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 کشاورزي آب -1

 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

 اردبيل

ه ارزيابي عملکرد هيدروليکي سازه هاي کنترل و انداز

گيري آب در شبکه آبياري يامچي و پيشنهاد مناسب 

 ترين سازه براي شرايط کم آبي  )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، 

ي بندهاي آبسيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

کمبود آب در شبکه آبياري اردبيل  

هاي اجتماعي بين موجب افزايش تنش

بايست کنندگان شده است. لذا ميمصرف

هاي هيدروليکي که وظيفه عملکرد سازه

گيري و تحويل آب در توزيع، اندازه

هاي آبياري را به عهده دارند مورد شبکه

گرفته و نقاط ضعف و قوت بررسي قرار 

 آنها شناسايي شود.

بررسي عملکرد هيدروليکي سازه هاي تنظيم و 

ارزيابي عملکرد بهره برداري کانال اصلي  -آبگير 

بررسي  -توزيع آب به کمک نرم افزارهاي جديد

پيشنهاد  -نقاط ضعف شبکه و ارايه راهکار الزم 

الزم براي بهبود توزيع مناسب آب بين مصرف 

 گانکنند

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

اي منطقه

 اصفهان

و  برق و آب کنتورهاي هوشمند شناسي آسيب

 آن رفع راهکارهاي و ها چاه کنتورهاي حجمي
 مصوبات شوراي عالي آب تقاضا محور

فقدان سامانه يا  -2

شبکه کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

کنتورهاي هوشمند فعلي داراي 

تي در بهره برداري هستند.آسيب مشکال

شناسي آنها ميتواند در رفع مشکالت 

 موثر واقع شود.

مزايا و معايب کنتورهاي موجود در پليش 

 اطالعات

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي منطقه

آذربايجان 

 شرقي

انجام بررسي هاي تطبيقي روشهاي پايش 

مستقيم)پيمايش زميني( و غير مستقيم)سنجش از 

 ( در زمينه مصارف آبدور

 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

امکان کاهش هزينه هاي برآورد مصارف 

آب با بهره گيري از فناوريهاي نوين 

سنجش از راه دور و همچنين صرفه 

 انجويي در زم

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

4 

شرکت آب 

اي منطقه

آذربايجان 

 شرقي

بررسي راهکارهاي انعطاف و تدقيق پارامترهايي چون 

 نياز آبي ،الگوي کشت و . . . در شبکه آبياري جهت

درصدي ساالنه مصرف در بخش  8اعمال کاهش 

 کشاورزي حسب مصوبات ستاد احياء درياچه اروميه

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

سازي ضرورت بهينه-11

نياز آبي محصوالت 

کشاورزي و فقدان الگوي 

کشت مناسب با منابع آبي 

 موجود

ح ارتقاء بهره وري مصرف آب و اصال

 الگوي مصرف آب
 ارائه مدل  ارتقاء بهره وري مصرف آب و حل مشکل شرکت

5 
شرکت آب 

 اي زنجانمنطقه

بررسي وضعيت توسعه اراضي کشاورزي و تغييرات  

هاي اخير با استفاده از تصاوير کاريري در سال

 اي و اثرات آن بر کاهش منابع آبيماهواره

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

کشور در زمينه  فناوري

 محيط زيست

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 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

ائه راه حل ار

 مشکل

6 

شرکت آب 

اي منطقه

 سمنان

بررسي و معرفي الگوي توليد کشاورزي پايدار و 

 اقتصادي در دشتهاي بحراني آب استان سمنان
 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

درصد  90عنايت به اينکه حدود با 

مصرف آب در بخش کشاورزي اتفاق 

ميفتد، برخي دشتهاي استان سمنان با 

توجه به نوع و چگونگي مصرف به لحاظ 

پايداري منابع آب و خاک دچار بحران 

مي باشند. اين تحقيق مي تواند با 

بررسي دقيق مصارف و نمونه گيري آب، 

اولويت بندي دشتها براي اجراي طرح احياء و 

 تعادل بخشي آبخوانها
 ارائه مدل 



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

ي، خاک و گياه، همچنين عوامل اجتماع

الگوي توليد پايدار کشاورزي را در اين 

 دشتها ارائه نمايد.

7 

شرکت آب 

اي منطقه

 سمنان

استفاده کاربردي از سنجش از دور در تعيين محدوده 

اراضي کشاورزي به تفکيک محصوالت کشت شده در 

 ي گرمسار شبکه آبيار

 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

شناسايي دقيق محدوده اراضي و نوع 

محصوالت کشت شده در سالهاي 

مختلف، در شبکه هاي آبياري براي 

بها  مديريت آب در شبکه و دريافت آب

موضوع بسيار مهمي است. تنها شبکه 

فعال آبياري با اراضي متمرکز در استان 

سمنان شبکه گرمسار مي باشد. با انجام 

اين تحقيق تالش مي گردد محدوده 

اراضي و درنتيجه نياز آبي هر واحد 

 مشخص و بيالن آب شبکه تدقيق گردد.

به روز رساني مديريت منابع و مصارف در سطح 

 اس نوع کشتشبکه براس

ارزيابي اقتصادي و مالي )بهره وري( شبکه با 

توجه به اطالعات حاصله از منابع و مصارف آب و 

 محصوالت توليدي

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي قزوينمنطقه

شناسايي و کاربرد مصالح و مواد جديد در ترميم 

 سازه هاي هيدروليکي شبکه آبياري دشت قزوين
 تقاضا محور

يت هاي پژوهشي و اولو

 فناوري کشور در زمينه آب

بهبود راندمان پايين -10

هاي آبياري)مرمت شبکه

ها، استفاده مجدد از کانال

 ها و ...(زهاب زهکش

به سر رسيدن عمر مفيد تأسيسات و 

شبکه آبياري قزوين و لزوم هزينه هاي 

 گزاف براي مرمت

ارائه راهکار و استفاده از مصالح نوين جهت 

 يش بهره وري وساخت سازه هاي آبيافزا

ساخت نمونه 

 محصول

9 
شرکت آب 

 اي قممنطقه

بررسي تغييرات وضعيت کشاورزي استان قم پس از 

 اجراي طرح احيا و تعادل بخشي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

گي سازگاري و تطابق بخش چگون

کشاورزي استان با اعمال محدوديتهاي 

 برداشت آب در طرح احيا و تعادل بخشي

بررسي تغييرات وضعيت کشاورزي استان ازجمله 

مساحت باغات و مزارع، نوع الگوي کشت و... پس 

از اجراي طرح احيا و تعادل بخشي و تعيين 

 ميزان اثربخشي آن با رويکرد درازمدت

راه حل ارائه 

 مشکل

10 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

ارزيابي زيرساختهاي تامين وتوزيع آب کشاورزي در 

 چالش ها،نيازها،ضرورت ها_مازندران

تقاضا 

محور/دانشجوي

 ي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 آب)زيرزميني و سطحي(

 ارائه و تدوين برنامه هاي تکميلي و جامع توزيع آب مشکالت موجود در تامين و 
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 ت تقاضايريمحور مد

 يآب شهر -2
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1 

شرکت آب 

اي منطقه

 مازندران

ارزيابي وضعيت کمي وکيفي آب شرب  تحليل و

 مازندران و ارائه راهکارهاي برون رفت
 تقاضا محور

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

بررسي منابع آالينده  -9

آب و ارائه راهکارهايي 

جهت کنترل، کاهش و 

فقدان اطالعات کافي و وجود گزارشهايي از 

 آلودگي در برخي مناطق
 ارائه راهکار رائه راهکار و دستورالعمل کافيا
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 هاحذف آلودگي

 

 ت تقاضايريمحور مد

 آب و صنعت -3

 ديفر
عنوان 

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

1 

شرکت آب 

اي منطقه

 کردستان

هاي صنعتي و اقصادي و اجراي طرح –بررسي فني 

وابسته به کشاورزي کوچک با نياز آبي کم به عنوان 

 هاي بزرگ و پرآب طلبجايگزين طرح

 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

 کميابي آب . مصرف آن در طرحهاي

پربازده، ايجاد اشتغالزايي واحدهاي صنعتي 

 به ازاي مصرف هر واحد آب که باالتر است

افزايش سهم کشاورزان در توليد صنعتي و 

 کاهش بيکاري

بومي سازي 

 فناوري

2 
شرکت آب 

 اي يزدمنطقه

تدوين برنامه جامع مديريت عرضه و  تقاضا در بخش 

 هاي مختلف مصرف کننده آب استان يزد 
 محورتقاضا 

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

عدم شناسايي و  -1

استفاده بهينه از منابع آب 

و مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

 مديريت تخصيص  و حفاظت از منابع آب  باعث ارتقا خدمات  فرايندها مي شود 
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 


