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 9911سال                                                                                                                                    

 

 9311در سال  رويوزارت ن يقاتيتحق يها تين اولويعناو

غربي شرکت آب منطقه اي آذربايجان  

 هاي زيرمجموعهو شرکت ت منابع آبيريشرکت مد



 

 ريزي برنامهو محور مديريت  -1

 سازگاري با کم آبی -1-1

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستی  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايی

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي و تعیین نیاز آبي و 

ي بهینه مصرف آب در الگو

 شبکه آق چاي

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نیرو

 آبي نیاز سازي بهینه ضرورت -11

 الگوي فقدان و کشاورزي محصوالت

 موجود آبي منابع با مناسب کشت

ارائه الگوي کشت متناسب 

 با منطقه مورد مطالعه

ارائه راه حل 

 مشکل

 محور منابع آب -2

 زمينی زير آب ابعمن -2-1

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستی  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايی

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي راهکارهاي تجمیع چاههاي 

پروانه دار کشاورزي در شبکه آغ 

 چاي

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

نداز وزارت چشم ا

 نیرو

تفاده اس و شناسايي عدم-1

بهینه از منابع آب و مديريت 

 يکپارچه منابع آبي

مديريت بهینه آب زير زمیني و 

جلوگیري از زهدار شدن اراضي 

منطقه و کاهش مصرف آب 

سطحي و امکان تخصیص آب به 

 متقاضیان شرب و صنعت

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 غربيآذربايجان 

بررسي شاخص هاي پايداري کمي 

و کیفي آبخوان هاي استان و رتبه 

 بندي آنها از نظر آسیب پذيري

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نیرو

 استفاده و شناسايي عدم-1

 مديريت و آب منابع از بهینه

 آبي منابع يکپارچه

شناسايي و طبقه بندي ابخوانهاي 

 سیب پذيرياستان از نظر ريسک ا

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي علل شوري آبخوان دشت 

کهريز با استفاده از مطالعات 

 ايزوتوپي و آنالیز شیمیايي

 تقاضا محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نیرو

 کاهش عوامل و علل ررسيب -1

 ها آبخوان افت و ها حوضه رواناب

 و زيرزمیني هاي آب تاثیرات و

کاهش سرانه  يکديگر، بر سطحي

 منابع تجديدپذير

شناسايي داليل شوري آب 

 زيرزمیني دشت

ارائه راه حل 

 مشکل



 منابع آب سطحی -2-2

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستی نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايی

8 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي دقیق میزان بارش و رواناب 

در ارتفاعات حوضه هاي آبريز 

غرب آذربايجان غربي )حوضه هاي 

شهرچاي تا زاب( )با تاکید بر 

 روش سنجش از راه دور(

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه 

 آب

 استفاده و شناسايي عدم -1

 يريتمد و آب منابع از بهینه

 آبي منابع يکپارچه

رواناب حوزه  -تدقیق ضرائب بارش 

هاي مورد بحث جهت مديريت بهینه 

منابع آب منطقه بويژه آبهاي مرزي 

 خروجي از حوضه زاب

تهیه 

 دستورالعمل

 

 زيرزمينی آبهاي بخشی تعادل و احياء  -2-4

 نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستی 
 ديعنوان مشکل کلي

اهداف و نتايج مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايی

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

ارزيابي اثرات اجراي طرح احیاء و 

تعادل بخشي آبخوان و ارائه راهکار 

براي اصالح و ارتقاء اثر بخشي طرح 

 در حوضه آبريز درياچه ارومیه

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمینه آب

 رواناب کاهش عوامل و علل بررسي-1

و تاثیرات  ها آبخوان افت و ها حوضه

هاي زيرزمیني و سطحي بر يکديگر،  آب

 کاهش سرانه منابع تجديدپذير

توسعه پايدار و حفظ 

منابع آب زيرزمیني، 

 مديريت بهینه آبخوان ها

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 آب تامين -2-5

 قنوع تحقي عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اسناد باال 

 دستی 
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايی

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي نیاز آب شرب خوي در 

دراز مدت با هدف کاهش مصرف 

آب و امکان تامین آب براي 

 شهرهاي جديد در منطقه

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبردهاي سند 

چشم انداز 

 نیرووزارت 

 اجتماعي، مشکالت تأثیر   -13

 توسعه طرحهاي بر حقوقي و فرهنگي

 مناسب الگوي تعیین و آب منابع

 نظر در با آب منابع مديريت جهت

 اجتماعي مسائل گرفتن

کاهش نیاز آب شرب شهر 

خوي و امکان تخصیص آب 

 براي ديگر شهرهاي منطقه

ارائه راه حل 

 مشکل



 محور اقتصادآب -3
 آب بخش در تصادياق ابزارهاي -3-4

 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستی  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
محصول 

 نهايی

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

 آذربايجان غربي

راهکارهاي عملیاتي جهت 

 افزايش درآمدهاي شرکت
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 

فناوري کشور در زمینه 

 مديريت، اقتصادي و بازرگاني

 تعیین) آب اقتصاد مباحث -3

 آب، ذاتي و اقتصادي ارزش

 (آب مجازي تجارت نمودن عملیاتي

دستیابي به منابع درآمد 

زاي مطممئن و پايدار براي 

 شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 مديريت ريسک و بحران  -4

 سيالب -4-2

 نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اد باال اسن

 دستی 
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايی

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

بررسي نحوه استقرار سیستم 

پدافند غیرعامل و مقاوم 

سازي زيرساخت هاي انتقال 

آب در شهرستان ارومیه در 

 برابر حوادث غیرطبیعي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمینه آب

 شبکه يا سامانه فقدان -2

پايش يکپارچه منابع  کامل

 آب)کمي و کیفي(

با اجراي اين طرح انتظار مي رود 

دستورالعملي درخصوص نحوه استقرار 

سیستم پدافند غیرعامل و مقاوم سازي 

زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان 

 دث غیرطبیعي تهیه گردد.ارومیه در برابر حوا

تهیه 

 دستورالعمل

3 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

بررسي احتمال رانش ديواره 

مخزن شهر چاي در تراز 

هاي مختلف آب مخزن و 

بررسي تاثیر موج ناشي از 

هاي  رانش با استفاده از مدل

 رياضي

پايان نامه 

 دانشجويي

راهبردهاي 

سند چشم 

انداز وزارت 

 نیرو

عمیرات و نگهداري از ت-11

هاي  تأسیسات آبي سازه

هیدرولیکي)سد و شبکه و 

تاسیسات وابسته، 

بندي  هاي آب سیستم

تأسیسات، جلوگیري از رشد 

 جلبکها و ...(

اهداف تحقیق حاضر شامل آنالیزهاي پايداري 

در حالت استاتیکي و دينامیکي، تعیین حجم 

لغزش، استخراج مشخصات موج ناشي از 

بررسي  هاي رياضي و ستفاده از مدلا رانش با

احتمال گذر موج از بدنه سد و مشخصات 

 باشد. موج عبوري مي

 ارائه مدل



 نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
اد باال اسن

 دستی 
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايی

1 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

تدوين مدل و بررسي تبعات 

شکست سد مهاباد و پهنه 

بندي سیالب ناشي از آن و 

پیشنهاد دستورالعمل 

 اقدامات اضطراري

 سرباز نخبه

ي اولويت ها

پژوهشي و 

فناوري کشور 

 در زمینه آب

تأثیر مشکالت اجتماعي، -13

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعیین الگوي مناسب جهت 

مديريت منابع آب با در نظر 

 گرفتن مسائل اجتماعي

تهیه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست 

سد و پهنه بندي سیالب و پیشنهاد 

 اظطراريدستورالعمل اقدامات 

تهیه 

 دستورالعمل

 

 زيست محور محيط -7

 زيست محيط و خاک آب، حفاظت و کيفی مديريت -7-1

 رديف
عنوان 

 شرکت
 عنوان تحقيق

نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستی 

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف و نتايج مورد انتظار

محصول 

 نهايی

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

ررسي تغییرات سطح تراز آب ب

اچه ارومیه با استفاده از دري

  شناختي، آنالیزهاي مطالعات زمین

 روي بر آن تأثیر و ژئوشیمیايي

 زيست اثرات  و درياچه تغییرات

 آن محیطي

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمینه محیط 

 زيست

 يا سامانه فقدان -2

 پايش کامل شبکه

 منابع يکپارچه

 (کیفي و کمي)آب

مطالعات مي توان به تاريخچه تحوالت رخ داده و اين با 

هاي مختلف )مانند تغییرات تراز  علل بروز آنها در دوره

سطح آب، میزان شوري، اثرات اقلیمي، خشک سالي هاي 

گذشته و ...( پي برد. از نتايج حاصله میتوان علل و عوامل 

خشکي اخیر درياچه و اثرات زيست محیطي حاصل را 

 نرا بهتر مديريت نمودبررسي کرده و آ

ارائه راه حل 

 مشکل

11 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

شناسي بومي جهت  تدوين روش

آبه  محاسبه و برآورد حق

 هاي آبي کشور محیطي پیکره زيست

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشي و 

فناوري کشور 

در زمینه محیط 

 زيست

ضرورت -12

ها و  حفاظت رودخانه

دهي سواحل و سامان

 آنها

هاي بومي جهت محاسبه و برآورد  تدوين و ارائه روش

هاي موجود در  ها و تاالب محیطي رودخانه حقابه زيست

باشد. همچنین بايستي که هر  مناطق مختلف کشور مي

هاي توسعه داده شده به صورت موردي  يک از روش

 واسنجي و ارزيابي گردد.

تدوين 

 استاندارد

 



 زيست محيط و آب -7
 (HSSE) زيست محيط و امنيت ايمنی، محيط، اشتبهد -7-2

 

 رديف
عنوان 

 شرکت
 اهداف و نتايج مورد انتظار عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستی  نوع تحقيق عنوان تحقيق

محصول 

 نهايی

2 

شرکت آب 

اي  منطقه

آذربايجان 

 غربي

هاي مختلف جهت  آوري ها و فن مقايسه روش

در  حذف بلوم جلبکي از مخازن آب شرب

شرايط يوتريفیکاسیون مخازن و پیشنهاد 

روش کاربردي مناسب با مدنظر قراردادن 

شرايط اکولوژيکي مخزن )مطالعه موردي سد 

 مهاباد(

 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي 

و فناوري کشور در 

 زمینه محیط زيست

تعمیرات و -11

نگهداري از تأسیسات 

هاي  آبي سازه

هیدرولیکي)سد و 

ات شبکه و تاسیس

هاي  وابسته، سیستم

بندي تأسیسات،  آب

جلوگیري از رشد 

 جلبکها و ...(

انتظار مي رود با انجام اين مطالعات 

بهترين و کاربردي ترين روش جهت 

گرايي و رشد جلبک  حل معضل تغذيه

با توجه به شرايط اکولوژيکي موجود 

در آن پیشنهاد و در اين راستا 

اقدامات عملي توسط شرکت صورت 

 دگیر

ارائه راه حل 

 مشکل

 



 

 


