
 6  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 يزيت و برنامه ريريمحور مد -1

 سازماني و نهادي مديريت -1-1

 عنوان تحقيق فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

تحليل وضعيت مديريت 

مالي شرکت آب منطقه اي 

کرمان  و ارائه راهکارهاي 

عملياتي جهت کاهش هزينه 

ها و افزايش درآمدهاي 

شرکت به منظور تحقق 

 خودگرداني مالي شرکت

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

آب)تعيين مباحث اقتصاد 

ارزش اقتصادي و ذاتي 

آب، عملياتي نمودن 

 تجارت مجازي آب(

با توجه اهميت مقوله درآمد در 

پيشبرد اهداف و برنامه هاي شرکت 

و با عنايت به متکي بودن شرکت به 

درآمد خود و تامين هزينه هاي 

جاري، انجام اين طرح ضروري بنظر 

 ميرسد.

دستيابي به منابع درآمد زايي کارآمد 

 و مطممئن براي شرکت

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

تحليل و تدوين برنامه 

راهبردي مديريت منابع 

انساني شرکت آب منطقه اي 

 کرمان

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

تأثير مشکالت اجتماعي، 

فرهنگي و حقوقي بر 

منابع آب  طرحهاي توسعه

و تعيين الگوي مناسب 

جهت مديريت منابع آب 

با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

موفقيت سازمانها تا حد زيادي به 

روحيات، تالش، انگيزش و رضايت 

منابع انساني آنها بستگي دارد. لذا 

انجام اين تحقيق مد نظر قرار گرفته 

 است

تحليل و تدوين برنامه راهبردي 

 سانيمديريت منابع ان

تهيه 

 دستورالعمل

 

 

 

 

 

 

 



 2  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 محور منابع آب -2

 سطحيآب  -2-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

بررسي و ارزيابي راهکارهاي 

عملي کاهش تبخير از 

 مخازن سدها 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

اتالف چشمگير منابع آب 

از طريق تبخير و 

 بندي(  تعرق)محاسبه، پهنه

ايران به عنوان کشوري واقع در 

منطقه خشک و نيمه خشک با 

کمبود منابع آب و مسائلي مانند 

رو است و از اين  تغيير اقليم روبه

هاي  رو الزم است تا با انجام روش

مختلف، منابع آب کشورمان را 

حفظ کنيم.از جمله  مهمترين  

مشکالت در زمينه مديريت منابع 

آب، تبخير شديد آب از پشت 

 مخازن سدها مي باشد.

 کاهش تبخير از مخازن سدهاي استان
ارائه راه حل 

 شکلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 منابع آب محور -2

 ينيرزميآب ز -2-2

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

بررسي و ارائه راهکارها براي 

اصالح و اثر بخشي پروژه 

هاي طرح تعادل بخشي 

آبهاي زير زميني در محدوده 

 هاي مطالعاتي استان کرمان 

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

هاي گذشته به داليل  طي دهه

هاي  مختلف فشار زيادي بر آبخوان

آب زير زميني وارد و موجب صدمات 

ناپذيري به  و تغييرات جبران

زيست شود. بنابراين تعادل  محيط

بخشي آبهاي زيرزميني دشتها امري 

 ضروري مي باشد.

تحليل اثرات  ناشي از اجراي طرح 

هاي تعادل بخشي بر وضعيت فعلي و 

آبخوان و مدلسازي کمي و کيفي  آتي

آبخوان، توسعه پايدار و حفاظت از 

 منابع آب زير زميني

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
امکان سنجي استفاده از   

 آبهاي ژرف در استان کرمان
 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

استفاده عدم شناسايي و 

بهينه از منابع آب و 

مديريت يکپارچه منابع 

 آبي

با توجه به اين که  تمام نياز آبي 

استان کرمان از منابع زيرزميني 

تامين ميشود، بررسي امکان استفاده 

از ژرفا آب در استان  ضروري بنظر 

 مي رسد.

بررسي امکانات و روش هاي استفاده 

 از ژرفا آب، توسعه پايدار منابع آب

رائه راه حل ا

 مشکل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 آب اقتصاد محور -3

 آب بخش در ياقتصاد يابيارز -3-1

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

ارزيابي و تحليل اثرات حذف 

النظاره آب زيرزميني بر حق 

مديريت بخش آب استان 

 کرمان

پايان نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

مديريت ، 

اقتصاد و 

 بازرگاني

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

از آنجايي که قانون حذف 

بر النظاره اثرات نامطلوبي را  حق

وضعيت منابع آب زيرزميني 

کشور وارد ساخته است، ارزيابي و 

تحليل اين قانون بر مديريت 

بخش آب استان کرمان ضرورت 

 مي يابد.

 استفاده بهينه از آب با رويکرد اقتصادي
ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 اقتصاد آب محور -3

 برقابي اقتصاد -3-2

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

پتانسيل يابي و امکان سنجي 

استفاده از نيروگاه هاي 

برقابي در خطوط انتقال و 

 ساير پروژه هاي آبي

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مباحث اقتصاد آب)تعيين 

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملياتي نمودن تجارت 

 (مجازي آب

داشتن  پروژه هاي خطوط انتقال 

 آب که اين امر

امکان احداث نيروگاههاي برقابي  

کوچک را به خوبي فراهم مي 

 نماتيد. 

ان يابي نقاط مناسب براي کشناخت و م

منظور  نصب نيروگاه هاي برق آبي به

استفاده از پتانسيل هاي آبي موجود در 

 استان کرمان

اجراي 

 پايلوت

 
 
 

 



 5  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 سک و بحرانيت ريريمحور مد -4

 ر عامليپدافند غ -4-1

 عنوان تحقيق فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

روشهاي جايگزين انحراف 

سنجهاي سيستمهاي از کار 

 افتاده رويه بتني سد نساء

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از 

هاي  تأسيسات آبي سازه

هيدروليکي)سد و شبکه و 

تاسيسات وابسته، 

بندي  هاي آب سيستم

تأسيسات، جلوگيري از 

 رشد جلبکها و ...(

به علت باال بودن هزينه 

ساختمان سدها و نيز شدت 

وخامت عواقب ناشي از ناپداري 

سدها، مسئله حفاظت و نگهداري 

و ارزيابي مستمر پايداري سدها 

از اهميت ويژه اي برخوردار مي 

 باشد.

کنترل مستمر سازه و اطالع کامل از .

نياز به يک برنامه  اوضاع و احوال سازه

مدون دارد و سرويس هاي تعميراتي و 

اتخاذ زمان و روش تعميرات براي تداوم 

 .کار و حداکثر بازدهي طرح الزامي است

ارائه راه حل 

 مشکل

2 

تعيين بازه هاي بحراني 

سيالب شهرهاي استان 

 کرمان 

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

اثرات بررسي 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ضرورت حفاظت 

ها و سواحل و  رودخانه

 ساماندهي آنها

در برنامه ريزيهاي مربوط به 

سيالب هاي شهري، برآورد 

ثر سيالب و کصحيح سطح حدا

دوره بازگشت آن از جايگاه ويژه 

و مهمي برخوردار بوده و 

مهمترين مرحله در برنامه ريزي 

ب هاي سيال کو مديريت ريس

 شهري به شمار مي رو د .

تعيين بازه هاي بحراني سيالب شهرهاي 

 استان

تهيه 

 دستورالعمل

 

 

 

 

 

 
 



 1  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 سک وبحرانيت ريريمحور مد-4

 يخشکسال -4-2

 عنوان تحقيق فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

به  ETLOOKبهبود الگوريتم 

منظور تخمين تبخير و تعرق 

واقعي در مقياس دشت با 

استفاده از داده هاي سنجش 

 از دور و پايش رطوبت خاک

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

فقدان سامانه يا شبکه 

يکپارچه منابع کامل پايش 

 آب)کمي و کيفي(

 امروزه با پيشرفت

ان کنولوژي ماهواره ها, امکت

تعرق واقعي با -برآورد تبخير

سنجش از دور  کنيکاستفاده از ت

 در سطح وسيع فراهم شده است.

به منظور تخمين  ETLOOKبهبود الگوريتم 

 تبخير و تعرق واقعي در مقياس دشت
 ارائه مدل 

 

 و بحران سکيت ريريمحور مد-4

 البيس -4-3

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

سيستم هاي هشدار سيالب 

و تهيه برنامه مديريت 

اضطراري سدهاي استان در 

 هنگام سيالب 

 تقاضا محور

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

ها  ضرورت حفاظت رودخانه

 و سواحل و ساماندهي آنها

در صورت پيش بيني زمان وقوع 

و هشدار به موقع خطر  به نحو 

مناسب وموثري، عالوه بر حفظ 

جان و اموال مردم، امکان استفاده 

از حجم آب حاصل از سيالب نيز 

 بود .ميسر خواهد 

پيش بيني زمان وقوع و هشدار بموقع 

سيل و تهيه برنامه مديريت اضطراري 

 سدهاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 

 



 7  6931در سال  اي کرمان آب منطقه شرکت اولويت هاي تحقيقاتي

 سک و بحرانيت ريريمحور مد-4

 موارد مشترک -4-4

يرد
ف

 

 عنوان تحقيق
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 انتظاراهداف مورد  ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 
تحليل اندرکنش خشکساليها 

 و سيالبهاي استان کرمان

پايان نامه 

 دانشجويي

طرح کالن ملي 

بررسي اثرات 

تغيير اقليم و 

مديريت 

 خشکسالي

بررسي علل و عوامل کاهش 

ها و افت  رواناب حوضه

هاي  ها و تاثيرات آب آبخوان

 يکديگرزيرزميني و سطحي بر 

ه کسالي وسيل کوقوع خش

بيشتر ناشي از نوسانات 

شديد بارندگي است، تاثير 

 نامطلوب و غير قابل

جبراني دارد .عليرغم اينکه 

استان کرمان از 

خشکساليهاي پياپي رنج 

ميبرد، اما از خطر سيل نيز 

 در امان نيست.

تحليل اندرکنش خشکساليها و سيالبهاي 

 استان کرمان

ارائه راه حل 

 شکلم

 

 ت دانش و پژوهشيريمحور مد -5

 آب بخش در پژوهش مديريت -5-1

 عنوان تحقيق فيرد
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي 
 اهداف مورد انتظار ت داشتنيل اولويدال عنوان مشکل کليدي

محصول 

 نهايي

1 

آسيب شناسي پروژه هاي 

اجرائي از منظر تغييرات 

حادث  شده در زمان اجرا و 

ميزان دقت در برآورد احجام 

 در حين مطالعات

 تقاضا محور

اولويت پژوهشي 

و فناوري 

کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

تعميرات و نگهداري از تأسيسات 

هاي هيدروليکي)سد و  آبي سازه

شبکه و تاسيسات وابسته، 

بندي تأسيسات،  هاي آب سيستم

 ...( جلوگيري از رشد جلبکها و

مديريت پروژه هاي عمراني 

با ضعف ها و آسيب هاي 

فراواني رو به رو است که 

بايد شناسايي شود و براي 

رفع آن ها راه حل ارائه 

 شود .

شناسايي آسيب ها ي پروژه هاي 

عمراني و  ارائه راهکار هايي براي بهبود 

 و اصالح آن

ارائه راه 

 حل مشکل

 


