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١  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

بررسي راهكارهاي درآمدزايي سدها و 
هاي آبياري و تأسيسات آبي و شبكه
 زهكشي

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

مباحث اقتصاد آب(تعيين     -٣
ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت مجازي 
 آب)

تحقق روشهاي نوين دستيابي به درآمدزايي در 
 سدها و شبكه ها

 افزايش درآمدهاي شركت
ارائه راه حل 

 مشكل

٢  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

قيمت تمام تدوين فرآيند محاسبه 
اي شده خدمات شركت آب منطقه

 كردستان
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

بررسي امكان انتقال آب     -٥
 اي و پيامدهاي آنبين حوضه

با توجه به اينكه اين شركت جز حوضه هاي 
باالدست استانهاي همجوار مي باشد. و مسأله 

 ايي مطرح است. انتقال بين حوضه 

هدف از اين تحقيق بررسي سهم استان در  
انتقال بين حوضه اي است كه در استان مطرح 

 مي باشد.

ارائه راه حل 
 مشكل

٣  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

تدوين دستورالعمل بومي مقابله با 
هاي هاي نفتي بويژه آلودگيآلودگي

ناشي از واژگوني تانكرهاي سوخت و 
زيست پس از رخداد پاكسازي محيط

حادثه در نهايت بازنگري در قوانين و 
 جرايم مربوط به اين حوادث

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

 بررسي منابع آالينده آب و    -٩
ارائه راهكارهايي جهت كنترل، 

 هاكاهش و حذف آلودگي

 وكنار سدها هاي ترانزيت از با توجه به عبور جاده
امكان واژگوني تانكرهاي سوخت در مخزن سدها 

هاي منتهي به آنها، تدوين فلوچارت و رودخانه
 ناپذير است.بومي مقابله با آن اجتناب

 ني)تهيه الگوريتم از زمان واژگوني (آالرم واژگو
تا پايان عمليات پاكسازي از حوضه آبريز و 

 جابجايي مواد آالينده به مكان امن

ارائه راه حل 
 مشكل

٤  
اي شركت آب منطقه

 كردستان
هاي غيرمخرب استفاده از تست

)NDTدر رفتار نگاري سدها ( 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

هداري از تعميرات و نگ-١٤
هاي تأسيسات آبي سازه

هيدروليكي(سد و شبكه و 
هاي تاسيسات وابسته، سيستم

بندي تأسيسات، جلوگيري از آب
 رشد جلبكها و ...)

عدم امكان تحليل رفتار بر سدهايي كه ابزار 
ا تمدفون آنها فاقد كارايي است، ايجاب مي نمايد 
بتوان از اين شيوه براي تحليل رفتار سدها 

 استفاده گردد.

بكارگيري روشهاي تكميلي رفتارنگاري در سدها 
 قد ابزار دقيقخصوصا براي مقاطع مدفون و فا

ارائه راه حل 
 مشكل

٥  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

-اقصادي و اجراي طرح –بررسي فني 

هاي صنعتي و وابسته به كشاورزي 
كوچك با نياز آبي كم به عنوان 

 هاي بزرگ و پرآب طلبجايگزين طرح

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و استفاده     -١
بهينه از منابع آب و مديريت 

 يكپارچه منابع آبي

كميابي آب . مصرف آن در طرحهاي پربازده، 
ايجاد اشتغالزايي واحدهاي صنعتي به ازاي 

 مصرف هر واحد آب كه باالتر است

افزايش سهم كشاورزان در توليد صنعتي و 
 كاهش بيكاري

بومي سازي 
 فناوري



٦  
اي منطقهشركت آب 

 كردستان
مالكي بر ارزيابي آثار ناشي از خرده

 مديريت بخش آب كشور 
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 آب

اجتماعي،  تأثير مشكالت-١٣
فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي 
توسعه منابع آب و تعيين الگوي 
مناسب جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 
 تماعياج

خرده مالكي موجب ميشود كه تلفات انتقال و 
توزيع آب افزايش يافته و همچنين مشاركت و 
 سرمايه گذاري در اصالح، بهسازي و بهره برداري

طرحهاي آبي و به ويژه شبكه هاي آبياري و 
زهكشي كاهش يافته و مديريت آب با پيچيدگي  
روبرو شود لذا ضروري است كه مطالعه اي جامع 

خصوص ارزيابي اثرات خرده مالكي در بخش در 
 آب صورت گيرد تا عالوه بر شناخت ابعاد مسأله،

راهكارهاي حقوقي، نهادي و فني مطابق با 
شرايط كشور جهت مواجهه با وضعيت اتخاذ 

 گردد.

مسئله اصلي موردنظر اين پژوهش بررسي تبعات 
مالكي در نقاط مختلف كشور ناشي توسعه خرده

ش آب و به ويژه اعمال مديريت در مديريت بخ
هاي آبريز يكپارچه منابع آب در سطح حوضه

باشد. در واقع انتظار كشور مي ٢و  ١درجه 
رود كه اين پژوهش بتواند راهكارهاي مي

عملياتي و اجرايي جهت كاهش اثرات اين 
معضل اجتماعي از منظر مديريت بخش آب ارائه 

 نمايد. 

ارائه راه حل 
 مشكل

٧  
اي آب منطقهشركت 

 كردستان

بررسي توان خودپااليي و ظرفيت 
پذيرش آلودگي ناشي از پساب 

- طرحهاي پرورش ماهي در رودخانه

 هاي استان 

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

ها ودخانهرضرورت حفاظت -١٢
 و سواحل و ساماندهي آنها

ح پرورش هاي طرروند رو به رشد درخواست
 ماهي در استان

 تعيين ظرفيت پذيرش آلودگي رودخانه
ارائه راه حل 

 مشكل

٨  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

تعيين گستره تغذيه سفره هاي تحت 
فشار و شناسايي منابع آلوده كننده 

 احتمالي
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

 بررسي منابع آالينده آب و    -٩
ارائه راهكارهايي جهت كنترل، 

 هاكاهش و حذف آلودگي

فشار و هاي تحتعدم تشخيص گستره آبخوان
امكان آلوده شدن آن به فلزات سنگين و 

 پسماندهاي كشاورزي و صنعت

هاي تحت ارائه فايل مكاني گستره تغذيه آبخوان
 فشاراستان و ارائه خصوصيات هيدروديناميك

 آنها

ارائه راه حل 
 مشكل

٩  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

ارزيابي فني و اقتصادي فرآيند حذف 
فلزات سنگين از منابع سطحي و 

 زيرزميني آلوده به اين عناصر
 تقاضا محور

اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

 بررسي منابع آالينده آب و    -٩
ارائه راهكارهايي جهت كنترل، 

 هاكاهش و حذف آلودگي

افزايش امنيت در بخش مصارف مختلف منابع 
 سطحي و زيرزميني استان

  
ارائه راه حل 

 مشكل

١٠  
اي شركت آب منطقه

 كردستان

بررسي مسائل و محدوديت هاي پيشرو 
در بهره برداري از پساب در استان و 

راهكار در جهت عملياتي نمودن ارائه 
 استفاده از آن

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و 
فناوري كشور در زمينه 

 محيط زيست

عدم شناسايي و استفاده     -١
بهينه از منابع آب و مديريت 

 يكپارچه منابع آبي

با توجه به كمبود منابع آبي و كاهش نزوالت 
 بعاين مناجوي بويژه در ساليان اخير، استفاده از 

 بعنوان يك منبع ارزشمند آبي مطرح مي باشد.
برداري مناسب و ريزي در جهت بهرهبرنامه

 تخصيص پساب

ارائه راه حل 
 مشكل

١١                  

١٢                  

١٣                  

 


