
 سک و بحرانيت ريريمحور مد

 امعج هاي طرح و سرزمين آمايش -1

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

1 
شرکت آب 

 اي گيالنمنطقه

هاي شبکه بررسي وضعيت کانال

آبياري و زهکشي سپيدرود از لحاظ 

هاي مقابله با هاي هرز و روشعلف

 آن

 تقاضا محور

ولويت هاي پژوهشي و ا

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل 

 درون و برون شهري

تعميرات و نگهداري از -14

هاي تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري از آب

 رشد جلبکها و ...(

هاي دهد که علفهاي ميداني نشان ميبررسي

يک عامل مهم در کاهش کارايي شبکه  هرز

آبياري استان گيالن هستند. آنها عالوه بر 

ها و کاهش کارايي انتقال آب در تخريب کانال

گردند. اليروبي مي شبکه سبب تحميل هزينه

هاي گيري روشاجراي اين تحقيق و به کار

هاي تلفيقي در مديريت گياهان هرز حاشيه کانال

زير است: از قبيل افزايش  آبياري داراي مزاياي

افزايش  -کشي ها در انتقال آب و زهکارايي کانال

هاي هاي بتوني و به ويژه کانالعمر مفيد کانال

مهمترين ويژگي اين تحقيق آن است  -خاکي 

که با  پيشنهاد يک روش مديريت  تلفيقي 

)مکانيکي+شيميايي( به تدريج در يک برنامه پنج 

ها کاهش پيدا مداوم کانال ساله نياز به اليروبي

کرده و هزينه نگهداري آنها کاهش پيدا خواهد 

هاي رود با اجراي برخي روشانتظار مي- کرد

ها از سال پنجم مديريتي هزينه نگهداري کانال

توان از ريزش کاهش يابد. بعالوه مي %50حدود 

هاي تلفيقي گيري روشهاي خاکي با به کارکانال

 جلوگيري نمود.

هش هزينه نگهداري و اليروبي ساليانه کا

افزايش کارايي  -هاي آبياري و زهکشي کانال

کاهش فرسايش  -هاي انتقال و زهکشي کانال

ها )کاهش افزايش عمر مفيد کانال -ها کانال

کاهش آلودگي شاليزارها به  -شدت فرسايش(

هاي هرزي که در حاشيه کانال تکثير و بذر علف

 - شوندبه مزارع منتقل ميبه وسيله جريان آب 

 هاي اجتماعي در جامعه شاليکارانکاهش تنش

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 سک و بحرانيت ريريمحورمد

 پدافند غير عامل -2

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

1 
 شرکت آب

 اي البرزمنطقه

تامين آب شرب کالنشهر کرج  در  

شرايط اضطراري با رويکرد  پدافند 

 غير عامل 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و استفاده  -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

ضرورت پيش بيني راهکارهاي مناسب تامين آب 

 شرب کرج در شرايط بحراني و اضطراري

ارائه راهکارها و معرفي گزينه هاي مناسب جهت 

 تامين آب شرب کرج در شرايط اضطراري

تهيه 

 دستورالعمل



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

2 

شرکت آب 

اي آذربايجان منطقه

 شرقي

تدوين نقشه راه مديريت جامع 

ها و ريسک و  بحران زيرساخت

 هاي آبي کشورپيکره

 تقاضا محور

پژوهشي و  اولويت هاي

فناوري کشور در زمينه 

مديريت، اقتصادي و 

 بازرگاني

هاي توسعه بر اثرات طرح -7

 منابع آب)زيرزميني و سطحي(
    

ارائه راه حل 

 مشکل

3 

شرکت آب 

اي آذربايجان منطقه

 شرقي

بررسي و شناسايي ريسکها و 

 سايبري و...( -تهديدهاي )زيستي 

فراروي تاسيسات آبي و ارائه  

هکارهاي پدافندغيرعامل و تدوين را

 الگوهاي 

 مديريت ريسک 

 قانون برنامه ششم توسعه تقاضا محور

تعميرات و نگهداري از -14

هاي تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري از آب

 رشد جلبکها و ...(

ديريت عدم وجود اطالعات الزم در حوزه م

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

4 

شرکت آب 

اي آذربايجان منطقه

 شرقي

بررسي پتانسيل هاي وقوع زمين 

لغزش در محدوده محور و مخزن 

و ارائه راهکارهاي  سدها

 پايدارسازي) مطالعه موردي(

 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 از آب

 رشد جلبکها و ...(

 کاهش مشکالت  ناشي از لغزش در طرحها موجو لغزش در پروژه هاوجود پتانسيل هاي 
ارائه راه حل 

 مشکل

5 
شرکت آب 

 اي زنجانمنطقه

ايمني سدها در برابر حمالت  

 احتمالي و حوادث غيرمترقبه 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

هاي توسعه بر اثرات طرح -7

 يرزميني و سطحي(منابع آب)ز
 رفع نياز شرکت

شناخت پتانسيل  قابليتهاي  ايمني سدها در 

 شرايط اضطراري و بحراني 

ارائه راه حل 

 مشکل

6 
شرکت آب 

 اي قزوينمنطقه

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 هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

تأثير مشکالت اجتماعي، -13

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 

 ابع آب بر روي اجتماعتهديدات کمبود من

انتظار مي رود با نتايج اين تحقيق بتوان اثرات 

مخرب ناشي از کمبود آب بخصوص در مسائل 

منابع آب شرب شهري و روستايي را پيشگيري 

 نمود

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
شرکت آب 

 اي قممنطقه

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند 

غير عامل و مقاوم سازي سامانه 

انتقال آب قم در برابر هاي خط 

 حوادث غير مترقبه

 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 از آب

 رشد جلبکها و ...(

 آب از سرشاخه هااهميت سامانه خط انتقال 
حفاظت سامانه خط انتقال آب از سرشاخه ها به 

 عنوان مهمترين منبع تأمين آب کالن شهر قم

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
شرکت آب 

 اي کردستانمنطقه

تدوين دستورالعمل بومي مقابله با 

هاي هاي نفتي بويژه آلودگيآلودگي

ناشي از واژگوني تانکرهاي سوخت 

ست پس از زيو پاکسازي محيط

رخداد حادثه در نهايت بازنگري در 

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي منابع آالينده آب و  -9

ارائه راهکارهايي جهت کنترل، 

 هاکاهش و حذف آلودگي

ر سدها هاي ترانزيت از کنابا توجه به عبور جاده

و امکان واژگوني تانکرهاي سوخت در مخزن 

هاي منتهي به آنها، تدوين سدها و رودخانه

 ناپذير است.فلوچارت بومي مقابله با آن اجتناب

تهيه الگوريتم از زمان واژگوني )آالرم واژگوني( تا 

پايان عمليات پاکسازي از حوضه آبريز و 

 جابجايي مواد آالينده به مکان امن

اه حل ارائه ر

 مشکل



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

قوانين و جرايم مربوط به اين 

 حوادث

9 
شرکت آب 

 اي کرمانمنطقه

تعيين بازه هاي بحراني سيالب 

 شهرهاي استان کرمان 

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

ها ضرورت حفاظت رودخانه-12

 و سواحل و ساماندهي آنها

در برنامه ريزيهاي مربوط به سيالب هاي شهري، 

ح حداکثر سيالب و دوره برآورد صحيح سط

بازگشت آن از جايگاه ويژه و مهمي برخوردار 

بوده و مهمترين مرحله در برنامه ريزي و 

مديريت ريسک سيالب هاي شهري به شمار مي 

 رو د .

 تعيين بازه هاي بحراني سيالب شهرهاي استان
تهيه 

 دستورالعمل

10 
شرکت آب 

 اي کرمانمنطقه

اي روشهاي جايگزين انحراف سنجه

سيستمهاي از کار افتاده رويه بتني 

 سد نساء

 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 از آب

 رشد جلبکها و ...(

زينه ساختمان سدها و نيز به علت باال بودن ه

شدت وخامت عواقب ناشي از ناپداري سدها، 

مسئله حفاظت و نگهداري و ارزيابي مستمر 

پايداري سدها از اهميت ويژه اي برخوردار مي 

 باشد.

مستمر سازه و اطالع کامل از اوضاع و  کنترل.

 احوال سازه نياز به يک برنامه مدون دارد و

ذ زمان و روش سرويس هاي تعميراتي و اتخا

طرح  تعميرات براي تداوم کار و حداکثر بازدهي

 .الزامي است

ارائه راه حل 

 مشکل

11 
شرکت آب 

 اي گلستانمنطقه

تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل و 

مديريت بحران زيرساخت هاي 

 بخش آب استان گلستان

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

و نگهداري از  تعميرات-14

هاي تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

هاي تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري از آب

 رشد جلبکها و ...(

عدم وجود نقشه راه پدافند غير عامل و مديريت 

بحران زيرساخت هاي بخش آب با توجه به 

 مرزي بودن استان گلستان.

مي رود تدوين نقشه با اجراي اين طرح انتظار 

راه پدافند غيرعامل و مديريت بحران زيرساخت 

هاي بخش آب استان گلستان با توجه به شرايط 

 اقليمي و جغرافيايي آن تهيه شود.

تهيه 

 دستورالعمل

12 
شرکت آب 

 اي گلستانمنطقه

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند 

غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت 

ن در برابر هاي انتقال آب گرگا

 حوادث غيرطبيعي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا شبکه  -2

کامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)کمي و کيفي(

عدم وجود دستور العمل نحوه استقرار سيستم 

پدافند غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت هاي 

 انتقال آب

تظار مي رود دستورالعملي با اجراي اين طرح ان

درخصوص نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل 

و مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب گرگان 

 در برابر حوادث غيرطبيعي تهيه گردد.

تهيه 

 دستورالعمل

 

 سک وبحرانيت ريريمحور مد

 يخشکسال -3

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

1 
شرکت آب 

 اي مرکزيمنطقه

)برداشت  safe yieldتعيين 

مطمئن( در شرايط خشکسالي براي 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

تفاده عدم شناسايي و اس -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

برداشت مطمئن در دشتها يا محاسبه نشده و 

اگرهم رقمي پيشنهاد شده اوال بسيار تخميني و 

برداشت مطمئن در دشتها يا محاسبه نشده و 

پيشنهاد شده اوال بسيار تخميني و اگرهم رقمي 

ارائه راه حل 

 مشکل



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

دشتها و زيرحوضه هاي استان در 

 شرايط خشکسالي

بدون در نظر گرفتن تمام اجزاي معادله بيالن  يکپارچه منابع آبي آب

است وثانيادر شرايط خشکسالي که تمام اجزاي 

با بيالن تغيير ميکند نيست. درحاليکه ميتوان 

مطالعات صحرايي و زمين شناسي و استفاده از 

داده هاي هواشناسي و هيدرومتري در شرايط 

فعلي و استفاده از مدلهاي مربوطه با دقت نسبتا 

خوبي اين محاسبات را انجام داد و حتي براي 

 شرايط بدتر يا بهتر نيز پيش بيني کرد.

بدون در نظر گرفتن تمام اجزاي معادله بيالن 

است وثانيادر شرايط خشکسالي که تمام اجزاي 

بيالن تغيير ميکند نيست. درحاليکه ميتوان با 

مطالعات صحرايي و زمين شناسي و استفاده از 

داده هاي هواشناسي و هيدرومتري در شرايط 

مدلهاي مربوطه با دقت نسبتا فعلي و استفاده از 

خوبي اين محاسبات را انجام داد و حتي براي 

 شرايط بدتر يا بهتر نيز پيش بيني کرد.

2 
شرکت آب 

 اي يزدمنطقه

ارزيابي عملکرد طرح تعادل بخشي 

و تدوين نقشه راه مديريت پايدار 

 منابع آب زيرزميني استان يزد 

 تقاضا محور

اي پژوهشي و اولويت ه

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و استفاده  -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

 باعث ارتقا خدمات  فرايندها مي شود 
حفاظت از منابع آب زيرزميني و مديريت منابع 

 آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 سک و بحرانيت ريريمحور مد

 البيس -4

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

1 

شرکت آب 

اي چهار منطقه

 محال و بختياري

نياز سنجي، ارزيابي و امکان سنجي 

ايجاد سامانه هاي هشدار سيالب در 

 سطح استان چهارمحال و بختياري

 تقاضا محور

هاي پژوهشي و  اولويت

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و استفاده  -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

 مديريت بحران و پدافند غير عامل
در راستاي فعاليتهاي مديريت بحران و همچنين 

 پدافند غير عامل اين اولويت تعريف شده است

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
شرکت آب 

 اي زنجانطقهمن

مديريت ريسک و بحران سيالبهاي 

 شهري)پروژه تحقيقاتي ملي(
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و استفاده  -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

ويژه با توجه به توسعه شهرنشيني در کشور و به

ها احلي و عدم رعايت حريم رودخانهدر مناطق س

در ساخت و ساز شهري و از طرف ديگر افزايش 

هاي اخير نياز هاي شهري در سالتعداد سيالب

است که بعد از ارزيابي جامع و کاملي از وضعيت 

موجود کشور در اين زمينه، نسبت به تدوين 

چارچوب جامعي براي مديريت ريسک و بحران 

آن شرايط بومي  هاي شهري که درسيالب

 مناطق مختلف کشور نيز مدنظر قرار گرفته است

پذيري مناطق تبيين وضعيت موجود آسيب

مختلف شهري کشور در مقابل پديده سيالب و 

هاي شهري؛ تهيه بانک اطالعات رواناب

 هاي شهري کشورسيالب

شناسي تجارب موجود در زمينه مديريت آسيب 

 هاي شهري و رواناب ريسک و بحران سيالب

ارائه ليست جامعي از تحقيقات، مطالعات و 

استانداردهاي مورد نياز در خصوص مديريت 

 ريسک و بحران سيالب شهري 

  

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
شرکت آب 

 اي کرمانمنطقه

سيستم هاي هشدار سيالب و تهيه 

برنامه مديريت اضطراري سدهاي 

 استان در هنگام سيالب 

 تقاضا محور

اي پژوهشي و اولويت ه

فناوري کشور در زمينه 

عمران، حمل و نقل 

 درون و برون شهري

ها ضرورت حفاظت رودخانه-12

 و سواحل و ساماندهي آنها

يکي از روشهاي مناسب مقابله با سيل، پيش 

بيني زمان وقوع و هشدار به موقع خطر است . 

اين مسئله اگر به نحو مناسب وموثري صورت 

ان و اموال مردم، امکان پذيرد عالوه بر حفظ ج

پيش بيني زمان وقوع و هشدار بموقع سيل و 

 تهيه برنامه مديريت اضطراري سدهاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل



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

استفاده از حجم آب حاصل از سيالب نيز ميسر 

 خواهد بود .

4 
شرکت آب 

 اي کرمانمنطقه

مدلسازي برآورد خسارت مورد 

 انتظارسيالب

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

مباحث اقتصاد آب)تعيين  -3

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت مجازي 

 آب(

در ميان انواع خطرهاي طبيعي، سيل  به عنوان 

ويرانگرترين عامل شناخته مي شود که خسارت 

زيادي را به جوامع انساني تحميل مي کند. ازاين 

اهميت برآورد خسارات ناشي از سيل و پهنه رو 

بندي سيالب که کاربرد بسياري در مديريت 

 دشت سيالبي دارد، مشخص ميگردد.

 ارائه مدل  مدلسازي برآورد خسارت مورد انتظارسيالب

5 
شرکت آب 

 اي مرکزيمنطقه

مکان يابي کنترل سيالب به 

روشهاي پخش و تزريق بمنظور 

 نيتغذيه سفره آبهاي زيرزمي

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمينه 

 آب

عدم شناسايي و استفاده  -1

بهينه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

هرساله حتي در دوره هاي خشکسالي شاهد 

خسارات ناشي از سيالب هستيم اگر اين سيالبها 

به نحو مناسبي کنترل شده و در مکانهاي 

. و يا در چاه هاي متروکه و يا مناسب پخش

حتي چاه هايي که بدين منظور احداث ميشوند 

تزريق شوند نه تنها از خسارات هرساله  هدايت و

جلوگيري ميشود بلکه روشي براي تغذيه آبخوان 

 است که بسيار هم موثر است

هرساله حتي در دوره هاي خشکسالي شاهد 

بها خسارات ناشي از سيالب هستيم اگر اين سيال

به نحو مناسبي کنترل شده و در مکانهاي 

مناسب پخش. و يا در چاه هاي متروکه و يا 

حتي چاه هايي که بدين منظور احداث ميشوند 

تزريق شوند نه تنها از خسارات هرساله  هدايت و

جلوگيري ميشود بلکه روشي براي تغذيه آبخوان 

 است که بسيار هم موثر است

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 سک و بحرانيت ريريور مدمح

 تغيير اقليم -5

 رديف

 
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

 گلستان

بررسي علل افزايش تراز آب زيرزميني در 

روشهاي مناطق مسکوني استان گلستان و ارائه 

مواجهه با آن )مطالعه موردي: روستاهاي اوجابن 

 و زنگيان(

 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

افزايش تراز آب زيرزميني روستاي 

مت اوجابن گرگان منجر به ايجاد زح

 براي ساکنان منطقه گرديده است.

با اجراي اين طرح انتظار مي رود داليل 

افزايش تراز آب منطقه اجابن مشخص 

گرديده و راه کارهاي عملي جهت رفع آن 

 شناسايي گردد.

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 



 محور مديريت ريسک و بحران

 موارد مشترک -6

 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي  اال دستياسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

1 

شرکت آب 

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 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 ...(

واقع شدن سد در باالدست منطقه 

مسکوني و ارزيابي تاثيرروگذري جريان 

 بر پايداري سد

 تعيين تاثير وقوع لغزش هاي احتمالي ديواره

 هاي مخزن بر پايداري سد

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

شرکت آب 

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 هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

هاي اثرات طرح -7

توسعه بر منابع 

 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

3 

شرکت آب 

اي منطقه

 سمنان

ارزيابي ميداني پاسخ چاههاي مشاهده اي در مقابل 

 امواج زلزله
 قاضا محورت

اولويت هاي پژوهشي و 

 فناوري کشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا  -2

شبکه کامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)کمي و کيفي(

زمين لرزه يکي از اتفاقات طبيعي است. 

به نظر مي رسد پاسخ چاهها به اين 

رويداد و محتواي هيدرولوژيکي آبخوان 

ه در در اين رابطه از مواردي مي باشند ک

 کشور کمتر مورد پايش قرار گرفته اند.

با نصب تجهيزات و پايش پاسخ چاههاي مشاهده 

اي نزديک به گسل به امواج زلزله، تغييرات 

سطح آب چاهها در مواجهه با امواج اصابتي 

ناشي از زلزله با دور تناوبهاي مختلف پيش بيني 

و راهکارهاي مورد نظر براي حفر و بهره برداري 

همچنين چگونگي مديريت منابع آب  چاهها،

زيرزميني پس از وقوع چنين رخدادهايي ارائه 

 خواهد گرديد.

بومي سازي 

 فناوري

4 

شرکت آب 

اي منطقه

و  سيستان

 بلوچستان

تدوين برنامه جامع بهره برداري از تاسيسات آبي 

استان در شرايط بحراني )وقوع خشکسالي و 

 دافند غيرعاملسيالب( و تغيير اقليم با رويکرد پ

 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

عدم وجود برنامه مدون و جامع به منظور 

بهره برداري از تاسيسات آب استان در 

 شرايط حساس

ه بندي آن به دستيابي به يک برنامه جامع و طبق

منظور بهره برداري بهينه از منابع آبي استا در 

سرايط خشکسالي،سيالب و يا موارد خاص 

 مرتبط با پدافند غيرعامل

تهيه 

 دستورالعمل

5 

شرکت آب 

اي منطقه

 کردستان

( در رفتار NDTهاي غيرمخرب )استفاده از تست

 نگاري سدها
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

در زمينه  فناوري کشور

 محيط زيست

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 ...(

عدم امکان تحليل رفتار بر سدهايي که 

ابزار مدفون آنها فاقد کارايي است، ايجاب 

ين شيوه براي مي نمايد تا بتوان از ا

 تحليل رفتار سدها استفاده گردد.

بکارگيري روشهاي تکميلي رفتارنگاري در سدها 

 خصوصا براي مقاطع مدفون و فاقد ابزار دقيق

ارائه راه حل 

 مشکل



 محصول نهايي اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن عنوان مشکل کليدي  اال دستياسناد ب نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف

6 

شرکت آب 

اي منطقه

 کرمان

تحليل اندرکنش خشکساليها و سيالبهاي استان 

 کرمان

پايان نامه 

 دانشجويي

اوري اولويت پژوهشي و فن

کميسيون حمل و نقل و 

 عمران

بررسي علل و عوامل  -4

ها و کاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات افت آبخوان

هاي زيرزميني و آب

 سطحي بر يکديگر

وقوع خشکسالي وسيل که بيشتر ناشي 

از نوسانات شديد بارندگي است، تاثير 

 نامطلوب و غير قابل

ن جبراني دارد .عليرغم اينکه استان کرما

از خشکساليهاي پياپي رنج ميبرد، اما از 

 خطر سيل نيز در امان نيست.

تحليل اندرکنش خشکساليها و سيالبهاي استان 

 کرمان

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

شرکت آب 

اي منطقه

 مرکزي

ارزيابي و تحليل نقش و جايگاه بيمه در مديريت 

 هاي حدي در بخش آب ريسک پديده
 تقاضا محور

هشي و اولويت هاي پژو

 فناوري کشور در زمينه آب

مباحث اقتصاد  -3

آب)تعيين ارزش اقتصادي 

و ذاتي آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با انجام يک پژوهش کاربردي و در عين 

حال جامع بتوان نسبت به تبيين جايگاه 

و اهميت بيمه در مديريت ريسک 

هاي حدي و شرايط اضطراري و در پديده

ه راهکارهاي کارآمد در اين نهايت ارائ

 زمينه اقدام نمود. 

ارائه ارزيابي جامعي از نقش بيمه در مديريت 

هاي حدي و شرايط اضطراري ريسک پديده

بخش آب و منابع آب کشور همچنين ارائه 

هاي بهبود وضع موجود و ارتقاء راهکارها و شيوه

نقش بيمه در کاهش فشارهاي فزاينده بر منابع 

 آب کشور

ئه راه حل ارا

 مشکل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


