
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يقاتيتحق يها تين اولويعناو

 1400در سال  رويوزارت ن

 ت منابع آبيريشرکت مد

 هاي زيرمجموعهو شرکت

 شرکت آب منطقه اي

 آذربايجان غربي



 00112درسالآبمنطقهایآذربایجانغربیهایتحقیقاتیشرکتاولویت

 

 محور منابع آب -2

 زميني زير آب منابع -1 -2

 عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف
نوع 

 تحقیق
 اسناد باال دستی

عنوان مشکل کلیدی 

 قابل حل توسط تحقیق
 ل نهاییمحصو دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق تعریف دقیق مسئله تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

1 

اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي روند تغييرات كيفي آب زيرزميني با 

افت سطح آبخوان توسط مدلهاي كامپيوتري 

و ارائه راه حل هاي بهبود كيفيت )مطالعه 

 موردي: آبخوان كهريز(

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

كشور در زمينه 

 آب

يا شبکه فقدان سامانه 

كامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)كمي و كيفي(

در دهه هاي اخير برداشت بيش از حد از آب هاي 

زيرزميني ضمن به وجود آوردن مشکل كم آبي و افت 

سطح آبخوان در برخي نواحي ساحلي نيز موجب نفوذ 

آب شور به آب شيرين شده است. از طرفي ديگر به دليل 

ني كيفيت اين آبها كاهش حجم سفره هاي آب زيرزمي

نيز تحت تأثير قرار گرفته است. لذا اتخاذ راهکارهاي 

مديريتي جهت پيشگيري از بروز چنين مشکلي مي تواند 

در بهبود كمي و كيفي اين منابع آبي ارزشمند موثر 

 باشد.

در سال هاي اخير به دليل بروز خشکسالي و عدم 

وجود آب سطحي به مقدار نياز موجب فشار بر 

ع آب زيرزميني در  اروميه شده است بطوريکه مناب

در سال هاي اخيردر اثر برداشت هاي بيش از حد 

)مجاز و يا غيرمجاز( سطح آبخوان كهريز كاهش 

شديدي داشته است. اين موضوع به دليل 

همجواري آبخوان كهريز اروميه با درياچه به عنوان 

آبخوان ساحلي، موجب نفوذ آب شور به آب 

نوار ساحلي دشت گرديده است. كه  زيرزميني در

به نوبه خود  افت كيفيت آب  زيرزميني را به 

دنبال داشته است. همچنين احتمال مي رود 

كاهش حجم اب زيرزميني در انتقال آالينده ها نيز 

نقش داشته باشد. از اين رو بررسي ارتباط بين 

كاهش سطح آبخوان  با افت كيفيت آن با مدل 

 وري استهاي كامپيوتري ضر

نتايج حاصل از اين تحقيق برنامه مديريتي كمي و 

كيفي در راستاي بهبود كيفيت آب زيرزميني دشت 

هاي استان با توجه به افت سطح آب زيرزميني خواهد 

 بود

 توليد نرم افزار 

2 

اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي شاخص هاي پايداري كمي و كيفي 

بندي آنها از نظر  آبخوان هاي استان و رتبه

 آسيب پذيري

تقاضا 

 محور

راهبردهاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

يکي از راههاي مناسب براي جلوگيري از تخريب كيفي 

وكمي آبهاي زيرزميني، شناسايي مناطق آسيب پذير 

و كيفي و بررسي تغييرات آبخوان به تغييرات كمي 

مکاني شاخص ها آبهاي زيرزميني به منظور مديريت 

بهره برداري از منابع آب و كاربري اراضي مي باشد. در 

اين تحقيق، با تعيين شاخص هاي پايداري كمي و كيفي 

نقشه پهنه بندي آسيب پذيري آبخوان دشت با كاربري 

وثر بر مدل ها تهيه گردد و عوامل آب و زمين شناسي م

آسيب پذيري آبخوان بررسي گردد. در اين راستا نياز 

است از  تکنيک ها و مدل ها و نرم افزارهاي به روز و 

 نقشه هاي كاربردي در تحقيق استفاده گردد. 

با گسترش فعاليتهاي كشاورزي و صنعت و 

برداشت بي رويه از منابع آب زيرزميني، افت سطح 

د تغيير كيفيت آبهاي زيرزميني و مشکالتي مانن

آب زيرزميني، افزايش هزينه پمپاژ و نشست زمين 

 را به دنبال دارد. 

 شناسائي مناطق در معرض اسيب پذيري بيشتر -1

بکارگيري راهکارهاي حفاظتي در مناطق اسيب  -2

 پذير

مديريت و توسعه بهره برداري پايدار از منابع آب  -3

 زيرزميني

حل مسئله و 

 چالش

3 

اي  هشركت آب منطق

 آذربايجان غربي

روش شناسي مدل هاي نقطه اي تعيين حريم 

كيفي آب زيرزميني )مطالعه موردي: چشمه 

هاي تأمين كننده آب شرب استان آذربايجان 

 غربي(

تقاضا 

 محور

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

كشور در زمينه 

 آب

فقدان سامانه يا شبکه 

كامل پايش يکپارچه 

 منابع آب)كمي و كيفي(

و ها ه چااد دـيش تعازـفو اشد جمعيت ربا وزه رما

رف ميني جهت مصازيري، زهااز  آبيه ده  بي روستفاا

-ذ زهآبنفوف و يک طرورزي از كشاو صنعت ب شر

به ي شهرو صنعتي ي هاب فاضالذ نفوورزي، كشايها

اي قابل مالحظهات تغيير، يگرف دطراز ها انبخوداخل آ

در ست. ده اد آورجووميني به زيري زهاآبكيفيتدر

ر كشورف آب مصااي از بخش قابلمالحظه كنوني يط اشر

ميني زيرآب زتوسط منابع ب ش شرـبخص در به خصو

د. ـباش ميي آزاد هاانبخوازآكه عمدتا دد تامين مي گر

سيب از آا ـه انوـبخآن ـياه ـت كـساالي ـحدر ن ـيا

ناشي ي هاهاليندآمقابلي در حساسيتبيشتري  و پذير

ردار وـيني برخـشهرنشو صنعتي ورزي، كشاي هافعاليتاز

 تند.. ـهس

از ميني بعد زيرآب زگي دلوارد، آموري از بسيادر 

د. مشخصمي شوت قناو چشمه ه، چان شدده لوآ

گي دلوآفع ري ـمينزيرن آب زدـشده لورت، آصودر 

غلب و است اطوالني ي يندافرو پرهزينه ر بسيا

ع فركه دمي شوداده گي تشخيص دلوآماني ز

گيري از راه ست. پيشارممکن ـغيان وـبخآگي دلوآ

ميني تنها با زيري زهاان بخوآها  بهه اليندآيابي 

ي عايت ضابطه هاو رنها آتعيين حريم و محاسبه 

ست اممکن ه ا به منابع پذيرندـههاليندآتخليه

ين ـتعيوم لز، بر تعيين حريم كميوه ين عالابنابر

و ي ـعلمي اـهرمعياس اـساي برـريم كيفـح

ار ستقرامديريت صحيح برل عمااجهت دي برركا

ه رـبهو حفاظت ر به منظوو  ها ي برربهينه كا

هميت از اي ـمينزيرآب زابع ـمناز ه ـبهينداري رـب

 ردار است.  برخواي هيژو

با توجه به اينکه بخش اعظمي از آب شرب مصرفي 

روستاهاي استان آذربايجان غربي به خصوص در 

گردد و ها تأمين مياز چشمه مناطق كوهسنتاني

همچنين افزايش روزافزون نياز به آب بسته بندي در 

سطح استان لزوم ارائه روشي مطمئن وقابل اعتماد 

ها جهت جلوگيري از ورود منابع آالينده به چشمه

وجود دارد. نتايج به دست آمده از انجام اين تحقيق در 

 رد.تعيين حريم كيفي چشمه هاي استان كاربرد دا

حل مسئله و 

 چالش
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 محورمنابع آب -2

 زيرزميني آبهاي بخشي تعادل و احياء  -4 -2

 اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف
عنوان مشکل کلیدی 

 قابل حل توسط تحقیق
 نهاییمحصول  دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق تعریف دقیق مسئله تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

1 

اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

پتانسيل يابي جامع و تعيين نقاط بهينه به 

ازاي مناسبترين روش طرح توسعه تغذيه 

 مصنوعي در دشت سلماس

تقاضا 

محور/پايان 

نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب

بررسي علل و عوامل 

ها و  كاهش رواناب حوضه

ها و تاثيرات  بخوانافت آ

هاي زيرزميني و  آب

 سطحي بر يکديگر

با توجه به شرايط اقليمي و جغرافيايي استان آذربايجان غربي، منابع 

آب زيرزميني از اهميت بااليي در بخش كشاورزي و در نتيجه 

باشد. امروزه به ¬توسعه اقتصادي و اجتماعي استان برخوردار مي

بي، كاهش نزوالت جوي، عدم تعادل دليل برداشت اضافي از منابع آ

بين عرضه و تقاضا،  الگوي كشت نامناسب و عدم آبياري صحيح،  

رويه از آنها، سطح آب ¬برداري بي¬هاي متعدد و بهره¬حفر چاه

هاي استان آذربايجان غربي بويژه دشت ¬زيرزميني در اكثر دشت

 سلماس افت پيدا كرده و كشاورزي و توسعه اقتصادي در اين دشت

را دچار چالش نموده است. از اينرو حفظ منابع آب زيرزميني جهت 

برداري در اين دشت، از اهميت بااليي برخوردار ¬تداوم بهره

باشد. به منظور جبران كسري مخازن آب زيرزميني و متعادل  مي

نگهداشتن تراز آن، نياز به مديريت آب زيرزميني از طريق كاهش 

هاي ¬ه دارد. يکي از راهمصرف و يا افزايش ميزان تغذي

سازي و افزايش مخازن و تراز آب زيرزميني تغذيه مصنوعي ¬ذخيره

هاي تغذيه مصنوعي، بعنوان يک مکانيزم، ¬باشد. پروژه¬آبخوان مي

ها ¬هاي زيرزميني و جلوگيري از افت سفره¬زمينه حفاظت از آب

سنجي و ¬كند. لذا امکان¬در اثر استخراج بيش از حد را فراهم مي

يابي بهينه و ¬ناسايي بهترين روش تغذيه مصنوعي به همراه مکانش

تواند از اهميت بااليي در ¬تعيين محل مناسب تغذيه مصنوعي مي

 دشت سلماس برخوردار باشد.

با توجه به برداشت بي رويه از سفره آب زيرزميني 

و افت قابل توجه تراز آب زيرزميني در آبخوان 

و حفظ منابع  دشت سلماس، اهميت ذخيره سازي

آب براي تداوم بهره برداري در راستاي برقراري 

تعادل منابع آب با اعمال مديريت و برنامه ريزي 

صحيح و احياي آبخوان با استفاده از روش هاي 

مختلف تغذيه مصنوعي و مکانيابي مناسب بازاي 

سناريوهاي مختلف مديريتي از اهميت بااليي در 

 دشت سلماس برخوردار مي باشد.

ارزيابي ضرورت، امکان سنجي، تعيين روش و مکانيابي بهينه 

 تغذيه مصنوعي در دشت سلمس

حل مسئله و 

 چالش

 

 

 مدیریت ریسک و بحرانمحور  -4

 سيالب -3 -4

 اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق عنوان شرکت ردیف
عنوان مشکل کلیدی 

 قابل حل توسط تحقیق
 محصول نهایی دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق تعریف دقیق مسئله قیقتبیین ضرورت و اهمیت انجام تح

1 
اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

تدوين مدل و بررسي تبعات شکست سد 

مهاباد و پهنه بندي سيالب ناشي از آن و 

 پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اضطراري

 سرباز نخبه

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 آب كشور در زمينه

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

طرحهاي توسعه منابع آب 

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

در قالب اين پروژه تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست سد و 

پهنه بندي سيالب و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اظطراري صورت 

هد پذيرفت. مهمترين هدف مطالعه حاضر بررسي سناريوهاي خوا

شکست سدمهاباد، مدلسازي شکست، پهنه بندي سيالب حاصل از 

شکست در اراضي پايين دست و تحليل آن و در نهايت تهيه برنامه 

 اقدام اضطراري جهت كاهش خسارات مي باشد.

تحليل شکست سد و تهيه برنامه اقدامات اضطراري 

تخفيف و تسکين خسارات حاصله مربوطه جهت 

براي هر سد احداث شده و يا در دست احداث 

 امري ضروري مي باشد. 

تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست سد و پهنه بندي 

 سيالب و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اظطراري
 تهيه دستورالعمل
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 محور مدیریت ریسک و بحران -4

 پدافند غيرعامل -4 -4

 اسناد باال دستی نوع تحقیق عنوان تحقیق ان شرکتعنو ردیف
عنوان مشکل کلیدی 

 قابل حل توسط تحقیق
 محصول نهایی دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق تعریف دقیق مسئله تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

2 
اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند 

م سازي زيرساخت هاي غيرعامل و مقاو

انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر 

 حوادث غيرطبيعي

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

كامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)كمي و كيفي(

حفاظت از تاسيسات آبي در برابر حوادث مختلف و مقام سازي 

ال آب با توجه به حساسيت اين تاسيسات در زيرساخت هاي انتق

راستاي تامين آب مورد نياز بخش هاي مختلف )شرب، كشاورزي و 

صنعت( بخصوص بخش شرب از اهميت بااليي برخوردار بوده و در 

اين تحقيق نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي 

حوادث زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر 

غيرطبيعي مورد بررسي قرار خواهد گرفت وراهکارها و دستورالعمل 

 هاي مربوطه  ارائه مي گردد. 

با توجه به حساسيت تاسيسات آبي و زيرساخت هاي 

انتقال آب نياز است كه به بحث پدافند غيرعامل و 

مقاوم سازي زيرساخت هاي انتقال آب توجه خاصي 

 شود

رود دستورالعملي درخصوص  با اجراي اين طرح انتظار مي

نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي 

زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر 

 حوادث غيرطبيعي تهيه گردد

 تهيه دستورالعمل

 

 آب حقوق و سازی ظرفیت اجتماعی، مباحث -6

 آب بخش ضوابط و مقررات قوانين، -4 -6

 اسناد باال دستی نوع تحقیق وان تحقیقعن عنوان شرکت ردیف
عنوان مشکل کلیدی 

 قابل حل توسط تحقیق
 محصول نهایی دستاوردها و نتایج کاربردی تحقیق تعریف دقیق مسئله تبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

1 
اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي شيوه نامه، دستورالعمل و تيپ 

فعاليتهاي  قرارداد مربوط به انجام

گردشگري در پيرامون تاسيسات و منابع 

آبي و ارائه راهکارها و پيشنهادات اصالحي 

 از منظر سرمايه گذاري

 تقاضا محور

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب

فقدان سامانه يا شبکه 

كامل پايش يکپارچه منابع 

 آب)كمي و كيفي(

آبي علي الخصوص سدها طي سنوات اخير بحث واگذاري تاسيسات 

به منظور مقاصد گردشگري مورد توجه دولت و وزرات نيرو بوده و 

هاي بزرگي براي  سدها نيز با توجه به مناظر خاص خود، ظرفيت

رشد و توسعه صنعت گردشگري محسوب گرديده و در اين خصوص 

بسياري از كشورهاي دنيا از اين ظرفيت و پتانسيل جهت جذب 

اند. در اين تحقيق با بررسي دستورالعمل ها،  گردشگر بهره برده

شيوه نامه ها و تيپ قراردهاي موجود سعي مي گردد ابهامات و 

شبهات موجود رفع و راهکارها و پيشنهادات اصالحي از ديد 

 گذاري )در چاچوب قوانين و ضوابط موجود( ارائه گردد.  سرمايه

ولت توسعه گردشگري در حاشيه سدها يکي از اهداف مهم د

و وزارت نيرو بوده و جذب سرمايه گذار در اين خصوص از 

اهميت خاصي برخوردار بوده و نياز است كه شيوه نامه ها، 

دستورالعمل ها و  تيپ قراردادهاي مشخص و روشني جهت 

قرارداد با متقاضيان در چارچوب قوانين و ضوابط در راستاي 

بهات گذار تبين و ش تسهيل فرايند واگذاري به سرمايه

موجود در  شيوه نامه ها، دستورالعمل ها و  تيپ قراردادهاي 

موجود رفع گردد. هر چه اين دستورالعمل ها روشن و 

شفاف و فرايند مربوط به عقد قرارداد تسهيل گردد، تمايل 

 گذار در اين خصوص باالتر خواهد رفت. سرمايه

ضمن بررسي شيوه نامه، دستورالعمل و تيپ قرارداد 

ه انجام فعاليتهاي گردشگري در پيرامون مربوط ب

تاسيسات و منابع آبي، راهکارها و پيشنهادات الزم 

جهت تنظيم و عقد قرارداد با متقاضيان در راستاي 

مباحث سرمايه گذاري و درچارچوب قوانين و 

ضوابط مربوطه ارائه گرديده و بسياري از مشکالتي 

كه در اين خصوص وجود دارد را مي توان رفع 

 مود.ن

 تهيه دستورالعمل

2 
اي  شركت آب منطقه

 آذربايجان غربي

بررسي حقوقي حفاظت كيفي از منابع آب و 

 ارائه راهکارهاي عملي

تقاضامحور/

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت هاي 

پژوهشي و فناوري 

كشور در زمينه 

 حقوقي و قضايي

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

ع آب طرحهاي توسعه مناب

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

رغم وجود قوانين و مقررات گسترده در زمينه حفاظت از منابع  علي

آب، آمار و اطالعات موجود بيانگر وجودمشکالت عديده در مديريت 

برداري پايدار از منابع آب كشور است. افت  جامع و مناسب و بهره

هاي ممنوعه به علت عدم  ح منابع آب و افزايش تعداد دشتسط

هاي قانوني  وجود ساختار مناسب در مديريت مصرف و نبود پشتوانه

و اجرايي در چارچوب مصرف درست منابع آب، همچنين كاهش 

)درياچه اروميه(، از ها  نزوالت جوي و خشکيدن بسياري از تاالب

اي به منابع آب  اي و غيرنقطه هاي مختلف نقطه طرفي ورود آالينده

محدود موجود كه افت شديد كيفيت منابع آب را در بردارد بيانگر 

آن است كه قوانين موجود كارايي و اثربخشي الزم در حفاظت منابع 

امع و آب را دارا نيستند. لذا بازبيني قوانين و تعيين استراتژي ج

بلندمدت از الزامات مديريت منابع آب در وضع كنوني در چارچوب 

هاي كلي نظام است. برخي كارهاي انجام  قانون اساسي و سياست

تواند به عنوان يک برنامه  گرفته در اين زمينه نيز بخشي بوده و نمي

هاي  كشوري به كار گرفته شود و كنکاش عميق و بررسي-ملي

در نهايت بايستي در قالب ضوابط اجرايي حقوقي و فني دارد كه 

تعريف گردند. از طرفي متأسفانه با وجود كثرت مقررات در بخش 

آميز  ي ارعاب هاي مندرج در قوانين، واجد خصيصه آب، مجازات

بودن وداراي قدرت بازدارندگي نيستند كه اين امر سبب جسورتر 

 شدن متجاوزين به حريم منابع آبي است.

اساسي ذيل در حفاظت كيفي منابع آب  بنا به مشکالت

عدم  -1انجام چنين تحقيقي در سطح كالن ضروري است: 

 وجود استراتژي جامع در بخش آب

روزآمد نبودن مجازاتها )عدم وجود مسئوليت كيفري  -2

الخصوص در  كثرت قوانين موجود علي -3اشخاص حقوقي(، 

 بخش محيط زيست و كيفيت منابع آب

خي تعاريف و اصطالحات در قوانين و شفاف نبودن بر -4

لزوم ارزيابي عملکرد قوانين، مقررات و ضوابط  -5مقررات، 

 موجود

كمرنگ بودن ضمانت اجرايي در اجراي برخي از  -6

گذاري  لزوم هدف -7ها و راهبردهاي بلند مدت،  سياست

 كمي و كيفي )تعيين شاخص مناسب ارزيابي(

هادهاي متولي وجود برخي مشکالت ساختاري در ن -8

حفاظت از منابع آب كشور )تعدد متوليان مرتبط با موضوع(، 

هاي غيردولتي در حفاظت از  لزوم توجه به نقش سازمان -9

 -11لزوم ارزشگذاري اقتصادي منابع آب،  -11منابع آب، 

 ضرورت ايجاد صندوق ذخيره خسارات وارده به منابع آب

ر بحث اجراي كارآمد قوانين و مقررات موجود د 

آزادسازي احاريم، حفاظت كيفي و محيط زيست، 

 جلوگيري از حفر چاههاي غيرمجاز

  

اي از قوانين و  تعيين و استخراج لزوم بازبيني پاره 

هاي اجرايي براي  ها و ضمانت افزايش پشتوانه

كارآمد بودن قوانين موجود از طريق مراجع 

 باالدستي در سطح استان و كشور

 تهيه دستورالعمل
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