 

و ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

 ندها مي شود باعث ارتقا خدمات  فراي

مديريت يکپارچه مصرف و تقاضا آب و 

معامالت مرتبط با آب و شناخت موانع 

 حقوقي تامين آب

 بومي سازي فناوري



 يت سازيو ظرف يو اجتماع يو قانون يمباحث حقوق

 يعموم مشارکت و ياجتماع مسائل -4

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

1 
شرکت آب 

 اي اردبيلمنطقه

بررسي علل مناقشات در بهره برداري از منابع آب و 

ارائه راهکاردر جهت پيشگيري از وقوع درگيريهاي 

 محلي و منطقه اي )مطالعه موردي دشت اردبيل(

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 ور در زمينه آبفناوري کش

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

به دليل بحران حاکم برمنابع آب ناشي از 

 کمبود آب

برنامه ريزي در جهت کنترل و پيشگيري از 

بع آب ناشي از درگيريهاي احتمالي منا

برنامه  -کمبود آن در حوزه هاي آبي استان 

ريزي در جهت مديريت مصرف آب با در 

 نظر گرفتن کارايي آب و راندمان مربوطه

 ارائه راه حل مشکل

2 
شرکت آب 

 اي بوشهرمنطقه

امکان سنجي و نحوه مشارکت نهادهاي اقتصادي 

 جهت حفظ منابع آب استان
 تقاضا محور

د چشم راهبرد هاي سن

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

وجود منابع عظيم نفت و گاز و مشارکت  

 صنايع بزرگ در استان

تعيين پتانسيلهاي مشارکت بخش خصوصي 

 در بخش آب
 ارائه راه حل مشکل

3 

شرکت آب 

اي منطقه

 خراسان رضوي

ر حفاظت آب کشاورزان استان خراسان تحليل رفتا

 رضوي )مورد مطالعه: دشت نيشابور(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

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 

فرهنگ سازي و مشکل کبود آب در دشت 

 نيشابور

افزايش مشارکت کشاورزان در مديريت 

 منابع آب
 ارائه راه حل مشکل

4 

شرکت آب 

اي منطقه

 خراسان رضوي

انجام مطالعات اجتماعي فرصت يا تهديد گسترش باغ 

ويالها و مراکز تفريحي سياحتي در غرب مشهد حوزه 

 تأمين آب شرب

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

 گسترش باغ ويالها در حوزه غرب مشهد
بررسي ظرفيت و مشکالت موجود در 

 الها گسترش باغ وي
 ارائه راه حل مشکل

5 
شرکت آب 

 اي زنجانمنطقه

بررسي راهکارهاي تقويت تشکل هاي مردمي در 

کنترل برداشت از آبهاي زير زميني بصورت پايلوت در 

 يک بخش يا روستا

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و  -1

بع آب استفاده بهينه از منا

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 رفع نياز شرکت
مديريت برداشت از منابع آب زيرزميني از 

 طريق مشارکت عمومي
 ارائه راه حل مشکل
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6 

شرکت آب 

اي منطقه

 سمنان

ارزيابي و تحليل عوامل انگيزشي مشارکت مردم در 

شرايط مناطق مختلف و ارائه برنامه جامع بهبود وضع 

ارهاي کارآمد تغيير اجتماعي در موجود )ارائه ابز

 مديريت بخش آب(

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

يريت آب در از مهمترين موضوعات مد

کشور تعامل با آببران و هماهنگي ذينفعان 

و ذيمدخالن با تصميمات مديريت منابع 

آب و بالعکس مي باشد. چنانکه بدون اين 

هماهنگي و تصميم سازي مورد توافق همه 

ذيمدخالن، مديريت منابع آب کشور ابتر 

خواهد ماند. در اين تحقيق بر آنيم تا 

مناطق  هماهنگي مديريت منابع آب در

مختلف کشور را با اجتماع مردم بررسي و 

عوامل مختلف انگيزش مردم را براي 

هماهنگ نمودن مصارف با منابع در راستاي 

پايدار بودن بهره برداري از آب متناسب با 

 خصوصيات جوامع ارائه نماييم.

بررسي تعارضات آب در کشور و انتخاب 

چند نمونه با خصوصياتي که مسائل آب 

 ا در بر گيرند.کشور ر

تهيه بانک اطالعاتي از منابع و مصارف آب، 

ذينفعان و ذيمدخالن، در ارتباط با نمونه 

 هاي انتخابي.

تحليل عوامل انگيزش مشارکت مردم در 

 شرايط مختلف.

 ارائه برنامه جامع بهبود وضع موجود.

 ارائه راه حل مشکل

7 
شرکت آب 

 اي قزوينمنطقه

بحران هاي مرتبط با منابع اثرات اجتماعي و فرهنگي 

 آبي و نحوه تغيير فرهنگ مصرف 

)در خصوص منابع آب تحت مديريت شرکت آب 

 منطقه اي قزوين(

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

ت مناسب جهت مديري

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

به دليل اثرات مستقيم بحران هاي مرتبط 

با منابع آبي بر روابط اجتماعي و تعامالت 

مردم با دولت، بررسي آثار اجتماعي اين 

 پديده ها بسيار حائز اهميت است.

تمرکز بر منابع و تاسيسات آبي تحت 

مديريت شرکت آب منطقه اي قزوين و 

مسائل فرهنگي و اجتماعي حاصل  بررسي

از بحران هاي مرتبط با اين منابع و ارائه 

 راهکاري کاربردي مورد انتظار است.

 ارائه راه حل مشکل

8 

شرکت آب 

اي منطقه

 کردستان

مالکي بر مديريت بخش آب ارزيابي آثار ناشي از خرده

 کشور 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 بفناوري کشور در زمينه آ

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

خرده مالکي موجب ميشود که تلفات انتقال 

و توزيع آب افزايش يافته و همچنين 

مشارکت و سرمايه گذاري در اصالح، 

داري طرحهاي آبي و به بهسازي و بهره بر

ويژه شبکه هاي آبياري و زهکشي کاهش 

يافته و مديريت آب با پيچيدگي  روبرو 

شود لذا ضروري است که مطالعه اي جامع 

در خصوص ارزيابي اثرات خرده مالکي در 

بخش آب صورت گيرد تا عالوه بر شناخت 

ابعاد مسأله، راهکارهاي حقوقي، نهادي و 

شور جهت مواجهه با فني مطابق با شرايط ک

 وضعيت اتخاذ گردد.

مسئله اصلي موردنظر اين پژوهش بررسي 

مالکي در نقاط تبعات ناشي توسعه خرده

مختلف کشور در مديريت بخش آب و به 

ويژه اعمال مديريت يکپارچه منابع آب در 

کشور  2و  1هاي آبريز درجه سطح حوضه

رود که اين باشد. در واقع انتظار ميمي

بتواند راهکارهاي عملياتي و اجرايي  پژوهش

جهت کاهش اثرات اين معضل اجتماعي از 

 منظر مديريت بخش آب ارائه نمايد. 

 ارائه راه حل مشکل
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9 

شرکت آب 

اي منطقه

و کهگيلويه

 بويراحمد

بررسي علل عدم استقبال سرمايه گذاري دراجراي 

وبهره برداري طرحهاي آبي استان وارائه راهکاربهينه 

 صوص بهترين روش مشارکتدرخ

 (44قانون اساسي )اصل  تقاضا محور

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

استفاده از ظرفيت بخش خصوصي و 

سرمايه گزاران داخلي وخارجي براي 

در احداث و بهره برداري طرحهاي  مشارکت

 توسعه منابع آب 

عليرغم توجيه اقتصادي و شرايط مطلوب 

طرحهاي آب دراستان کهگيلويه وبويراحمد 

از طرفي به لحاظ اينکه اعتبارات دولتي 

محدود مي باشد و تکافوي هزينه هاي 

اجرايي طرحها وپروژه هاي عمراني را نمي 

عمل شرايط دهد . بنابراين براساس دستورال

واگذاري طرحهاي تملک داراوي هاي 

سرمايه اي جديد ، نيمه تمام ، تکميل شده 

وآماده بهره برداري به بخش غير دولتي 

قانون الحاق برخي مواد به  27موضوع ماده 

قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت 

مجلس شوراي اسالمي و  1393مصوب 

 586206مصوبه شوراي اقتصاد به شماره 

با اعمال اصالحات مصوبه  1395/4/5مور

مورخ  1344590شوراي اقتصاد به شماره 

تصميم گرفته شد که تعدادي  1396/5/25

از پروژه هاي داراي شرايط الزم به بخش 

غيردولتي واگذار گردد . اما استقبال هيچ 

استقبالي  صورت نگرفته است و اين تحقيق 

 درهمين راستا مي باشد . 

 مشکل ارائه راه حل

10 

شرکت آب 

اي منطقه

 لرستان

ارائه الگوي کشت بهينه ، نيازآبي وهيدرومدول 

 هاي استاندرشرايط مختلف آب وهوايي دردشت
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

جهت مديريت  مناسب

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

تکرار الگوي کشتدر ساليان متوالي بدون 

 برسي هاي الزم

معرفي الگوي گشت ساليانه با توجه به 

 پتانسيل آبي هر منطقه
 اجراي پايلوت

11 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

تحليل و ارزيابي سوابق تشکل هاي آبران در شبکه 

تان  و ارايه راهکارهاي افزايش مشارکت هاي آبي اس

ذينفعان و ذيمدخالن در مديريت مشارکتي آب با 

 تجارب بومي و جهاني 

 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 

ر نظر گرفتن منابع آب با د

 مسائل اجتماعي

با توجه به وضعيت منابع و مصارف آب در 

کشور و استان لزوم هماهنگي هرچه بيشتر 

بين ذينفعان و ذيمدخالن براي مديريت 

هرچه بهتر آب قابل برنامه ريزي و عبور از 

شرايط سخت کم آبي بديهي ميباشد لذا  

شناسايي عوامل موثر در  افزايش ميزان  

ارکت آبي بسيار راهگشا خواهد مديريت مش

 بود 

شناسايي عوامل موثر در افزايش ميزان 

مشارکت ذينفعان با ذيمدخالن در مديريت  

مشارکتي منابع و مصارف آبي در شراطي 

 متفاوت  آبي

 ارائه راه حل مشکل
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12 

شرکت آب 

اي منطقه

 مرکزي

تبيين راه کارهاي نوين توسعه منطقه اي کم آب بر و 

معيشتي جايگزين براي جوامع محلي با سياست هاي 

 تمرکز بر ظرفيت بارگذاري بر منابع آب

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

يران به عنوان يک از کشورهاي منطقه 

با متوسط خشک خاورميانه در مقايسه 

جهاني ميزان بارندگي کمتر از يک سوم و 

پتانسيل تبخيري در بيش از متوسط جهاني 

است. اين امر سبب محدوديت آب قابل 

دسترس درکشور شده است.بنابراين 

ضروري است راهکارهاي نوين با تاکيد بر 

تدوين سياستهاي معيشتي مبتني بر توسعه 

 کم آب بر انديشيده شود.

 -2ارگذاري بر منابع آب استخراج سطح ب

تدوين سياستهاي معيشتي مبتني بر توسعه 

بررسي سطح اثربخشي گزينه  -3کم آب بر

 ها

 ارائه راه حل مشکل

13 

شرکت آب 

اي منطقه

 هرمزگان

بررسي اثرات اقتصادي ، اجتماعي و زيست محيطي 

اقدامات انجام شده سازه اي و غير سازه اي بر روي 

نظور مديريت مشارکتي بهره دشت بوچير حميران به م

 برداران 

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

تعيين نوع فعاليت )سازه اي يا غير سازه اي 

(در شرکت آب منطقه اي هرمزگان در 

 بهبود وضعيت تأمين آب 

وکاردر شرکت آب بررسي و معرفي ساز

منطقه اي هرمزگان به منظور مديريت 

مشارکتي و توانمند سازي بهره برداران در 

 استفاده از منابع آب 

 تهيه دستورالعمل

14 
شرکت آب 

 اي يزدمنطقه

ارزيابي وارائه راهکارهاي عملياتي  بهره برداري از 

ظرفيت هاي اجتماعي استان در راستاي مديريت 

 پايدار منابع آب 

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تأثير مشکالت -13

اجتماعي، فرهنگي و 

حقوقي بر طرحهاي توسعه 

منابع آب و تعيين الگوي 

مناسب جهت مديريت 

منابع آب با در نظر گرفتن 

 مسائل اجتماعي

مطالعات مرتبط با مديريت، نيروي انساني و 

ورد استفاده مسائل اجتماعي و نتايج آن م

 فوري در صنعت آب دارد

مديريت و حفاظت منابع محدود آب با 

 استفاده از پتاسيل هاي اجتماعي
 تهيه دستورالعمل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


