
 ستيط زيمحور آب و مح

 رودخانه ها -1

 

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

1 
شرکت آب 

 اي البرزمنطقه

تاثير باز طبيعي سازي رودخانه کرج  بر بهبود کميت 

 و کيفيت آب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

نياز به آگاهي از ميزان توان خودپااليي 

کرج و تاثير باطبيعي سازي رودخانه رودخانه 

 بر شرايط کمي و کيفي آب رودخانه

تعيين ميزان اثر باز طبيعي رودخانه بر 

 کيفيت و کميت آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي منطقه

 آذربايجان شرقي

تاثير فاکتور زمان بر مجوزهاي صادره براي برداشت 

 مصالح رودخانه اي مدت و زمان برداشت

ان نامه پاي

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل درون و 

 برون شهري

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

در صدور مجوزهاي برداشت شاخص زمان 

)طول دوره برداشت و زمان برداشت( به لحاظ 

حفاظت از رودخانه و جلوگيري از تغييرات 

 مورفولوژيکي اهميت دارد . سوء

تدوين معياري مناسب براي تعيين طول 

 دوره و زمان برداشت مصالح

تهيه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب 

اي منطقه

 آذربايجان شرقي

بومي سازي روابط تجربي فرسايش و رسوب براي 

 رودخانه هاي استان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل درون و 

 برون شهري

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

در عمده طرحهاي مهندسي رودخانه از روابط 

تجربي که عموماً مختص ساير نقاط دنياست 

استفاده بعمل مي آيد که معموال انطباق 

مناسبي با شرايط بومي ندارد . بومي سازي 

 . اين روابط ضروري است

تدوين روابط مناسب و منطبق با شرايط 

 کشور

بومي سازي 

 فناوري

4 

شرکت آب 

اي منطقه

 آذربايجان شرقي

تدوين شاخصها و ارزيابي عملکرد طرح هاي مهندسي 

رودخانه و ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد با استفاده از 

 روشهاي نوين مطالعه موردي آجي چاي

 تقاضا محور

 اولويت هاي پژوهشي و

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل درون و 

 برون شهري

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

اطالع از نحوه عملکرد طرحهاي اجرا شده با 

شاخصهاي مناسب و تدوين راهکارهاي بهبود 

عملکرد مي تواند در طرحهاي آتي باعث ارتقاء 

 سطح کيفي کارها شود . 

 -خصهاي مناسب ارزيابي عملکرد تدوين شا

 ارائه راهکارهاي بهبود عملکرد

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي تهرانمنطقه

کنترل منابع آلودگي غيرنقطه اي آب رودخانه ها و 

 سدها با استفاده از پوشش گياهي در ناحيه ميانگير
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف 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 

توجهي بر مي توانند تأثير مثبت قابل 

استحکام کناره هاي رودخانه ، کنترل 

دسترسي هاي غيرمجاز ، ايجاد محيط مناسب 

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

6 

ت آب شرک

اي منطقه

 کردستان

بررسي توان خودپااليي و ظرفيت پذيرش آلودگي 

هاي ناشي از پساب طرحهاي پرورش ماهي در رودخانه

 استان 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

طرح پرورش هاي روند رو به رشد درخواست

 ماهي در استان
 تعيين ظرفيت پذيرش آلودگي رودخانه

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي منطقه

و کهگيلويه

بررسي وارائه رويکردهاي نوين درمديريت فرسايش 

 ورسوب درحوضه هاي آبريز
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 هاياثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

جلوگيري از فرسايش خاک در حوزه آبريز ، 

افزايش ضريب نفوذ حوزه و جلوگيري از 

 کاهش حجم مفيد مخزن سد کوثر 

برآورد حجم دقيق رسوب وارد شده به 

مخزن سد و محاسبه بار رسوبي فعلي وآتي 

و به حداقل رساندن ورود رسوبات به مخزن 

ارائه راه حل 

 مشکل



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

مچنين بخشي از رسوبات سد کوثر ، ه بويراحمد

حاوي فلزات سنگين و ديگر آالينده ها مي 

باشند که الزم است بطورويژه مورد بررسي 

 قرار بگيرند . 

8 

شرکت آب 

اي منطقه

 لرستان

تحقيق و بررسي راهکارهاي قانوني جلوگيري از تجاوز 

به حريم وبستر ودخانه ها توسط افراد حقيقي و 

 حقوقي

 اضا محورتق
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

ضرورت حفاظت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

وجود ساخت وسازهاي غير قانوني در حريم 

 بستر 

ارائه راهکاري هاي ضمانت اجرايي قانون 

 برخورد با تجاوز به حريم بستر رودخانه ها

تهيه 

 دستورالعمل

9 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

روشها،اقدامات _ارزيابي وتحليل مديريت سيالب

 ،بودجه وراهکارها

تقاضا محور/ 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم 

 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

تعيين 

دستورالعمل/راهن

 ما

10 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

ارزيابي جامع اثرات برداشت شن و ماسه از رودخانه ها 

 و ارايه راهکارهاي سازه اي و غير سازه اي  
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

حفاظت ضرورت -12

ها و سواحل و رودخانه

 ساماندهي آنها

ضرورت حفاظت از رودخانه ها بعنوان مجاري  

آبي حياتي موثر در مقوله هاي فني ، عمراني ، 

 اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و ...

بررسي وضعيت موجود رودخانه ها  از حيث 

ميزان برداشتها و خسارات وارده ، بهره 

ي موفق در گيري از تجارب داخلي و خارج

امر مديريت سبز رودخانه ها و ارائه راهکار 

و دستورالعمل هاي اصالحي نظارتي و 

 اجرايي  با رويکرد سازه اي و غير سازه اي 

ارائه راهکار وحل 

 مشکل

 

 ستيط زيمحور آب و مح

 آب بخش در يطيمح ستيز يابيارز -2

 ديفر
عنوان 

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

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

ارزيابي و تحليل آثار ابرهاي گرد و غبار بر چرخه آب و 

 مديريت منابع آب کشور در درازمدت
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

 بررسي منابع آالينده -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

ابهامات متعدي در خصوص تأثير درازمدت 

پديده ابرهاي گردوغبار بر بيالن منابع آب، 

تبخير و تعرق گياهان، کيفيت منابع آبي و 

محيطي وجود دارد که تغيير نيازهاي زيست

هاي مديريت تواند سياستهر يک از آنها مي

ب را بکلي متحول سازد. اين پروژه منابع آ

گويي به ابهامات تحقيقاتي به دنبال پاسخ

موجود در خصوص اين پديده و راهکاري 

 باشد. مديريت و کاهش اثرات آن مي

هاي مورد انتظار از انجام اين اهم خروجي

 باشد؛پژوهش شامل موارد زير مي

بررسي سوابق و پيشينه مطالعات و  -

خارجي( صورت گرفته  تحقيقات )داخلي و

 هاي شن و گرد و غباردر زمينه توفان

شناسايي و ارائه عوامل و فرآيندهاي  -

 هاي گردوغباربوجودآورنده توفان

شناسايي و ارائه عوامل و فرآيندهاي  -

 هاي گردوغبارتشديدکننده توفان

بررسي و ارزيابي گستره و عمق اثرات  -

شور با ناشي از وقوع ابرهاي گردوغبار در ک

 محوريت منابع آب کشور

ارائه راه حل 

 مشکل



 ديفر
عنوان 

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

2 

شرکت آب 

اي منطقه

 اردبيل

تدوين مدل بهره برداري اضطراري از سد يامچي در 

 مقابل ورود بار آلودگي ناگهاني
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

ي آب و ارائه راهکارهاي

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

مخازن تامين آب به عنوان يکي از زير ساخت 

هاي حياتي، متاسفانه در مقابل خطرات 

گوناگون فيزيکي، شيميايي و بيولوژيکي 

آسيب پذيري بااليي دارند. در سال هاي اخير 

به  MTBEوقوع اتفاقاتي همچون سقوط تانکر 

هاي درون سد قشالق، قدرت يافتن جريان

تروريستي همچون داعش که رسماً تهديد به 

آلوده کردن منابع آب مي نمايند و .... لزوم 

توجه به مديريت کيفي مخازن در برابر اين 

 تهديدات را بيش از پيش ضروري مي نمايد. 

اهداف تحقيق بايد شامل تعيين نحوه 

پخش آلودگي ها در مخزن، نحوه شناسايي 

در کمترين آالينده وارد شده به مخزن 

زمان ممکن و نحوه مديريت مخزن پس از 

کشف آلودگي باشد. 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

3 

ت آب شرک

اي منطقه

 اردبيل

بررسي نحوه کنترل آالينده هاي طبيعي چشمه هاي 

آبگرم منطقه نير در حوضه آبريز سد يامچي و بهره 

 برداري اقتصادي از آالينده ها

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

ترل، کاهش و جهت کن

 هاحذف آلودگي

باال بودن غلظت آالينده هاي 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

4 

شرکت آب 

اي منطقه

 لاردبي

بررسي علل مرگ و مير آبزيان در مخزن سد يامچي 

 در فصول خاص و ارائه راهکارهاي اصالحي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

در چندين سال است مرگ و مير ماهيان 

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. در اعالم نظر دامپزشکي، علت قطعي و 

راهکار مقابله اشاره نشده بود که علت 

 .تحقيقاتي بودن موضوع مي باشد

داليل مرگ و مير آبزيان مشخص شود تا 

راهکارهاي مناسب جهت حذف آالينده 

هاي مذکور در تصفيه خانه آب شرب 

 اردبيل اتخاذ گردد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

5 

شرکت آب 

اي منطقه

 اردبيل

محيطي انجام شده براي ارزيابي مطالعات زيست

 هاي توسعه استان طرح
 تقاضا محور

و  اولويت هاي پژوهشي

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

تاييد شده توسط دفتر محيط زيست شرکت 

 مادر تخصصي
 آسيب شناسي و ارايه راهکارهاي مديريتي

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب 

 اي البرزمنطقه

ب بر ارزيابي اثرات دراز مدت آبياري با استفاده از پسا

خاکهاي اراضي باغي و کشاورزي دشت هشتگرد و 

 اشتهارد

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

با توجه دستور کار استفاده از پساب بعنوان 

ضي باغي و زراعي جايگزين آب براي آبياري ارا

، اطمينان از عدم بروز مشکل در کيفيت دراز 

مدت خاک در سرمايه گذاري هاي مربوطه 

اين سوال مطرح مي باشد  که آيا کيفيت 

خاک اراضي که منبع آبي براي آنها  پساب 

تعريف مي شود در آينده دچار کاهش يا تغيير 

 خواهد شد ؟

تعيين ميزان آسيب پذيري خاکهاي  - 1

ي منطقه مورد نظر از آبياري با پساباراض   

 ارائه راهکار مناسب - 2

ارائه راه حل 

 مشکل



 ديفر
عنوان 

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

7 

شرکت آب 

اي منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي پتانسيل آلودگي بالقوه آبخوان هاي استان با 

توجه به وضعيت هيدرولوژي آبخوان ها )با اولويت 

–مراغه  -تبريز –آبخوانهاي دامنه هاي شمالي سهتند 

 صوفيان  -شبستر _اذرشهر-بستان اباد –اهر  -ببنا

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

عدم وجود برنامه مدون در استقرار کاربري 

 هاي توليدي ،صنعتي و خدماتي در کشور 

ه بندي و تعيين آسيب پذيري آبخوانها دست

و محدوده هاي مطالعاتي استان از نظر 

آلودگي با لحاظ وضعيت هيدرواوژي آبخوان 

 ها

تهيه 

 دستورالعمل

8 

شرکت آب 

اي منطقه

آذربايجان 

 شرقي

مخزن اهر و  –محاسبه ظرفيت خود پاالئي رودخانه 

 صوفي چاي 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 شور در زمينه آبفناوري ک

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

اهميت مسائل زيست محيطي و کيفي منابع 

 آب

تعيين ظرفيت خودپاالئي و قابليت پاالئي 

 طبيعي بار آالينده 

ارائه راه حل 

 مشکل

9 

شرکت آب 

اي منطقه

آذربايجان 

 شرقي

 HSEوانع پيش روي پياده سازي الزامات بررسي م 

) ايمني، بهداشت و زيست محيطي( در طرح هاي 

 عمراني و بررسي ميداني اثرات آن

پايان نامه 

 دانشجويي
 مصوبات شوراي عالي آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

ت افزايش سطح رفع موانع پياده سازي الزاما

 ايمني و بهداشت در کارگاههاي عمراني 

ارتقائ ايمني و بهداشت در کارگاههاي 

 عمراني

ارائه راه حل 

 مشکل

10 

شرکت آب 

اي منطقه

 بوشهر

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  -1

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

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي منطقه

 بوشهر

بررسي پديده شکوفايي جلبکي سد رئيسعلي داواري و 

 ي مقابله با آنراهکارها
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

تعميرات و نگهداري از -14

هاي تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي هاي آبسيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

پيدايش و وگسترش  جلبک در درياچه سد 

 رئيسعلي دلواري
 داليل و ارئه راهکار هاي مناسب بررسي

ارائه راه حل 

 مشکل

12 

شرکت آب 

اي منطقه

 تهران

 تقاضا محور طراحي و ساخت حسگرهاي شناسايي آالينده هاي آب
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

ر حال حاضر حسگرهاي شناسايي آالينده د

هاي آب از خارج وارد مي شود لذا با توجه به 

لزوم بيش از حد استفاده از آنها الزم است 

 دانش ساخت آنها بومي گردد

ساخت سنسورهاي تشخيص آالينده هايي 

به همراه  BOD  ،CODنظير نيترات ، 

بردهاي الکترونيکي و نرم افزار نمايش 

 اطالعات

نمونه  ساخت

 محصول

13 

شرکت آب 

اي منطقه

خراسان 

 رضوي

بررسي تأثير انباشت باطله هاي خروجي از معادن 

 سنگ آهن سنگان برمنابع آب زيرميني پايين دست
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

بع آب زيرزميني نزديک معادن آلوده شدن منا

 سنگ آهن سنگان 

بررسي ميزان آلودگي ايجاد شده در منابع 

آب زيرزميني نزديک معادن سنگ آهن 

 سنگان 

ارائه راه حل 

 مشکل

14 

شرکت آب 

اي منطقه

 زنجان

ها کشبررسي و ارزيابي نقش مصارف کودها و آفت

هاي آب در تخريب کيفيت آب در عنوان آاليندهبه

 اناست

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 رفع نياز شرکت

مديريت حوضه آبريز و برآورد ميزان ورود 

بار آلي ناشي از زهاب هاي کشاورزي به 

وم و منابع آب و کنترل ميزان مصرف سم

کودهاي کشاورزي در سطح حوضه و ارائه 

ارائه راه حل 

 مشکل



 ديفر
عنوان 

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

راهکارهايي براي جلوگيري و کاهش 

 آلودگي هاي ناشي از آن

15 

شرکت آب 

اي منطقه

 سمنان

ارزيابي کيفي پسابهاي توليدي در سطح استان و 

 امکان سنجي تخصيص آن به بخش هاي مختلف

پايان نامه 

 دانشجويي

و اولويت هاي پژوهشي 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

پساب به عنوان طالي خاکستري مورد توجه 

جامعه جهاني قرار گرفته است. در استان 

کويري سمنان اين حجم از آب نبايد مورد 

غفلت قرار گيرد، لذا انجام اين تحقيق به 

 عنوان نمونه اي در استان راهگشا خواهد بود.

بررسي و تدقيق بانک اطالعاتي پسابهاي 

 توليدي.

ارزيابي کيفي پسابها با لحاظ مسائل زيست 

 محيطي.

امکان سنجي تخصيص پسابها متناسب با 

 مصارف.

ارائه راه حل 

 مشکل

16 

شرکت آب 

اي منطقه

 فارس

ام مدل بررسي عوامل تخريب کيفي آب رودخانه و انج

کيفي مخزن بهمراه ارائه راهکار در حوضه آبريز 

 سدهاي سلمان فارسي، نرگسي و چروم

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

مي براي نخستين بار است که در استان انجام 

 شود 

ارزيابي ميزان تاثير تشکيالت نمکي 

 باالدست بر کيفيت آب مخزن

ارائه راه حل 

 مشکل

17 

شرکت آب 

اي منطقه

 قزوين

ارزيابي اثرات تخليه پسابهاي صنعتي و کشاورزي در 

 کيفيت آب شبکه آبياري دشت قزوين
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

منابع آالينده بررسي  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

بررسي مطلوبيت آب آلوده شده براي 

 کشاورزي

بررسي نقاط آلوده کننده، بررسي تاثير بر 

 کيفيت نهايي آب

ارائه راه حل 

 مشکل

18 

شرکت آب 

اي منطقه

 قزوين

بررسي اثرات پساب تصفيه خانه هاي صنعتي بر 

هاي زيرزميني و آبهاي سطحي و چاه هاي کيفيت آب

اطراف تصفيه خانه هاي شهرهاي صنعتي استان 

 قزوين

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

به سبب وجود تصفيه خانه هاي صنعتي که 

رغم صرف هزينه فاقد استاندارد هاي  علي

الزم بوده و مي بايست اثرات آنها بر منابع 

 پيراموني مورد بررسي واقع شود

کاهش آلودگي زيست محيطي ناشي از 

پساب صنعتي و بررسي تاثير آن بر کيفيت 

 آبهاي زيرزميني

ارائه راه حل 

 مشکل

19 
شرکت آب 

 اي قممنطقه

رودخانه قمرود بر  بررسي اثرات اجراي پوشش بستر

 وضعيت آبخوان دشت قم
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي علل و عوامل  -4

ها و کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات افت آبخوان

هاي زيرزميني و آب

 سطحي بر يکديگر

کاهش تغذيه آبخوانها در اثر کاهش 

 نفوذپذيري سطحي خاک

د تغييرات نفوذپذيري بستر تعيين درص

رودخانه قمرود و اثرات آن در تغذيه  

 آبخوان

ارائه راه حل 

 مشکل

20 

شرکت آب 

اي منطقه

 کردستان

تعيين گستره تغذيه سفره هاي تحت فشار و شناسايي 

 منابع آلوده کننده احتمالي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

رسي منابع آالينده بر -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

فشار و هاي تحتعدم تشخيص گستره آبخوان

امکان آلوده شدن آن به فلزات سنگين و 

 پسماندهاي کشاورزي و صنعت

هاي ارائه فايل مکاني گستره تغذيه آبخوان

تحت فشاراستان و ارائه خصوصيات 

 هاهيدروديناميک آن

ارائه راه حل 

 مشکل

21 

شرکت آب 

اي منطقه

 کردستان

ارزيابي فني و اقتصادي فرآيند حذف فلزات سنگين از 

 منابع سطحي و زيرزميني آلوده به اين عناصر
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

رل، کاهش و جهت کنت

 هاحذف آلودگي

افزايش امنيت در بخش مصارف مختلف منابع 

 سطحي و زيرزميني استان
  

ارائه راه حل 

 مشکل



 ديفر
عنوان 

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

22 

شرکت آب 

اي منطقه

 کرمان

 مکان يابي بهينه توليد انرژي هاي پاک خورشيدي
پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 تباطاتفناوري اطالعات و ار

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

يکي از راههاي رسيدن به توسعه همه جانبه 

اقتصادي و اجتماعي در دنياي امروز، وجود 

يک منبع توليد انرژي پايدار، مستمر و قابل 

اعتماد است.انرژي خورشيدي از جمله گزينه 

مساله حياتي تلقي  هاي کليدي براي اين

ميشود. با توجه به در دسترس بودن،مقرون به 

صرفه بودن از لحاظ اقتصادي و مهم تر از همه 

عدم آاليندگي زيست محيطي  انرژي 

خورشيدي ، الزم است مکانيابي براي 

شناسايي مکانهاي مناسب براي استفاده از 

 انرژي خورشيدي انجام گيرد.

هاي پاک  مکان يابي بهينه توليد انرژي

 خورشيدي
 ارائه مدل 

23 

شرکت آب 

اي منطقه

 کرمانشاه

بررسي ژئوشيمي/بيوشيمي فلزات بالقوه سمي  و 

چشمه ها و رودخانه ‘ آلودگي ميکروبي آب  تاالبها 

هاي استان کرمانشاه)مطالعه موردي( در راستاي 

 حفاظت کيفي منابع آب

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 زمينه آبفناوري کشور در 

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

نوآوري در بررسي هاي زيست 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

حل  ارائه راه

 مشکل

24 

شرکت آب 

اي منطقه

 گلستان

هاي زيرزميني کننده آببررسي و شناسايي منابع آلوده

 هاي کاربردي جلوگيري از آن استان و راه
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاف آلودگيحذ

با توجه به محل تامين عمده آب شرب استان  

گلستان از منابع آب زيرزميني، شناسايي 

 منابع آلوده کننده آن مهم مي باشد

با اجراي اين طرح انتظار مي رود منابع 

آلوده کننده اب هاي سطحي شناسايي شده 

و راه هاي جلوگيري از آن ها نيز معين 

 گردند.

ارائه راه حل 

 مشکل

25 

شرکت آب 

اي منطقه

 گيالن

( IRWQIبررسي روند آلودگي با استفاده از شاخص)

ايستگاه هاي کيفي تحت مطالعه حوضه هاي آبريز 

 استان )مطالعه موردي(.

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

کاهش و  جهت کنترل،

 هاحذف آلودگي

تعيين کيفيت آب بر اساس نمودارها و 

محاسبات رياضي متداول نتايج دقيقي را نشان 

بانک  410-445نمي دهدضمن اينکه فرم 

اطالعاتي ديتا ايز بدليل عدم وجود داده 

تکميل نمي شودو  دفتر مطالعات از کسب 

امتيازات مربوطه همواره محروم است. سازمان 

 به دست وري بهره افزايش با ياز وبا کسب امت
 کسب به رقابتي محيط در مي تواند بهتر آمده

 بپردازد درآمد

تدوين شاخص هاي کيفيت منابع آب، تهيه 

شاخص ها با توجه به شرايط طبيعي و 

مسايل و مشکالت منابع آب به گونه اي که 

شاخص هاي تدوين شده بتواند چشم انداز 

ت کيفي و فهم و درک مناسبي از وضعي

 منابع آب استان گيالن ارايه نمايد.

 اجراي پايلوت

26 

شرکت آب 

اي منطقه

 گيالن

هاي صنعتي به ارزيابي تاثيرات ناشي از ورود آالينده

منابع آب کشور و ارائه راهکارهاي بهبود و کاهش 

 اثرات

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

الينده بررسي منابع آ -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

نظر به اين که در کشور در خصوص ارزيابي و 

محيطي و پايش اثرات و پيامدهاي زيست

هاي صنعتي در منابع بهداشتي تجمع آالينده

آب تحقيقات کافي و کاربردي صورت نگرفته 

است، و نظر به اهميت موضوع از حيث ابعاد 

ماعي، بهداشتي و اقتصادي، ضرورت دارد اجت

که در اين زمينه تحقيقات جامع صورت 

ارائه تصويري جامع و شفاف از وضعيت  

هاي صنعتي منابع آب کشور به آالينده

-ها تفکيک مناطق مختلف و نوع آالينده

تبيين ضرورت کنترل منابع نشر 

سازي اثرات هاي صنعتي با کميآلودگي

ها به منابع آب سطحي و آالينده ورود اين

ارائه تصويري از آينده  -زيرزميني کشور 

ارائه راه حل 

 مشکل



 ديفر
عنوان 

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

محتمل وضعيت آلودگي منابع آب کشور  پذيرد.

هاي صنعتي تحت ناشي از ورود آالينده

سناريوهاي مختلف مبتني بر نتايج حاصل 

ارائه  -هاي جامع مختلف مرتبط از طرح

برنامه و راهکارهاي عملياتي مقابله، کنترل 

ت از منابع آبي )سطحي و و حفاظ

 -هاي صنعتي زيرزميني( در مقابل آالينده

سنجي توسعه تجارت بارآلودگي در امکان

 نقاط مختلف کشور

27 

شرکت آب 

اي منطقه

 هرمزگان

بررسي نقش گنبدهاي نمکي در تخريب کيفي منابع 

آب سطحي و زيرزميني و ارائه راهکارهاي کاهش 

 در محدوده مطالعاتي جناح بستک  اثرات آنها

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

آلوده شدن منابع آب سطحي و زيرزميني 

 بدليل وجود گنبدهاي نمکي

بع ارائه روشهاي بهسازي و اصالح منا

آالينده آب و راهکارهاي پيشگيري ، مهار و 

 کاهش آلودگي 

ارائه راه حل 

 مشکل

28 

شرکت آب 

اي منطقه

 هرمزگان

بررسي علل رشد جلبکها در آب هاي زيرزميني دشت 

مسافرآباد رودان و ارائه راهکارهاي عملي جهت کاهش 

 اثرات ناشي از رشد آنها )فاز دوم طرح (

 تقاضا محور
ژوهشي و اولويت هاي پ

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

آلوده شدن منابع آب سطحي و زيرزميني 

 بدليل وجود گنبدهاي نمکي

ارائه روشهاي بهسازي و اصالح منابع 

آالينده آب و راهکارهاي پيشگيري ، مهار و 

  کاهش آلودگي

ارائه راه حل 

 مشکل

29 

شرکت آب 

اي منطقه

 همدان

بررسي اثر رهاسازي آالينده هاي ناشي از شيرابه 

 لندفيل مالير بر منابع آب منطقه

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

ش و جهت کنترل، کاه

 هاحذف آلودگي

بررسي مدت زمان نفوذ آلودگي بر منابع پايين 

اتخاذ تصميمات جهت جلوگيري از  -دست

در صورت لزوم  -ورود شيرابه به منابع آبي

 -معرفي مکان جديد جهت استقرار لندفيل

بررسي ميزان آلودگي نفوذ آن به منابع پايين 

 دست

پيش بيني سرعت حرکت آلودگي و انتقال 

اليه هاي زيرزميني و رديابي مسير آن به 

بررسي انواع آلودگي ها و  -حرکت آن 

 روشهاي جلوگيري آن

ارائه راه حل 

 مشکل

30 
شرکت آب 

 اي يزدمنطقه

ارزيابي اثرات تجمعي زيست محيطي شيرين سازي 

 آب هاي شور در دشت هاي استان
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

کمبود آب شيرين و  تقاضا براي استفاده از 

 آبهاي شور

ارزيابي انواع تکنولوژي شيرين سازي اب 

 شور و پيامد هاي زيست محيطي آن 

بومي سازي 

 فناوري

31 
شرکت آب 

 اي يزدمنطقه

ن ارزيابي اثرات کمي و کيفي ناشي از استخراج معاد

واستقرار صنايع آالينده و پرمصرف بر منابع آب آن 

 منطقه

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

با انجام مطالعه موردي مي توان به اثرات  

استخراج معادن و... بر منابع آب پايين دست 

 پي برد

ظت کيفي و مديريت تخصيص منابع حفا

آب با استناد به آسيب هاي کمي و کيفي 

 ناشي از صنايع و معادن

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 



 ستيط زيمحور آب و مح
 پيکر آبي -3

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

1 

شرکت آب 

اي منطقه

 اردبيل

بررسي تاثير گچ موجود در ساختگاه سد کله سر بر 

 کيفيت آب مخزن و مسائل پايداري 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

کهاي محل احداث سدها وجود گچ در خا

تأثيرات اجتناب ناپذيري بر محل مخزن و 

خاکريز اطراف سدها دارد بطوريکه بعضا 

مشاهده شده است که باال بودن ميزان گچ 

باعث 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 

 ندازد.هم به خطر مي ا

ارايه راهکارهاي عملي براي پيشگيري از 

کاهش کيفيت آب مخزن و بروز مسائل 

 پايداري در اثر انحالل گچ 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي ايالممنطقه

بررسي علل رشد جلبلک ها در سد مخزني ايالم و 

 راهکارهاي جلوگيري از آن
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 در زمينه آبفناوري کشور 

فقدان سامانه يا  -2

شبکه کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

رشد جلبلک ها باعث مصرف اکسيژن محلول 

آب گرديده و با توجه به مصرف شرب آب سد 

مخزني ايالم  بررسي اين موضوع مورد نياز مي 

 باشد.

با توجه به اينکه مصرف اصلي آب سد 

ب شرب مخزني ايالم جهت تامين آ

شهرستان ايالم مي باشد هدف از اين 

بررسي ارايه راهکارهايي جهت رفع و از بين 

بردن جلبلک ها و شناسايي نوع جلبلک ها 

و ارايه راهکارهاي مقابله با آن مي باشد و 

در اين راستا شناسايي مراحل رشد و روند 

توسعه آنها و ميزان اثر گذاري بر کيفيت 

 باشد  آب بسيار مهم و ضروري مي

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي منطقه

 آذربايجان غربي

آبه شناسي بومي جهت محاسبه و برآورد حقتدوين روش

 هاي آبي کشورمحيطي پيکرهزيست
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

منابع و مديريت يکپارچه 

 آبي

برداري از منابع طبيعي گرچه توسعه بهره

ويژه منابع آبي براي پاسخگويي به مختلف به

 ناپذير است،نياز روزافزون بشر، امري اجتناب

اما چنين اقداماتي بدون توجه کافي به اثرات 

توسعه گاها منجر به وارد آمدن فشارهاي 

مضاعفي بر اکوسيستم و حيات بشري و 

گردد. نمونه بارز هاي آبي ميرهخصوص پيکبه

اين مسئله اثرات ناشي از توسعه، اعم از توسعه 

هاي سدسازي يا منابع آب مانند اجراي پروژه

هاي مرتبط به خصوص توسعه ساير بخش

هاي آبي کشور بخش کشاورزي بر پيکره

 باشد. مي

هاي بومي جهت تدوين و ارائه روش

 محيطيمحاسبه و برآورد حقابه زيست

هاي موجود در مناطق ها و تاالبرودخانه

باشد. همچنين بايستي مختلف کشور مي

هاي توسعه داده شده به که هر يک از روش

 صورت موردي واسنجي و ارزيابي گردد. 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
شرکت آب 

 اي بوشهرمنطقه

ارزيابي تاثيرات سازه هاي آبي احداث شده در استان بر 

 ي پايين دست آنروي اکوسيستم ها
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

چالشهاي زيست محيطي و فرصت هاي ايجاد 

 شده در اثر احداث سازه هاي جديد

تعيين تاثيرات سازه هاي احداثي بر محيط 

 زيست

ل ارائه راه ح

 مشکل



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

 آبي

5 
شرکت آب 

 اي تهرانمنطقه

بررسي توانايي جذب فلزات سرب، مس وکادميوم توسط 

 باکتريهاي جاذب، منطقه مورد مطالعه درياچه سد ماملو

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

و  جهت کنترل، کاهش

 هاحذف آلودگي

حذف فلزات سنگين مخاطره اميز توسط 

 باکتري هاي جاذب اين فلزات

ارتقا و بهبود کيفيت فيزيکوشيميايي آب 

 منطقه سد مالو جهت شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي منطقه

 کردستان

بررسي مسائل و محدوديت هاي پيشرو در بهره برداري از 

کار در جهت عملياتي نمودن پساب در استان و ارائه راه

 استفاده از آن

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به کمبود منابع آبي و کاهش نزوالت 

جوي بويژه در ساليان اخير، استفاده از اين 

منابع بعنوان يک منبع ارزشمند آبي مطرح 

 مي باشد.

برداري مناسب و ريزي در جهت بهرهبرنامه

 تخصيص پساب

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

بررسي و ارزيابي تغييرات کيفي آب مخازن سدها با توجه 

به منابع مختلف آالينده  موثر در تغييرات کيفي پارامترها 

ي به مخزن  )بنابر اهداف تامين آب شرب  از ي ورود

 سدها(

 تقاضا محور
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

 هاحذف آلودگي

فقدان اطالعات کافي و وجود گزارشهايي از 

 آلودگي در برخي مناطق

ر تغييرات بررسي وضعيت موجود و سي

 کيفي و ارائه راهکار و دستورالعمل کافي

ارائه راهکار وحل 

 مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


