
 يآب يهار ساختيزمحور 

 فني و اجرايي مسائل -1

 ديفر
عنوان 

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

1 

شرکت آب 

اي منطقه

 اردبيل

پتانسيل سنجي و جانمايي بهينه براي توليد برق از 

انرژي خورشيدي با استفاده از سطح آزاد آب کانال اصلي 

ن مصارف برقي مغان و خداآفرين با تاکيد بر تامي

 اضطراري و کاهش تبخير آب )پروژه دانشجويي(

پايان نامه 

 دانشجويي

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 

 رشد جلبکها و ...(

نياز به تامين برق اضطراري روشنايي محوطه 

و ساير مصارف )به جز مصرف عمده و مستمر 

الکتروپمپ هاي با توان باال( که با توجه به 

نمونه مشابه اجرا شده در هندوستان، بومي 

 سازي فناوري نيز محسوب مي گردد.

تامين برق روشنائي و مصارف کوچک بهره 

داقل برداري در محل هايي که حراست ح

نياز دارد مي تواند به صرفه جوئي بيشتر 

منجر شود و سهولت بهره برداري در شبکه 

 را در پي داشته باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي منطقه

 فارس

ارزيابي عملکرد پرده آبند و بررسي امکان آبگيري سدها 

قبل از تکميل پرده تزريق )سد تنگاب، رودبال ، هايقر و 

 نرگسي(

 اضا محورتق
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 

 رشد جلبکها و ...(

براي نخستين بار است که در استان انجام مي 

 شود 

حفاري و تزريق هاي سنجش ميزان کارايي 

 انجام گرفته

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي منطقه

 فارس

ارزيابي عملکرد ايستگاه هاي پمپاژ شناور در درياچه 

 سدها

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از -14

هاي تأسيسات آبي سازه

و هيدروليکي)سد و شبکه 

تاسيسات وابسته، 

بندي هاي آبسيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

براي نخستين بار است که در استان انجام مي 

 شود 

بررسي قابليت استفاده از پمپاژ شناور در 

 پروژه آبرساني

تهيه 

 دستورالعمل

4 

شرکت آب 

اي منطقه

 فارس

ستان ارزيابي کارايي سيستم ابزار دقيق در سدهاي ا

 فارس

پايان نامه 

 دانشجويي

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 

 رشد جلبکها و ...(

براي نخستين بار است که در استان انجام مي 

 د شو
 تدوين استاندارد بررسي عملکرد پيزومترها در سدها

5 

شرکت آب 

اي منطقه

 قزوين

بررسي نشت در شبکه آبياري قزوين و ارائه راهکارهاي 

 کنترل
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

بهبود راندمان پايين -10

هاي آبياري)مرمت شبکه

ها، استفاده مجدد از کانال

 ها و ...(زهاب زهکش

هدف اصلي احداث کانالهاي بتني انتقال آب 

کاهش تلفات نشت ميباشد. اما امروزه يکي از 

مشکالت اصلي شبکه آبياري قزوين ايجاد 

ترک و در نتيجه نشت در قسمتهاي مختلف 

بررسي ميزان نشت، علل ايجاد نشت در 

 شبکه قزوين و يافتن راهکارهاي مناسب

ه راه حل ارائ

 مشکل



 ديفر
عنوان 

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

 آن مي باشد

6 

شرکت آب 

اي منطقه

 گلستان

بررسي روش هاي نوين جهت احداث خطوط انتقال آب 

 در نواحي با سطح آب باال
 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 آب هايسيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

اجراي سازه هاي انتقال آب در نواحي داراي 

 تراز آب باال بسختي صورت مي گيرد.

با اجراي اين طرح انتظار مي رود روش 

هاي نويني جهت احداث خطوط انتقال آب 

 در اين نواحي شناسايي گردد.

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي منطقه

 لستانگ

امکان سنجي پياده سازي روش ويتريفيکيشن جهت 

 افزايش باربري، پايداري شيب و تثبيت بستر 
 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

وگيري از تأسيسات، جل

 رشد جلبکها و ...(

سطوح نامناسب و ضعيف فراواني در سطح 

استان گلستان وجود دارد که مناسب جهت 

 بارگزاري نمي باشد

با اجراي اين طرح انتظار مي رود امکان 

سنجي پياده سازي روش ويتريفيکيشن 

جهت افزايش باربري، پايداري شيب و 

 تثبيت بستر صورت گيرد.

بومي سازي 

 فناوري

8 

شرکت آب 

اي منطقه

 مرکزي

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و تحليل ريسک لرزه اي و 

تهيه نقشه هاي نقاط آسيب پذير سامانه خط انتقال 

 کمال صالح

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل درون و 

 برون شهري

تعميرات و نگهداري از -14

هاي ازهتأسيسات آبي س

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي هاي آبسيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

پذيري شبکه آب، چيزي جز ارزيابي آسيب

تخمين خسارت و عملکرد آن در برابر زمين 

لرزه هاي محتمل منطقه اي که شبکه در آن 

قرار گرفته، نيست. به منظور حفظ سرمايه 

موجود در تأسيسات شبکه و ادامه امر  هاي

آبرساني پس از بروز بحران، بايستي بتوان با 

ارايه روش هاي مؤثر، به برآوردي از نوع و 

ميزان خسارات احتمالي، در صورت وقوع زلزله 

دست يافت تا مقدماتي را جهت مقاوم سازي 

تجهيزات شبکه آماده کرده و شرايط را براي 

هنگام وقوع زلزله حفظ کارايي سيستم در 

 فراهم نمود. 

توزيع مکاني بيشترين و کمترين سطح 

خطرپذيري لرزه اي در طول خط لوله 

 چگونه است؟ 

نواحي بحراني خط انتقال آب به لحاظ 

احتمال آسيب در زلزله هاي آتي کدام 

 است؟

آيا مي توان يک مدل خسارت براي برآورد 

خسارت اقتصادي ناشي از رخداد زلزله براي 

 اين خط لوله ارائه کرد؟

-بر اساس مدل خسارت ارايه شده، آيا مي

توان برخي از تمهيدات معقول به لحاظ 

 اقتصادي براي کاهش آثار زلزله ارايه نمود؟

آيا مي توان چارچوبي نظام مند ارايه نمود 

که بر اساس مدل خسارت ارايه شده، در 

طرح هاي توسعه اي جديد شرکت، مقوله 

زله در انتخاب مسير مناسب کاهش آثار زل

 منظور گردد؟ 

تهيه 

 دستورالعمل

 



 يآب يهار ساختيمحور ز

 مديريتي مسائل -2

 

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

1 
سازمان آب و 

 برق خوزستان

هاي آبي برداري از طرحي و تحليل وضعيت بهرهارزياب

 کشور 
 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 

هاي تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري آب

 از رشد جلبکها و ...(

مام عصر ساخت و ساز در با توجه به ات

بخش آب کشور در آينده نه چندان دور و 

هاي آبي، مسئله همچنين کهولت سازه

هاي آبي موجود بيش برداري از طرحبهره

اندرکاران از پيش بايستي مورد توجه دست

و مسئولين امر قرار گيرد. در واقع حفظ 

برداري و هاي آبي موجود و بهرهسازه

ها امري آمد از آننگهداري موثر و کار

ناپذير و محور بسيار ضروري و اجتناب

هاي مختلف پايداري در توسعه بخش

 کشور است. 

شناسي ترسيم وضعيت موجود و آسيب

هاي آبي کشور از منظر وضعيت طرح

برداري و نگهداري و ارزيابي حفاظت، بهره

وضعيت آينده کوتاه مدت و بلندمدت 

ر ناشي از هاي آبي کشور از منظر آثاطرح

ها و نيازهاي آتي موجود در کهولت آن

برداري پايدار از اين زمينه تداوم بهره

 ها طرح

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


