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محور7.محي

ط زيست

1- مديريت كيفي و حفاظت آب، 

خاك و محيط زيست

مطالعه و بررسي علل طعم و بوي مخزن سد شهيد سردار 

سليماني با تكيه بر آالينده هاي معادن، دامپروري، انساني 

و كشاورزي در حوضه آبريز سد و راهكارهاي عملي جهت 

رفع مشكالت احتمالي

تقاضا محور

3- مباحث اقتصاد آب (تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت مجازي 

آب)

با توججه به بوي نامطبوع آب مخزن سد 

بافت در مقاطع زماني از سال و نظر به 

اينكه آب شرب شهرهاي بافت و بزنجان از 

اين سد تامين مي شود انجام اين پژوهش 

اهميت دارد.

با عنايت به كاربري شرب سد، در چند سال اخير 

تغييرات كيفي نشان دهنده اينست كه طعم و بوي 

آب در حال تغيير است و در صورت عدم عالج بخشي 

مشكالت عديده اي ايجاد مي كند

با مشخص شدن عوامل تغيير كيفيت 

بايستي اقدامات عالج بخشي بايست 

صورت گيرد

حل مسئله و 

چالش

واحد محيط زيست و 

كيفيت منابع اب  

شركت آب منطقه اي-

شركت ابفا شهري - 

اداره كل حفاظت 

محيط زيست استان- 

دانشگاه علوم پزشكي
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محور2.منابع 

آب
5- تامين آب

 محاسبه اجزاي بيالن آب با استفاده از روشهاي نوين 

(مطالعه موردي تاالب جازموريان)
تقاضا محور

14- تعميرات و نگهداري از 

تأسيسات آبي سازه هاي 

هيدروليكي (سد و شبكه و 

تاسيسات وابسته، سيستم هاي 

آب بندي تأسيسات، جلوگيري از 

رشد جلبكها و ...)

ارائه روشهاي نوين اجزاي بيالن جهت 

استفاده كارشناسان منابع آب در جهت در 

برنامه ريزي و حفاظت از منابع آب و 

همچنين احياي تاالب

محاسبه اجزا بيالن در تاالب جازموريان يكي از 

سواالت اساسي محققان و كارشناسان منابع آب مي 

باشد.  با وقوع بارندگي و آبگيري تاالب و همچنين 

بعد از خشك شدن سطح تاالب ميزان آب نفوذ يافته 

و تعذيه آبهاي زيرزميني از طريق تاالب، تخمين حجم 

آب تبخير شده، برآورد حجم جريانهاي ورودي به 

تاالب و خروجي از آن از مجهوالت اساسي مي باشند.

ارائه مدل بيالن آب در تاالب به گونه 

اي كه با مشخص بودن بارش و يا 

اندازه گيري سطح آب تاالب ساير 

پارامترهاي ورودي و خروجي را 

تخمين زد

حل مسئله و 

چالش

معاونت حفاظت و 

دفتر مطالعات شركت 

آب منطقه اي
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محور9.سد و 

شبكه

1- مديريت، بهره برداري و نگهداري 

از سازه هاي  آبي

پيش بيني سري زماني ورودي به سدهاي استان كرمان در 

شرايط مختلف اقليمي و هيدرولوژي

پايان نامه 

دانشجويي

2- فقدان سامانه يا شبكه كامل 

پايش يكپارچه منابع آب(كمي و 

كيفي)

در دست داشتن داده هاي سري زماني 

ورودي براي مديريت بهتر در شرايط 

اضطراري ضروري است

در دست داشتن داده هاي سري زماني ورودي براي 

مديريت بهتر در شرايط اضطراري ضروري است

ارائه مدل هاي پيش بيني سري زماني 

بر پايه آموزش عميق (همانند 

LSTM) و يا رگرسيون (همانند 

ARIMA)- استفاده از نتايج آن در 

شرايط محتلف اقليمي (بخصوص 

شرايط اضطراري در تخمين سري 

زماني ورودي به مخازن سدها)

 توليد نرم افزار

معاونت حفاظت و 

دفتر مطالعات شركت 

آب منطقه اي
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محور2.منابع 

آب
1- منابع آب زير زميني

بررسي ميزان حجم آبخوان آبرفتي دشت هاي استان 

كرمان(محدوده مطالعاتي قريه العرب)

فرصت 

مطالعاتي

9- بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهكارهايي جهت كنترل، 

كاهش و حذف آلودگي ها

بهره برداري مناسب از منابع آب زير 

زميني با  اطالع دقيق از ميزان حجم 

آبخوان ميسر است.

 عدم اطالع دقيق از ميزان حجم آبخوان

ارائه دورنمايي از وضعيت كمي 

آبخوان جهت مديريت و برنامه ريزي 

بهينه از آبخوان

حل مسئله و 

چالش

معاونت حفاظت و 

دفتر مطالعات شركت 

آب منطقه اي
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محور2.منابع 

آب
1- منابع آب زير زميني

ارزيابي و ارائه روشهاي نوين تعيين ضرائب هيدروديناميكي 

آبخوان هاي استان با نگاه مديريت و برنامه ريزي جامع 

منابع آبي

فرصت 

مطالعاتي

9- بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهكارهايي جهت كنترل، 

كاهش و حذف آلودگي ها

 

براي برنامه ريزي و مديريت آبخوان ها نياز 

به اطالعات هيدروديناميكي آبخوان هاي 

استان مي باشد

 عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و  

مديريت يكپارچه منابع آبي

تعيين ضرائب هيدروديناميكي 

آبخوان ها با اندازه گيري هاي ميداني 

و مدل هاي رياضي

بومي سازي 

فناوري

معاونت حفاظت و 

دفتر مطالعات شركت 

آب منطقه اي
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محور2.منابع 

آب

4- احياء و تعادل بخشي آبهاي 

زيرزميني

بررسي اثربخشي نصب كنتورهاي هوشمند بر تقويت 

آبخوان هاي استان و بررسي نقاط قوت و ضعف آنها (مطالعه 

موردي: دشت بردسير)-

سرباز نخبه

9- بررسي منابع آالينده آب و 

ارائه راهكارهايي جهت كنترل، 

كاهش و حذف آلودگي ها

لزوم بررسي نصب كنتورهاي هوشمند بر 

تقويت آبخوان هاي استان

جزييات اثرگذاري و نحوه بهره برداري از كنتورهاي 

هوشمند و مكانيزه شدن پايش منابع آبي از موارد 

مهم در طرح احيا و تعادل بخشي مي باشد

بررسي اثر كنتورهاي هوشمند، نحوه 

قانون گذاري متناسب با پايش از 

طريق آن ها، اثرات مستقيم و ثانويه 

استفاده از كنتورهاي هوشمند بر 

آبخوان ها، ميزان تأثير در مقابل 

هزينه، نحوه افزايش بهره وري و 

استفاده از پتانسيل هوشمند سازي 

پايش و...

توليد محصول/ 

خدمت

معاونت حفاظت 

شركت آب منطقه اي

فهرست عناوين اولويت هاي پژوهشي سال 1401 شركت آب منطقه اي كرمان


