
عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

بهینه یابی شبکه پایش سطح 
آب زیرزمینی با استفاده از 

روشهاي زمین آمار
پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت آبهاي تقاضا محور

زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنها
طرح پژوهشی کاربردي که در 
زنجیره ارزش دستگاه متولی 

باعث ارتقا کمی و کیفی خدمات 
دهی و فرایندها می شود.

باتوجه به ممنوعه بودن چهاردشت 
استان و فاقد تخصیص بودن محدوده 

هاي مطالعاتی از نظر برداشت منابع آب 
زیرزمینی و اهمیت تکمیل شبکه 

پیزومتریک جهت مانیتورینگ منابع 
اب زیرزمینی این تحقیق در اولویت 

قرار دارد.

مشخص شدن مناطقی از دشت که نیاز به توسعه و یا احداث  -1

شبکه چاههاي مشاهده اي دارد و از طرف دیگر حذف چاههاي مشاهده 
اي غیرضروري و بهینه یابی چاههاي مشاهده اي موجود به گونه اي که 
استفاده صحیح از  معرف محدوده نسبتا واقعی آبخوان باشد.-2-
چگونه می  بودجه براي تکمیل و توسعه شبکه پایش آبخوان 3--
توان با روشهاي کامپیوتري امکان دسترسی به شبکه بهینه را با دقت و 

سرعت بیشتري فراهم نمود.

بهینه سازي 
اطالعات

2

بررسی اثر احداث سدهاي 
مخزنی استان بر وضعیت 

آبخوان دشتهاي زیردست با 
استفاده از مدل هاي ریاضی 

(مطالعه موردي :دویرج و میمه)

تقاضا محور
آبخیزداري؛آبخوان داري احیا قنوات 
؛بهبود  واصالح روشهاي آبیاري و 
استقرار نظام بهره برداري مناسب

طرح پژوهشی کاربردي که در 
زنجیره ارزش دستگاه متولی 

باعث ارتقا کمی و کیفی خدمات 
دهی و فرایندها می شود.

باتوجه به تغییرات زمانی و مکانی کمی 
و کیفی ابهاي سطحی و زیرزمینی 
منطقه هاي مورد مطالعه تحقیق در 

اولویت قرار دارد.

1بتوان پیش بینی نمود که احداث و آبگیري سدهاي دویرج و میمه چه 
تاثیري روي وضعیت سفره هاي آب زیرزمینی دشت تحت پوشش با 
ارائه یک مدل در آینده خواهد داشت2- بررسی تغییرات سطح آب 
محاسبه بیالن آبخوان در طول  زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی 3

دوره هاي تنش 4شببه سازي سفره آب زیرزمینی در شرایط ماندگار و 
GMSوMODFLOW غیرماندگار.5مدل

ارائه راهکار

نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : مدیریت منابع آب

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : منابع آب

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : منابع آب
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : هیدروژئولوژي و منابع آب زیرزمینی

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : منابع آب



عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1
امکان سنجی احداث سدهاي
زیرزمینی در مناطق و دشتهاي
مرزي شهرستان دهلران و

مهران(فاز شناخت)

تقاضا محور
پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت 

آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی 
آنها

پروژه اي که با انجام مطالعه موردي به 
حل مشکلی از مشکالت صنعت آب 

استان می پردازد.

باتوجه به خروج بخش قابل توجهی از منابع اب 
زیرزمینی بصورت زهکشی انتهاي دشنتهاي 
منتهی به مرز کشور عراق این تحقیق اولویت 

دارد.

شناخت مناطق مستعد جهت احداث سدهاي زیر زمینی در راستاي 
جلوگیري از خروج آبهاي زیرزمینی به خارج از کشور و جلوگیري از 

اختالط آبهاي شور و شیرین در جهت حفاظت کیفی از منابع آب 
زیرزمینی

ارائه راهکار

2

تهیه مدل ریاضی بررسی اثر
مقابل منابع آب سطحی با

آبخوان مجاور آنها (مطالعه
موردي-رودخانه دویرج و

میمه طی حداقل یک سال آبی
با اندازه گیري صحرایی

((ماهانه

تقاضا محور
آبخیزداري؛آبخوان داري احیا قنوات 
؛بهبود  واصالح روشهاي آبیاري و 
استقرار نظام بهره برداري مناسب

انجام مطالعه موردي که منجر به حل 
مشکلی از مشکالت صنعت آب استان و 

مدیریت بهینه تامین آب میگردد.

باتوجه به تغییرات زمانی و مکانی کمی و کیفی 
منابع آب سطحی و زیرزمینی مناطق مورد نظر و 
رفتار متغیر بودن منابع اب فوق با هم این تحقیق 

اولویت دارد.

شناسایی رفتار منابع آب سطحی و- براورد حجم تقریبی تغذیه-1
-آبخوان ها توسط رودخانه ها درمناطق مختلف زیرزمینی نسبت به هم
براورد تقریبی تغذیه رودخانه توسط -بررسی تاثیرپذیري کیفی منابع

آب سطحی و زیرزمینی فوق از همدیگرآبخوان در مقاطع مختلف

ارائه راهکار

بررسی وامکان سنجی احداث3
زهکشهاي زیرزمینی
دردشتهاي با سطح ایستابی باال
مطالعات موردي دشت )

منطقه فرخ آباد) دهلران –

تقاضا محور
پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت 

آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی 
آنها

پروژه اي که با انجام مطالعه موردي به 
حل مشکلی از مشکالت صنعت آب 

استان می پردازد.

باتوجه به زهدار بودن طبیعی بخشی از دشت 
دهلران در اثر شرایط طبیعی و خاکشناسی منطقه 

و بمنظور امکان توسعه کشاورزي بعر از حل 
مشکل زهکشی این تحقیق در اولویت قرار دارد.

بررسی وامکان سنجی احداث زهکش هاي زیرزمینی دردشت هاي  (1
بررسی لزوم وشرایط احداث زهکش  با سطح ایستابی باال2)

تاثیر احداث زهکش زیرزمینی در تخلیه آبخوان و  زیرزمینی3)
کاهش سطح ایستابی4)امکان سنجی استفاده مجدد از زه آب ها5-تاثیر 

زهکشی منطقه مورد مطالعه بر منابع آب سطحی و زیرزمینی پایین دست

ارائه راهکار



4

تعیین سیاستهاي بهره برداري
بهینه از مخزن سد ایالم در
شرایط خشکسالی با استفاده از
و تعیین منحنی weap مدل
هاي فرمان بهره برداري از
مخزن در شرایط فوق با

استفاده از مدل عاي ریاضی

تقاضا محور
شناسایی روش هاي نوین مدیریت و بهره 
برداري بهینه منابع آب و سامانه هاي آب 

و فاضالب

کاهش هزینه هاي جاري و ارتقا کمی و 
کیفی خدمات دهی به متقاضیان

باتوجه به اهمیت سد مخزنی ایالم در  تامین اب 
شرب کنونی و دراز مدت مرکز استان و مراکز 
جمعیتی مجاور و ضرورت و حساسیت حفظ 
کیفیت اب شرب و همچنین اهداف تامین اب 

کشاورزي شبکه هاي ابیاري و زهکشی امیراباد و 
مهران این تحقیق اولویت دارد.

1- ارائه توصیه هاي کاربردي در جهت کاهش خسارات بحران و تنش 
کم آبی در شرایط خشکسالی2- گزینش یک برنامه مدیریتی براي 
کاهش تقاضا در شرایط خشکسالی3-بررسی نحوه بهره برداري از 
حداقل سازي  مخزن سد ایالم بویژه در دوره هاي خشکسالی4-

حداکثر کمبود مورد انتظار یا حداقل نمودن کل کمبود مورد انتظار 5-
در نظر گرفتن متغیرهاي تصمیم مصارف شرب و کشاورزي با احتساب 

احجام تامین و کمبودمتفاوت

5

مکان یابی و تهیه اطلس مناطق
مستعد احداث سامانه پخش

سیالب در استان ایالم

تقاضا محور
بررسی و بهینه سازي روشهاي مهار 

روانابهاي سطحی و زیرسطحی درحوضه 
هاي آبخیز

مطالعه موردي که به حل مشکل کاهش 
سطح آب زیرزمینی در مناطق مورد اجرا 

ي طرح در استان می پردازد.

با توجه به بیالن منفی و کسري مخزن اغلب 
ابخوان هاي حوزه عمل شرکت و بمنظور جبران 
کسري مخزن و تامین اب تخصیصهاي قبلی داده 

شده این تحقیق در اولویت قرار گرفته است.

تهیه بانک اطالعات مناطق مناسب براي احداث سامانه هاي  (1
تهیه اطلس مناطق مناسب براي احداث  بهره برداري از سیالب2)

سامانه هاي بهره برداري از سیالب و ارائه پهنه هاي مستعد بر اساس 
GIS نقشه هاي

بهینه سازي 
اطالعات

6

ارزیابی تاثیر کمی و کیفی  
احداث پروژه هاي تغذیه 

مصنوعی بر منابع آب 
مطالعات موردي  زیرزمینی (
پروژه هاي تغذیه مصنوعی 
برتش دهلران ، بان رحمان 

مهران)

تقاضا محور
پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت 

آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی 
آنها

طرح پژوهشی کاربردي که موجب 
ارزیابی عملکرد فنی پروژه انجام شده 
میگردد.و تاثیر اجراي طرح در ارتقاي 
کمی و کیفی خدمات را براي دستگاه 

متولی روشن می سازد.

با توجه به بیالن منفی و کسري مخزن اغلب 
ابخوان هاي حوزه عمل شرکت و بمنظور جبران 
کسري مخزن و تامین اب تخصیصهاي قبلی داده 

شده این تحقیق در اولویت قرار گرفته است.

1-تهیه بیالن آب زیرزمینی به منظور شناخت تاثیر احداث پروژه هاي 
تغذیه مصنوعی بر منابع آب زیرزمینی2-جمع آوري و ثبت آمار و 

اطالعات مورد نیاز و ارزیابی اثرات کیفی پخش سیالب بر منابع آب 
زیرزمینی در بعد زمان و مکان-3-ایجاد سیستم پایش مناسب در 

محدوده طرح پخش سیالب جهت رفتارسنجی اثرات پخش سیالب بر 
منابع آب زیرزمینی4-دسته بندي اطالعات جمع آوري شده به عنوان 

بانک اطالعاتی مورد استفاده در کارهاي تحقیقاتی و اجرایی اتی5-
ارزیابی تغییرات روند پارامترهاي کیفی سفره و بررسی تاثیر پخش 

سیالب در این تغییرات

ارائه راهکار

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : منابع آب
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : منابع آب غیرمتعارف



عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

شناسایی منابع آب غیر  
متعارف استان و بررسی امکان 

بهره برداري از آنها در 
مصارف مختلف

تقاضا محور
معرفی روش هاي فنی و اقتصادي استفاده از 

آب هاي نامتعارف(آب دریا؛ پساب...)براي 
مصارف مختلف کشاورزي شرب و صنعت

مطالعه کاربردي که به حل 
مشکل صنعت آب استان کمک 
می کند و موجب کاهش هزینه 

هاي سرمایه گذاري در طرحهاي 
توسعه منابع آب جدید میگردد.

باتوجه به پایین بودن راندمان مصرف و 
بمنظور بررسی امکان افزایش بهره 

وري از طریق استفاده مجدد از پسابها 
بدون استفاده منابع اب جدید این 

تحقیق اولویت دارد.

افزایش بهره وري مصرف آب و توسعه اهداف هزاره سوم بخصوص اهدافی 
که در راستاي توسعه پایدار زیست محیطی و مدیریت پایداراست.

ساخت محصول

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1
بررسی منشا و جنبه هاي بهره 
برداري از چشمه هاي آبگرم 

دهلران
تقاضا محور

شناسایی روش هاي نوین مدیریت و بهره 
برداري بهینه منابع آب و سامانه هاي آب و 

فاضالب

طرح پژوهشی کاربردي که باعث ارتقا 
کمی و کیفی خدمات دهی به متقاضیان 

بهره بردار خواهد شد.

باتوجه به ناشناخته بودن منشا 
مشخصات فیزیکی و شیمیایی اب 

چشمه هاي اب گرم دهلران و بمنظور 
امکان سنجی بهره برداري بهینه از این  
اب این تحقیق در اولویت قرار دارد.

بررسی منشاء چشمه هاي آبگرم دهلران در ارتباط گسلهاي  -1
تعیین آنومالی زمین گرمایی موثر در ایجاد چشمه هاي  باالدست2-
چگونگی توسعه چشمه هاي مذکور جهت افزایش ابدهی  مذکور3-

و بازدهی آنها از نظر استفاده هاي هیدرو تراپی(آب درمانی)4-
آنالیز هیدروژئوشیمیایی جهت تعیین چگونگی تاثیر ترکیب سازندها و 

امکان سنجی  ساختارهاي موجود بر ترکیب شیمیایی آب5-
بهره برداري و استفاده از آن

استفاده بهینه از 
منابع اب موجود

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : منابع آب
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : آبهاي گرم و معدنی

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : تاسیسات آبی و هیدرولیک
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : سازه و هیدرولیک



1

بررسی کارایی سازه هاي 
هیدرولیکی احداث شده در 
شبکه هاي آبیاري و زهکشی 

دشت عباس

تقاضا محور
توسعه روش هاي نوین آبیاري و 

زهکشی
کاهش هزینه هاي جاري

1-ارزیابی عملکرد سازه هاي موجود2-آسیب شناسی سازه هاي 
موجود3-پیشنهاد سازه هاي مطلوب و کاراتر4-تحلیل فنی و اقتصادي

ارائه راهکار

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

شناسایی و بررسی عملکرد 
گونه هاي گیاهی موثر در مهار 
فرسایش حوضه آبریز سدهاي 

مخزنی (سد مخزنی میمه)

تقاضا محور
بررسی و بهینه سازي روش هاي نوین 

حفاظت آب و خاك

مطالعه موردي که منجر به حل مشکل 
فرسایش و رسوب زایی حوزه آبریز 

باالدست سدهاي مخزنی و تاسیسات آبی 
میگردد.

با توجه به باال بودن حجم فرسایش 
حوزه ها و تاثیر آن بر حجم رسوبات 
پشت دریاچه سدمخزنی استان و تاثیر 

مستقیم ان در افزایش هزینه هاي 
اجرایی این پروژه ها این تحقیق 

اولویت دارد.

شناخت گونه هاي گیاهی موثر در کاهش رسوبات حوضه هاي سدهاي 
مخزنی

حفاظت  از منابع 
آب و خاك

2

آسیب شناسی مناطق معادن 
فعلی برداشت مصالح رودخانه 

اي در استان و پتانسیل یابی 
مناطق مستعد برداشت مصالح 
رودخانه ا ي و ارایه راهکار

تقاضا محور
بررسی و ارائه الگوهاي مدیریت جامع 

حوضه هاي آبخیز

طرح پژوهشی کاربردي که باعث ارتقا 
کمی و کیفی محصوالت میگردد و داراي 
بهره بردار مشخص می باشد و در راستاي 
کاهش هزینه هاي احتمالی مترتب است.

باتوجه به وظایف قانونی شرکت این تحقیق 
اولویت دارد.

ممانعت از ورود  جلوگیري از تغییر رژیم جریان2- -1
خسارات به اراضی کشاورزي تاسیسات آبی و شبکه هاي آبیاري و 

حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها زهکشی3-
ارائه راهکار

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : مهندسی رودخانه
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : حفاظت و مهندسی رودخانه

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : مهندسی رودخانه



عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

بررسی جابجایی حدبستر 
رودخانه هاي داخل شهر ایالم 
با استفاده از تصاویر ماهواره اي

تقاضا محور
بررسی و ارائه الگوهاي مدیریت جامع 

حوضه هاي آبخیز
جلوگیري از تجاوز به محدوده 

بستر و حریم مسیلها و کاهش بار 
حقوقی

با توجه به بار حقوقی مترتب از موضوع
و لزوم رعایت قانون این تحقیق اولویت

دارد.

ارائه راهکارتعیین حد بستر قانونی قبل از تغییرات اعمال شده

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

بررسی امکان سنجی ایجاد 
طرحهاي توسعه گردشگري و 

پرورش آبزیان در سدهاي 
مخزنی در دست بهره برداري

تقاضا محور
روش هاي بهبود مدیریت تولید و 
مصرف در بخش کشاورزي آب؛ 

فاضالب و محیط زیست

طرح مرتبط با مسائل مالی 
اقتصادي در راستاي سرمایه 

گذاري در صنعت آب و کسب 
درامد

باتوجه به ضرورت حفاظت کیفی منابع
اب از یکطرف و نیاز به کسب درامد
توسط شرکت تحقیق در این زمینه

اهمیت دارد.

امکان سنجی احداث مناطق نمونه گردشگري در سدهاي در  (1
امکان سنجی احداث طرح هاي پرورش ماهی  دست بهره برداري  2)

ایجاد منابع درامد جانبی از طریق احداث  در سدهاي مخزنی3)
طرح هاي فوق

تولید درامد و 
توسعه گردشگري

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : اقتصاد و بهره وري آب

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : مباحث اقتصادي؛ اجتماعی فرهنگی و حقوقی
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : اجتماعی؛ مشارکت مردمی و سرمایه گذاري

نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : مدیریت رودخانه

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : مباحث اقتصادي؛ اجتماعی فرهنگی و حقوقی



1

تحلیل مولفه هاي موثر بر توسعه 
مشارکت مردمی در اجرا و 
بهره برداري طرح هاي تامین 
آب و ارزیابی عملکرد و 

آسیب شناسی آنها

تقاضا محور
روش هاي بهبود مدیریت تولید و 
مصرف در بخش کشاورزي آب؛ 

فاضالب و محیط زیست

مطالعات مرتبط با مدیریت نیروي انسانی و 
مسائل اجتماعی که داراي نتایج زودبازده 

در صنعت آب استان میگردد.

در راستاي سیاست هاي برون سپاري و 
مشارکت مردمی در اجرا و بهره 

برداري طرحهاي تامین اب این تحقیق 
اولویت دارد.

تعیین میزان مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب  (1
شناسایی عوامل اقتصادي، فرهنگی و  بخش کشاورزي استان ایالم2)
اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب بخش 

رتبه بندي عوامل اقتصادي، فرهنگی و  کشاورزي استان ایالم3)
اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی4-ارائه راهکارهاي علمی و عملی 

جهت بهبود مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب

ارائه راهکار

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

بررسی تاثیر برخی از گیاهان 
زراعی در کاهش آلودگی 

عناصر سنگین(کادمیوم؛سرب 
؛روي..)خاکهاي آلوده استان

تقاضا محور

روشهاي بهسازي و اصالح منابع 
آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه 
راهکارهاي پیشگیري مهار و کاهش 

آلودگی هاي ناشی از آنها

مطالعه موردي در خصوص حل 
مشکالت صنعت آب استان

باتوجه به احداث صنایع پتروشیمی و
گازو..در استان و ورود پسابهاي صنعتی
به منابع اب استان و ضرورت کاهش
االیندگی این پسابها و حفاظت کیفی از

منابع اب این تحقیق ضرورت دارد.

بررسی اثر نوع گیاه بر میزان برداشت عناصر سنگین از خاك-بررسی 
میزان برداشت عناصر سنگین از خاك-شناسایی و کاشت گیاهان ابر 

جاذب بومی استان در این مناطق و جمع آوري آنها پس از انباشت 
فلزات سنگین در بافتهایشان طی چندین مرحله-بررسی اثر متقابل خاك 

و گیاه در برداشت عناصر سنگین خاك-مقایسه غلظت فلزات سنگین 
در ریشه و اندامهاي هوایی  گیاهان کاشت شده-مقایسه عملکرد گیاهان 
کاشت شده در جذب عناصر سنگین از خاك-ارائه راهکار مناسب و با 

صرفه براي کاهش آلودگی خاك در منطقه

ارائه راهکار

2

شناسایی و ارزیابی منابع 
آلوده کننده آب هاي کارستی 

با استفاده از تکنیک سنجش از 
دور و تعیین شعاع تاثیر آنها در 

حوضه آبریز رودخانه هاي 
استان

تقاضا محور

روشهاي بهسازي و اصالح منابع 
آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه 
راهکارهاي پیشگیري مهار و کاهش 

آلودگی هاي ناشی از آنها

مطالعه موردي جهت حل مشکل تامین 
آب بویژه شرب و صنعت در استان

باتوجه به اینکه اغلب منابع اب شرب 
استان از چشمه هاي کارستی و منابع 

اب زیرزمینی سازند سخت تامین 
میشود.این تحقیق در اولویت قرار دارد.

شناسایی منابع آلوده کننده آب هاي کارستی در منطقه مورد بررسی و 
تعیین پهنه ها و شعاع تاثیر منابع آلوده کننده و تهیه تاریخچه وقوع 

ریزگردها در استان و جمع آوري آمار و اطالعات مربوطه به شدت و 
مدت وقوع

ارائه راهکار

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی :محیط زیست؛ حفاظت کیفی و پدافند غیرعامل
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : مدیریت کیفی و حفاظت آب؛ خاك و محیط زیست



3
بررسی پدیده ریزگرد بر 
کیفیت منابع آب (مطالعه 

موردي: سد ایالم)
مطالعه موردي جهت مقابله با موضوع منشا یابی و مدیریت ریزگردهاتقاضا محور

بحران آب ناشی از عوامل طبیعی

باتوجه  به وقوع پدیده ریزگردها در 
چندساله اخیر در استان ایالم و اثر این 

پدیده بر کیفیت ابها و همچنین در 
افزایش مصرف اب این تحقیق اولویت 

دارد.

آیا در زمان وقوع پدیده ریزگرد، کیفیت آب سد ایالم تغییر  (1
چه  ترکیب ریزگردها در محدوده سد چیست؟ 3) می یابد؟2)

تغییر  پارامترهایی از کیفیت آب سد را تحت تاثیر قرار می دهد؟4)
کیفیت با چه فاصله زمانی از ریزگرد به حالت قبل از ریزگرد بر 

می گردد؟

ارائه راهکار

4

MT3D بررسی مدل کیفی
در تعیین مرز جبهه آب هاي 

شور با شیرین (آبخوان 
موسیان- حاشیه رودخانه 

دویرج)

تقاضا محور
آبخیزداري؛آبخوان داري احیا قنوات 
؛بهبود  واصالح روشهاي آبیاري و 
استقرار نظام بهره برداري مناسب

مطالعه کاربردي و توسعه اي که 
باعث ارتقا کمی و کیفی خدمات 

دهی به متقاضیان می شود.و 
کاهش هزینه هاي سرمایه گذاري 

و جلوگیري ورود خسارت 
احتمالی ناشی به متقاضیان از عدم 

وجود اطالعات فنی میگردد.

باتوجه به ناهمگن بودن کیفیت منابع
اب زیرزمینی ابخوان موسیان و تامین
اب شرب بخش عظیمی از مراکز
جمعیتی دهلران از این منابع اب تعیین
مرز ابهاي شوروشیرین وانجام این

تحقیق ضرورت دارد.

شناخت مکانیزم منبع آلوده کننده (شوري) و عوامل و میزان تاثیر  (1
شناخت و تغیین مرز آب شور و شیرین و عوامل تاثیرگذار بر  (2

بررسی نحوه مدل نمودن کیفی آبخوان و انتخاب روش  آن 3)
تعیین جبهه آب شور و شیرین رفتار آبخوان  بررسی و مدل مناسب 4)

و نحوه تغییرات مرز آب شور و شیرین و مدیریت بهنیه آن به منظور 
تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان و رودخانه بهره برداري حداکثر 5)

ارائه راهکار

5

بررسی تاثیر سازندهاي زمین 
شناسی برکیفیت آب رودخانه 

هاي استان و اثرات آن 
برسدهاي مخزنی در دست 

احداث(مطالعه 
موردي:رودخانه دویرج ومیمه)

تقاضا محور

روشهاي بهسازي و اصالح منابع 
آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه 
راهکارهاي پیشگیري مهار و کاهش 

آلودگی هاي ناشی از آنها

مطالعه موردي که باعث ارتقاي 
کمی و کیفی خدمات و افزایش 
راندمان پروژه ها و کاهش هزینه 
هاي بهره برداري در افق طرح 

میگردد.

باتوجه به تغییرات شدید کیفیت اب در
حوزه ابریز رودخانه هاي میمه و دویرج
ناشی از تشکیالت زمین شناسی منطقه

این تحقیق اولویت دارد.

افزایش بهره وري از آبهاي جاري جنوب استان-امکان پیشنهاد الگوي 
کشت متناسب با کیفیت آب در زمانها و مکانهاي مختلف-امکان ارایه 
راهکار جهت اصالح آب و خاك متناسب با وضعیت زمانی و مکانی 

آب-تهیه نقشه هاي پهنه بندي پتانسیل سازندهاي طبیعی موثر در تخریب 
کیفی منابع آب در محیط جی اي اس-بررسی آالیندگی رودخانه ناشی 

از انتشار الودگیهاي چشمه هاي گوگردي و نفتی به رودخانه

ارائه راهکار



6

بررسی اثرات و آلودگی هاي 
زیست محیطی ناشی از سموم 

دفع آفات و کودهاي شیمیایی 
بر منابع آب در دشت هاي مهم 

استان

تقاضا محور

بررسی شناسایی و معرفی روشهاي 
تشخیصی سریع آالینده هاي زیست 

محیطی داروها سموم دفع آفات نباتی 
و کودها در تولیدات و منابع پایه 

محیطی و ارائه  راهکارهاي کاهش 
اثرات باقیمانده در جهت حفظ محیط 

و تولید محصول سالم

مطالعه موردي در راستاي ارتقا 
کمی و کیفی محصوالت و حل 

مشکالت

در راستاي حفاظت کیفی منابع اب و
جلوگیري از عواقب احتمالی زیانهاي
ناشی از استفاده از پسابهاي مضر و
بارحقوقی مترتبه این تحقیق اولویت

دارد.

وضعیت کمی و کیفی منابع آبی استان مشخص خواهد شد.  (1
حساسیت منابع آبی استان در بخش هاي مختلف تعیین خواهد  (2

تهیه نقشه هاي پهنه بندي زون هاي بحرانی آسیب پذیر شد3)
ارائه راهکار

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

بررسی راهکارهاي افزایش 
راندمان تاسیسات آبیاري 

وزهکشی شبکه دشت عباس 
در راستاي بهینه سازي منابع و 

مصارف شبکه مذکور

تقاضا محور
توسعه روش هاي نوین آبیاري و 

زهکشی

مطالعه کاربردي در راستاي 
افزایش راندمان بهره برداري و 

کاهش هزینه هاي جاري و 
جلوگیري از سرمایه گذاري در 
اجراي طرحهاي جدید توسعه 

منابع آب

باتوجه به هزینه هاي مضاعف تامین اب
و پایین بودن راندمان ابیاري و لزوم
بهره برداري و مصرف بهینه اب این

تحقیق اولویت دارد.

1-تاثیر مشارکت مردم در افرایش راندمان تاسیسات 2- تاثیر واگذاري 
شبکه به بخش خصوصی در افزایش راندمان تاسیسات

ارائه راهکار

2
ارزیابی سامانه ریشه در
هیبریدهاي ذرت علوفه اي و
دانه اي با هدف افزایش

راندمان و کارایی مصرف آب

تقاضا محور
بررسی شیوه هاي مدیریت مصرف و 
کاهش هدررفت آب در بخش هاي 

کشاورزي شرب و صنعت

مطالعه کاربردي و توسعه در 
راستاي کاهش هزینه هاي سرمایه 

گذاري در صنعت آب و ارتقا 
کمی و کیفی محصول

باتوجه به محدودیت هاي شدید منابع
اب و افزایش تقاضا بر مصرف و
نقصان منابع ابی در دسترس در اثر
وقوع خشکسالیهاي اخیر این تحقیق

اولویت دارد.

1-بررسی و ارزیابی افزایش کارایی مصرف آب و راندمان آبیاري 2-
بررسی و ارزیابی کاهش مصرف آب

ارائه راهکار

نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : ارتقاي بهره وري مصرف آب کشاورزي و شیوه هاي نوین آبیاري
نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : آبیاري و زهکشی



3

ارزیابی عملکرد شبکه هاي 
آبیاري و زهکشی و محاسبه 
راندمان آبیاري جهت ارتقا 

بهره وري

تقاضا محور
توسعه روش هاي نوین آبیاري و 

زهکشی

مطالعه کاربردي در راستاي 
افزایش راندمان بهره برداري و 

کاهش هزینه هاي جاري و 
جلوگیري از سرمایه گذاري در 
اجراي طرحهاي جدید توسعه 

منابع آب

باتوجه به هزینه هاي مضاعف تامین اب
و پایین بودن راندمان ابیاري و لزوم
بهره برداري و مصرف بهینه اب این

تحقیق اولویت دارد.

محاسبه راندمان توزیع وانتقال آب در شبکه هاي آبیاري 2) (1
ارزیابی عملکرد شبکه هاي آبیاري و زهکشی با استفاده از راندمان 
ارایه راهکارهایی جهت ارتقا بهره وري شبکه محاسبه شده 3)

ارائه راهکار

عنوان تحقیقردیف
نوع 

تحقیق(دانشجویی/
تقاضامحور )

اسناد باالدستی در وزارت نیرو با ذکر 
مورد / عنوان اولویت مصوب و طرح 
کالن ملی مرتبط شوراي عالی عتف

دالیل تحقیقاتی بودن پروژه طبق 
"آیین نامه تعریف، داوري، نظارت 

و ارزیابی طرح هاي پژوهشی"
کلمه)دالیل اولویت داشتن تحقیق اهداف مورد انتظار (حداکثر در 50

محصول نهایی 
تحقیق*

1

مدیریت بهره برداري از 
شبکه هاي آبیاري و زهکشی 

در شرایط غیرمعمول 
(خشکسالی، سیالب و ...)

تقاضا محور
بررسی شیوه هاي مدیریت مصرف و 
کاهش هدررفت آب در بخش هاي 

کشاورزي شرب و صنعت

مطالعه کاربردي در راستاي 
افزایش راندمان بهره برداري و 

کاهش هزینه هاي جاري و 
جلوگیري از سرمایه گذاري در 
اجراي طرحهاي جدید توسعه 

منابع آب

باتوجه به محدودیت هاي شدید منابع
اب و افزایش تقاضا بر مصرف و
نقصان منابع ابی در دسترس در اثر
وقوع خشکسالیهاي اخیر این تحقیق

اولویت دارد.

ارایه سیستم مدیریت یکپارچه جهت کنترل بهره برداري از  (1
تهیه و  شبکه ها در شرایط غیرمعمول (خشکسالی، سیالب و ...)-2)

ارایه الگوي کشت و نیاز آبی آن، متناسب با خاکشناسی اراضی شبکه 
در شرایط عادي و غیرعادي همچون خشکسالی

ارائه راهکار

نام محور اولویتهاي تحقیقاتی : آبیاري و زهکشی
نام زیر محور اولویتهاي تحقیقاتی : شبکه هاي آبیاري و زهکشی و نظام هاي بهره برداري



هدفعنوان تحقیقردیف
ریشه یابی علل بروز کم آبی و کاهش آورد رودخانه کنگیر -1

تعیین تاثیر خشکسالیهاي اخیر بر آورد رودخانه کنگیر و حوضه ابریز مربوطه -2
ارایه راهکارهاي مناسب و عملی جهت سازگاري با کم آبی در مدیریت رودخانه مذکور -3

1بتوان پیش بینی نمود که احداث و آبگیري سد گاوي چه تاثیري روي وضعیت سفره هاي آب زیرزمینی دشت مهران با 
ارائه یک مدل در آینده خواهد داشت

2بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی
محاسبه بیالن آبخوان در طول دوره هاي تنش 3

4شببه سازي سفره آب زیرزمینی در شرایط ماندگار و غیرماندگار....
GMSوMODFLOW 5مدل

مشخص شدن مناطقی از دشت که نیاز به توسعه و یا احداث شبکه چاههاي مشاهده اي دارد و از طرف دیگر  -1
حذف چاههاي مشاهده اي غیرضروري و بهینه یابی چاههاي مشاهده اي موجود به گونه اي که معرف محدوده نسبتا 

واقعی آبخوان باشد.
استفاده صحیح از بودجه براي تکمیل و توسعه شبکه پایش آبخوان -2

چگونه می توان با روشهاي کامپیوتري امکان دسترسی به شبکه بهینه را با دقت و سرعت بیشتري فراهم نمود. -3

امکان سنجی احداث سدهاي زیرزمینی در مناطق 4
و دشتهاي مرزي شهرستان دهلران و مهران

شناخت مناطق مستعد جهت احداث سدهاي زیر زمینی در راستاي جلوگیري از خروج آبهاي زیرزمینی به خارج از کشور و 
جلوگیري از اختالط آبهاي شور و شیرین در جهت حفاظت کیفی از منابع آب زیرزمینی

بررسی وامکان سنجی احداث زهکش هاي زیرزمینی دردشت هاي با سطح ایستابی باال (1
بررسی لزوم وشرایط احداث زهکش زیرزمینی (2

تاثیر احداث زهکش زیرزمینی در تخلیه آبخوان و کاهش سطح ایستابی (3
4)امکان سنجی استفاده مجدد از زه آب ها

تهیه بیالن منابع آب سطحی و زیر زمینی در مناطق تحت پوشش طرح هاي توسعه منابع آب -4
تعیین تاثیر اجراي طرحهاي توسعه منابع آب بویژه سدهاي مخزنی وشبکه هاي ابیاري و زهکشی بر منابع آب  -5

زیرزمینی
تهیه مدل ریاضی مرتبط با این موضوع -6

1-تهیه بیالن آب زیرزمینی به منظور شناخت تاثیر احداث پروژه هاي تغذیه مصنوعی بر منابع آب زیرزمینی
2-جمع آوري و ثبت آمار و اطالعات مورد نیاز و ارزیابی اثرات کیفی پخش سیالب بر منابع آب زیرزمینی در بعد زمان و 

مکان
3-ایجاد سیستم پایش مناسب در محدوده طرح پخش سیالب جهت رفتارسنجی اثرات پخش سیالب بر منابع آب 

زیرزمینی
4-دسته بندي اطالعات جمع آوري شده به عنوان بانک اطالعاتی مورد استفاده در کارهاي تحقیقاتی و اجرایی اتی

5-ارزیابی تغییرات روند پارامترهاي کیفی سفره و بررسی تاثیر پخش سیالب در این تغییرات
تهیه بانک اطالعات مناطق مناسب براي احداث سامانه هاي بهره برداري از سیالب (1

تهیه اطلس مناطق مناسب براي احداث سامانه هاي بهره برداري از سیالب و ارائه پهنه هاي مستعد بر اساس  (2
GIS نقشه هاي

1- ارائه توصیه هاي کاربردي در جهت کاهش خسارات بحران و تنش کم آبی در شرایط خشکسالی
2- گزینش یک برنامه مدیریتی براي کاهش تقاضا در شرایط خشکسالی

3-بررسی نحوه بهره برداري از مخزن سد ایالم بویژه در دوره هاي خشکسالی
حداقل سازي حداکثر کمبود مورد انتظار یا حداقل نمودن کل کمبود مورد انتظار -4

در نظر گرفتن متغیرهاي تصمیم مصارف شرب و کشاورزي با احتساب احجام تامین و کمبودمتفاوت -5
1-شناسایی رفتار منابع آب سطحی و زیرزمینی نسبت به هم

2-براورد حجم تقریبی تغذیه آبخوان ها توسط رودخانه ها درمناطق مختلف
3-براورد تقریبی تغذیه رودخانه توسط آبخوان در مقاطع مختلف

4-بررسی تاثیرپذیري کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی فوق از همدیگر

شناسایی منابع آب غیر  متعارف استان و بررسی 11
امکان بهره برداري از آنها در مصارف مختلف

افزایش بهره وري مصرف آب و توسعه اهداف هزاره سوم بخصوص اهدافی که در راستاي توسعه پایدار زیست محیطی و 
مدیریت پایداراست.

10
تهیه مدل ریاضی بررسی اثر مقابل منابع آب 

سطحی با آبخوان مجاور آنها (مطالعه موردي-
رودخانه دویرج و میمه)

مکان یابی و تهیه اطلس مناطق مستعد احداث 8
سامانه پخش سیالب در استان ایالم

9

تعیین سیاستهاي بهره برداري بهینه از مخزن سد 
ایالم در شرایط خشکسالی با استفاده از مدل 

و تعیین منحنی هاي فرمان بهره برداري  weap

از مخزن در شرایط فوق با استفاده از مدل عاي 
ریاضی

ارزیابی اثرات طرحهاي توسعه منابع آب بر منابع 6
آب زیرزمینی

7

ارزیابی تاثیر کمی و کیفی  احداث پروژه هاي 
مطالعات  تغذیه مصنوعی بر منابع آب زیرزمینی (

موردي پروژه هاي تغذیه مصنوعی برتش دهلران ، 
بان رحمان مهران)

بهینه یابی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با 3
استفاده از روشهاي زمین آمار

5
بررسی وامکان سنجی احداث زهکشهاي زیرزمینی 
مطالعات موردي  دردشتهاي با سطح ایستابی باال (

منطقه فرخ آباد) دشت دهلران –

بررسی عوامل کاهش چشمگیر آورد رودخانه 1
کنگیر در محل سد مخزنی کنگیر

2
بررسی اثر احداث سدهاي مخزنی استان بر 

وضعیت آبخوان دشتهاي زیردست با استفاده از 
مدل هاي ریاضی (مطالعه موردي :دویرج و میمه)



بررسی منشاء چشمه هاي آبگرم دهلران در ارتباط گسلهاي باالدست -1
تعیین آنومالی زمین گرمایی موثر در ایجاد چشمه هاي مذکور -2

چگونگی توسعه چشمه هاي مذکور جهت افزایش ابدهی و بازدهی آنها از نظر استفاده هاي هیدرو تراپی(آب  -3
درمانی)

آنالیز هیدروژئوشیمیایی جهت تعیین چگونگی تاثیر ترکیب سازندها و ساختارهاي موجود بر ترکیب شیمیایی آب -4

امکان سنجی بهره برداري و استفاده از آن -5

تعیین ضریب گذر دهی -1
بهینه سازي ابعاد هندسی سرریز و افزایش راندمان سرریز -2

1-ارزیابی عملکرد سازه هاي موجود
2-آسیب شناسی سازه هاي موجود

3-پیشنهاد سازه هاي مطلوب و کاراتر
4-تحلیل فنی و اقتصادي

15
شناسایی و بررسی عملکرد گونه هاي گیاهی موثر 

در مهار فرسایش حوضه آبریز سدهاي مخزنی (سد 
مخزنی میمه)

شناخت گونه هاي گیاهی موثر در کاهش رسوبات حوضه هاي سدهاي مخزنی

جلوگیري از تغییر رژیم جریان -1
ممانعت از ورود خسارات به اراضی کشاورزي تاسیسات آبی و شبکه هاي آبیاري و زهکشی -2

حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها -3

بررسی جابجایی حدبستر رودخانه هاي داخل شهر 17
تعیین حد بستر قانونی قبل از تغییرات اعمال شدهایالم با استفاده از تصاویر ماهواره اي

انجام آمایش و پایش در شبکه تولید منابع آب با هدف تدوین طرحی جامع و نظام مند در زمینه برآورد نسبی  (1
مکانیسم توزیع منابع آب استان

مطلوبیت بخشی به شیوه هاي ارزش یابی اقتصادي در شبکه تولید و توزیع آب استان (2

کشش سنجی اقتصادي شبکه تولید آب استان در زمینه مدیریت منابع آبی با عنایت به محدودیت هاي موجود (3

تالش براي تدوین شاخص مصرف بهینه بهره برداران از شبکه تولید منابع و توزیع آب استان (4
امکان سنجی احداث مناطق نمونه گردشگري در سدهاي در دست بهره برداري (1

امکان سنجی احداث طرح هاي پرورش ماهی در سدهاي مخزنی (2
ایجاد منابع درامد جانبی از طریق احداث طرح هاي فوق (3

تعیین میزان مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب بخش کشاورزي استان ایالم (1
شناسایی عوامل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب بخش  (2

کشاورزي استان ایالم
رتبه بندي عوامل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی (3

ارائه راهکارهاي علمی و عملی جهت بهبود مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب
- وضعیت کمی و کیفی منابع آبی محدوده مورد مطاله مشخص خواهد شد.

- حساسیت منابع آبی استان در بخش هاي مختلف تعیین خواهد شد.
- مصارف آب رودخانه هاي مذکوردر بخش هاي مختلف  و در زیرحوضه هاي مربوطه تعیین خواهد شد.

تاثیر کمی و کیفی منابع آب سطحی  گدارخوش بر روي سفره آب زیرزمینی صالح آباد
-افزایش بهره وري از آبهاي جاري جنوب استان

- امکان پیشنهاد الگوي کشت متناسب با کیفیت آب در زمانها و مکانهاي مختلف
-امکان ارائه راهکار جهت اصالح آب و خاك متناسب با وضعیت زمانی و مکانی آب

GISتهیه نقشه هاي پهنه بندي پتانسیل سازندهاي طبیعی موثر در تخریب کیفی منابع آب در محیط-
وضعیت کمی و کیفی منابع آبی استان مشخص خواهد شد. (1

حساسیت منابع آبی استان در بخش هاي مختلف تعیین خواهد شد. (2
شناسایی نواحی زون هاي آسیب پذیر و تاثیرگذلر (3

شناخت مکانیزم منبع آلوده کننده ( شوري) و عوامل و میزان تاثیر (1

23
بررسی اثرات و آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از 

سموم دفع آفات و کودهاي شیمیایی بر منابع آب 
در دشت هاي مهم استان

24
بررسی مدل کیفی MT3Dدر تعیین مرز
جبهه آب هاي شور با شیرین (آبخوان

موسیان- حاشیه رودخانه دویرج)

بررسی روند تغییرات آلودگی رودخانه هاي استان 21
و راهکارهاي کاهش آن(مطالعه موردي:گدارخوش)

22

بررسی تاثیر سازندهاي زمین شناسی برکیفیت آب 
رودخانه هاي استان و اثرات آن برسدهاي مخزنی 

در دست احداث(مطالعه موردي:رودخانه دویرج 
ومیمه)

19
بررسی امکان ایجاد منابع درآمد جانبی از طریق 
توسعه گردشگري و پرورش آبزیان در سدهاي 

مخزنی در دست بهره برداري

تحلیل مولفه هاي موثر بر توسعه مشارکت مردمی 20
در اجرا و بهره برداري طرح هاي تامین آب

16
آسیب شناسی مناطق معادن فعلی برداشت مصالح 

رودخانه اي در استان و پتانسیل یابی مناطق 
مستعد برداشت مصالح رودخانه اي

18
و  ارزش یابی اقتصادي منابع تولید (منابع تامین)
شبکه هاي توزیع آب در استان (با محوریت آب 

کشاورزي و صنعت)

بررسی کارایی سازه هاي هیدرولیکی احداث شده 14
در شبکه هاي آبیاري و زهکشی دشت عباس

بررسی منشا و جنبه هاي بهره برداري از چشمه 12
هاي آبگرم دهلران

تهیه و آنالیز مدل ریاضی سرریز سدهاي مخزنی 13
در دست اجرا



شناخت و تغیین مرز آب شور و شیرین و عوامل تاثیرگذار بر آن (2
بررسی نحوه مدل نمودن کیفی آبخوان و انتخاب روش بررسی و مدل مناسب (3

تعیین جبهه آب شور و شیرین رفتار آبخوان و نحوه تغییرات مرز آب شور و شیرین و مدیریت بهنیه آن  (4
به منظور بهره برداري حداکثر

تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان و رودخانه (5
شناخت عملکرد آبزیان لجن خوار در تصفیه آب (1

امکان سنجی تصفیه و بهینه سازي آب سد مخزنی ایالم با استفاده از آبزیان لجن خوار (2
و بار آلی لجن BOD زالل سازي نسبی آب و کاهش (3

ارائه راهکارهاي عملیاتی (4

26

شناسایی و ارزیابی منابع آلوده کننده
آب هاي کارستی با استفاده از تکنیک
سنجش از دورو تعیین شعاع تاثیر آنها در

حوضه آبریز رودخانه هاي استان

شناسایی منابع آلوده کننده آب هاي کارستی در منطقه مورد بررسی و تعیین پهنه ها و شعاع تاثیر منابع 
آلوده کننده

آیا در زمان وقوع پدیده ریزگرد، کیفیت آب سد ایالم تغییر می یابد؟ (1
ترکیب ریزگردها در محدوده سد چیست؟ (2

چه پارامترهایی از کیفیت آب سد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ (3
تغییر کیفیت با چه فاصله زمانی از ریزگرد به حالت قبل از ریزگرد بر می گردد؟ (4

بررسی و بهینه سازي الگوي کشت منطقه مورد مطالعه متناسب با وضعیت شوري آب رودخانه و  (1
خاکشناسی منطقه

ارایه الگوي کشت مفید، موثر و درآمدزا (2
تعیین نیاز آبی الگوي کشت مورد نظر (3

محاسبه راندمان توزیع وانتقال آب در شبکه هاي آبیاري (1
ارزیابی عملکرد شبکه هاي آبیاري و زهکشی با استفاده از راندمان محاسبه شده (2

ارایه راهکارهایی جهت ارتقا بهره وري شبکه (3

1-تاثیر مشارکت مردم در افرایش راندمان تاسیسات

2- تاثیر واگذاري شبکه به بخش خصوصی در افزایش راندمان تاسیسات

31

بررسی علل عدم اجراي شبکه آبیاري 
تحت فشار در شبکه هاي دشت 

عباس و راه هاي توسعه شبکه تحت 
فشار در شبکه ها

استفاده بهینه از منابع آب و باال بردن راندمان آبیاري

ارایه سیستم مدیریت یکپارچه جهت کنترل بهره برداري از شبکه ها در شرایط غیرمعمول ( خشکسالی،  (1
سیالب و ...) 

تهیه و ارایه الگوي کشت و نیاز آبی آن، متناسب با خاکشناسی اراضی شبکه در شرایط عادي و  (2
غیرعادي همچون خشک سالی

30

بررسی راهکارهاي افزایش راندمان
تاسیسات آبیاري وزهکشی شبکه دشت
عباس در راستاي بهینه سازي منابع و

مصارف شبکه مذکور

32
مدیریت بهره برداري از شبکه هاي آبیاري
و زهکشی در شرایط غیرمعمول

(خشکسالی، سیالب و ...)

28
بررسی امکان کشت گونه هاي گیاهی
مقاوم در برابر شوري در اراضی پایاب

سد مخزنی میمه

29
ارزیابی عملکرد شبکه هاي آبیاري و
زهکشی و محاسبه راندمان آبیاري جهت

ارتقا بهره وري

25
امکان سنجی و ارائه برنامه عملیاتی بهبود
کیفیت آب سد مخزنی ایالم با استفاده از

آبزیان لجن خوار

27
بررسی پدیده ریزگرد بر کیفیت منابع آب

(مطالعه موردي: سد ایالم)

24
بررسی مدل کیفی MT3Dدر تعیین مرز
جبهه آب هاي شور با شیرین (آبخوان

موسیان- حاشیه رودخانه دویرج)



اسناد باال دستھدفعنوان
ریشه یابی علل بروز کم آبی و کاهش آورد رودخانه کنگیر -1

تعیین تاثیر خشکسالیهاي اخیر بر آورد رودخانه کنگیر و حوضه ابریز  -2
مربوطه

ارایه راهکارهاي مناسب و عملی جهت سازگاري با کم آبی در مدیریت  -3
رودخانه مذکور

1بتوان پیش بینی نمود که احداث و آبگیري سد گاوي چه تاثیري روي وضعیت سفره 
هاي آب زیرزمینی دشت مهران با ارائه یک مدل در آینده خواهد داشت

2بررسی تغییرات سطح آب زیرزمینی با استفاده از مدل ریاضی
محاسبه بیالن آبخوان در طول دوره هاي تنش 3

4شببه سازي سفره آب زیرزمینی در شرایط ماندگار و غیرماندگار....

GMSوMODFLOW 5مدل

مشخص شدن مناطقی از دشت که نیاز به توسعه و یا احداث شبکه چاههاي  -1

استفاده صحیح از بودجه براي تکمیل و توسعه شبکه پایش آبخوان -2

چگونه می توان با روشهاي کامپیوتري امکان دسترسی به شبکه بهینه را با دقت و  -3
پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنهاشناخت مناطق مستعد جهت احداث سدهاي زیر زمینی در راستاي جلوگیري از خروج امکان سنجی احداث سدهاي زیرزمینی در مناطق و دشتهاي مرزي 

بررسی وامکان سنجی احداث زهکش هاي زیرزمینی دردشت هاي با سطح ایستابی باال (1
بررسی لزوم وشرایط احداث زهکش زیرزمینی (2

تاثیر احداث زهکش زیرزمینی در تخلیه آبخوان و کاهش سطح ایستابی (3
4)امکان سنجی استفاده مجدد از زه آب ها

تهیه بیالن منابع آب سطحی و زیر زمینی در مناطق تحت پوشش طرح هاي  -1
تعیین تاثیر اجراي طرحهاي توسعه منابع آب بویژه سدهاي مخزنی وشبکه هاي  -2

ابیاري و زهکشی بر منابع آب زیرزمینی

تهیه مدل ریاضی مرتبط با این موضوع -3

1-تهیه بیالن آب زیرزمینی به منظور شناخت تاثیر احداث پروژه هاي تغذیه مصنوعی بر 
منابع آب زیرزمینی

2-جمع آوري و ثبت آمار و اطالعات مورد نیاز و ارزیابی اثرات کیفی پخش سیالب بر 
3-ایجاد سیستم پایش مناسب در محدوده طرح پخش سیالب جهت رفتارسنجی اثرات 

4-دسته بندي اطالعات جمع آوري شده به عنوان بانک اطالعاتی مورد استفاده در 

بررسی وامکان سنجی احداث زهکشهاي زیرزمینی دردشتهاي با سطح
منطقه فرخ آباد) مطالعات موردي دشت دهلران – پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنهاایستابی باال (

پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنهاارزیابی اثرات طرحهاي توسعه منابع آب بر منابع آب زیرزمینی

ارزیابی تاثیر کمی و کیفی  احداث پروژه هاي تغذیه مصنوعی بر منابع
مطالعات موردي پروژه هاي تغذیه مصنوعی برتش آب زیرزمینی (

دهلران ، بان رحمان مهران)

آبخیزداري؛ آبخوان داري؛ احیا قنوات؛ بهبود و اصالح روش هاي 
آبیاري و استقرار نظام بهره برداري مناسب به نحوي که اهداف پیش 

بینی شده تحقق یابد.

بررسی اثر احداث سدهاي مخزنی استان بر وضعیت آبخوان دشتهاي 
زیردست با استفاده از مدل هاي ریاضی (مطالعه موردي :دویرج و میمه)

آبخیزداري؛ آبخوان داري؛ احیا قنوات؛ بهبود و اصالح روش هاي 
آبیاري و استقرار نظام بهره برداري مناسب به نحوي که اهداف پیش 

بینی شده تحقق یابد.

پژوهش و شناسایی روشهاي مدیریت آبهاي زیرزمینی و حفاظت کمی و کیفی آنهابهینه یابی شبکه پایش سطح آب زیرزمینی با استفاده از روشهاي زمین آمار

بررسی عوامل کاهش چشمگیر آورد رودخانه کنگیر در محل سد مخزنی
کنگیر

بررسی اثرات تغییر اقلیم و مدیریت خشکی و خشکسالی



5-ارزیابی تغییرات روند پارامترهاي کیفی سفره و بررسی تاثیر پخش سیالب در این 
تهیه بانک اطالعات مناطق مناسب براي احداث سامانه هاي بهره برداري از سیالب (1
تهیه اطلس مناطق مناسب براي احداث سامانه هاي بهره برداري از سیالب و ارائه  (2

GIS پهنه هاي مستعد بر اساس نقشه هاي
1- ارائه توصیه هاي کاربردي در جهت کاهش خسارات بحران و تنش کم 

2- گزینش یک برنامه مدیریتی براي کاهش تقاضا در شرایط خشکسالی
3-بررسی نحوه بهره برداري از مخزن سد ایالم بویژه در دوره هاي خشکسالی

حداقل سازي حداکثر کمبود مورد انتظار یا حداقل نمودن کل کمبود  -1
در نظر گرفتن متغیرهاي تصمیم مصارف شرب و کشاورزي با احتساب  -2

شناسایی رفتار منابع آب سطحی و زیرزمینی نسبت به هم-1
براورد حجم تقریبی تغذیه آبخوان ها توسط رودخانه ها درمناطق مختلف-2

براورد تقریبی تغذیه رودخانه توسط آبخوان در مقاطع مختلف-3
بررسی تاثیرپذیري کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی فوق از همدیگر-4

بررسی منشاء چشمه هاي آبگرم دهلران در ارتباط گسلهاي باالدست -1
تعیین آنومالی زمین گرمایی موثر در ایجاد چشمه هاي مذکور -2

چگونگی توسعه چشمه هاي مذکور جهت افزایش ابدهی و بازدهی آنها  -3
آنالیز هیدروژئوشیمیایی جهت تعیین چگونگی تاثیر ترکیب سازندها و  -4

امکان سنجی بهره برداري و استفاده از آن -5

تعیین ضریب گذر دهی -1

بهینه سازي ابعاد هندسی سرریز و افزایش راندمان سرریز -2
1-ارزیابی عملکرد سازه هاي موجود

2-آسیب شناسی سازه هاي موجود

شناسایی منابع آب غیر  متعارف استان و بررسی امکان بهره برداري از آنها 
در مصارف مختلف

افزایش بهره وري مصرف آب و توسعه اهداف هزاره سوم بخصوص اهدافی که در راستاي 
معرفی روش هاي فنی و اقتصادي استفاده از آب هاي نامتعارف(آب دریا؛ توسعه پایدار زیست محیطی و مدیریت پایداراست.

پساب...)براي مصارف مختلف کشاورزي شرب و صنعت
بررسی منشا و جنبه هاي بهره برداري از چشمه هاي آبگرم دهلران

شناسایی روش هاي نوین مدیریت و بهره برداري بهینه منابع آب و سامانه هاي آب و 
فاضالب

تعیین سیاستهاي بهره برداري بهینه از مخزن سد ایالم در شرایط خشکسالی
و تعیین منحنی هاي فرمان بهره برداري از weap با استفاده از مدل

مخزن در شرایط فوق با استفاده از مدل عاي ریاضی

شناسایی روش هاي نوین مدیریت و بهره برداري بهینه منابع آب و سامانه هاي آب و 
فاضالب

تهیه مدل ریاضی بررسی اثر مقابل منابع آب سطحی با آبخوان مجاور آنها
استفاده از فناوري هاي مدرن در بهینه سازي توزیع و مصرف آب(مطالعه موردي-رودخانه دویرج و میمه)

ارزیابی تاثیر کمی و کیفی  احداث پروژه هاي تغذیه مصنوعی بر منابع
مطالعات موردي پروژه هاي تغذیه مصنوعی برتش آب زیرزمینی (

دهلران ، بان رحمان مهران)

آبخیزداري؛ آبخوان داري؛ احیا قنوات؛ بهبود و اصالح روش هاي 
آبیاري و استقرار نظام بهره برداري مناسب به نحوي که اهداف پیش 

بینی شده تحقق یابد.
مکان یابی و تهیه اطلس مناطق مستعد احداث سامانه پخش سیالب در

استان ایالم
بررسی و بهینه سازي روشهاي مهار روانابهاي سطحی و زیرسطحی درحوضه هاي 

آبخیز

تهیه و آنالیز مدل ریاضی سرریز سدهاي مخزنی در دست اجرا
اجراي پروژه هاي سازه اي؛ غیرسازه اي؛ حفاظتی و جلوگیري از برداشت هاي غیرمجاز 

از منابع آب زیرزمینی و اعمال سیاست هاي حمایتی و تشویقی

بررسی کارایی سازه هاي هیدرولیکی احداث شده در شبکه هاي آبیاري 
و زهکشی دشت عباس

توسعه روش هاي نوین آبیاري و زهکشی



3-پیشنهاد سازه هاي مطلوب و کاراتر
4-تحلیل فنی و اقتصادي

شناسایی و بررسی عملکرد گونه هاي گیاهی موثر در مهار فرسایش حوضه 
آبریز سدهاي مخزنی (سد مخزنی میمه)

بررسی و بهینه سازي روش هاي نوین حفاظت آب و خاكشناخت گونه هاي گیاهی موثر در کاهش رسوبات حوضه هاي سدهاي مخزنی

جلوگیري از تغییر رژیم جریان -1
ممانعت از ورود خسارات به اراضی کشاورزي تاسیسات آبی و شبکه هاي  -2

آبیاري و زهکشی
حفاظت از بستر و حریم رودخانه ها -3

بررسی جابجایی حدبستر رودخانه هاي داخل شهر ایالم با استفاده از 
تصاویر ماهواره اي

بررسی و ارائه الگوهاي مدیریت جامع حوضه هاي آبخیزتعیین حد بستر قانونی قبل از تغییرات اعمال شده

امکان سنجی احداث مناطق نمونه گردشگري در سدهاي در دست بهره برداري (1

امکان سنجی احداث طرح هاي پرورش ماهی در سدهاي مخزنی (2
ایجاد منابع درامد جانبی از طریق احداث طرح هاي فوق (3

تعیین میزان مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین آب بخش کشاورزي  (1
استان ایالم

شناسایی عوامل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی در  (2
اجراي طرح هاي تامین آب بخش کشاورزي استان ایالم

رتبه بندي عوامل اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت مردمی (3
ارائه راهکارهاي علمی و عملی جهت بهبود مشارکت مردمی در اجراي طرح هاي تامین 

آب
- وضعیت کمی و کیفی منابع آبی محدوده مورد مطاله مشخص خواهد شد.

- حساسیت منابع آبی استان در بخش هاي مختلف تعیین خواهد شد.
- مصارف آب رودخانه هاي مذکوردر بخش هاي مختلف  و در زیرحوضه هاي 

مربوطه تعیین خواهد شد.

تاثیر کمی و کیفی منابع آب سطحی  گدارخوش بر روي سفره آب زیرزمینی صالح آباد

-افزایش بهره وري از آبهاي جاري جنوب استان
- امکان پیشنهاد الگوي کشت متناسب با کیفیت آب در زمانها و مکانهاي مختلف

-امکان ارائه راهکار جهت اصالح آب و خاك متناسب با وضعیت زمانی و مکانی آب
بررسی تاثیر سازندهاي زمین شناسی برکیفیت آب رودخانه هاي استان و 
اثرات آن برسدهاي مخزنی در دست احداث(مطالعه موردي:رودخانه 

دویرج ومیمه)

روشهاي بهسازي و اصالح منابع آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه راهکارهاي 
پیشگیري مهار و کاهش آلودگی هاي ناشی از آنها

بررسی امکان ایجاد منابع درآمد جانبی از طریق توسعه گردشگري و 
پرورش آبزیان در سدهاي مخزنی در دست بهره برداري

روش هاي بهبود مدیریت تولید و مصرف در بخش کشاورزي آب؛ فاضالب و محیط 
زیست

تحلیل مولفه هاي موثر بر توسعه مشارکت مردمی در اجرا و بهره برداري 
طرح هاي تامین آب

روش هاي بهبود مدیریت تولید و مصرف در بخش کشاورزي آب؛ فاضالب و محیط 
زیست

بررسی روند تغییرات آلودگی رودخانه هاي استان و راهکارهاي کاهش 
آن(مطالعه موردي:گدارخوش)

روشهاي بهسازي و اصالح منابع آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه راهکارهاي 
پیشگیري مهار و کاهش آلودگی هاي ناشی از آنها

بررسی کارایی سازه هاي هیدرولیکی احداث شده در شبکه هاي آبیاري 
و زهکشی دشت عباس

توسعه روش هاي نوین آبیاري و زهکشی

آسیب شناسی مناطق معادن فعلی برداشت مصالح رودخانه اي در استان و 
پتانسیل یابی مناطق مستعد برداشت مصالح رودخانه اي

بررسی و ارائه الگوهاي مدیریت جامع حوضه هاي آبخیز



-تهیه نقشه هاي پهنه بندي پتانسیل سازندهاي طبیعی موثر در تخریب کیفی منابع آب در 
GISمحیط

وضعیت کمی و کیفی منابع آبی استان مشخص خواهد شد. (1
حساسیت منابع آبی استان در بخش هاي مختلف تعیین خواهد شد. (2

شناسایی نواحی زون هاي آسیب پذیر و تاثیرگذلر (3
شناخت مکانیزم منبع آلوده کننده (شوري) و عوامل و میزان تاثیر (1
شناخت و تغیین مرز آب شور و شیرین و عوامل تاثیرگذار بر آن (2

بررسی نحوه مدل نمودن کیفی آبخوان و انتخاب روش بررسی و مدل مناسب (3
تعیین جبهه آب شور و شیرین رفتار آبخوان و نحوه تغییرات مرز آب شور و  (4

شیرین و مدیریت بهنیه آن به منظور بهره برداري حداکثر
تعیین ارتباط هیدرولیکی آبخوان و رودخانه (5

شناخت عملکرد آبزیان لجن خوار در تصفیه آب (1
امکان سنجی تصفیه و بهینه سازي آب سد مخزنی ایالم با استفاده از آبزیان  (2

لجن خوار
و بار آلی لجن BOD زالل سازي نسبی آب و کاهش (3

ارائه راهکارهاي عملیاتی (4
شناسایی و ارزیابی منابع آلوده کننده آب هاي کارستی با استفاده از 

تکنیک سنجش از دورو تعیین شعاع تاثیر آنها در حوضه آبریز 
رودخانه هاي استان

شناسایی منابع آلوده کننده آب هاي کارستی در منطقه مورد بررسی و تعیین پهنه ها و 
شعاع تاثیر منابع آلوده کننده

روشهاي بهسازي و اصالح منابع آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه راهکارهاي 
پیشگیري مهار و کاهش آلودگی هاي ناشی از آنها

آیا در زمان وقوع پدیده ریزگرد، کیفیت آب سد ایالم تغییر می یابد؟ (1
ترکیب ریزگردها در محدوده سد چیست؟ (2

چه پارامترهایی از کیفیت آب سد را تحت تاثیر قرار می دهد؟ (3

تغییر کیفیت با چه فاصله زمانی از ریزگرد به حالت قبل از ریزگرد بر می گردد؟ (4

بررسی و بهینه سازي الگوي کشت منطقه مورد مطالعه متناسب با وضعیت شوري  (1
آب رودخانه و خاکشناسی منطقه

ارایه الگوي کشت مفید، موثر و درآمدزا (2
تعیین نیاز آبی الگوي کشت مورد نظر (3

محاسبه راندمان توزیع وانتقال آب در شبکه هاي آبیاري (1

ارزیابی عملکرد شبکه هاي آبیاري و زهکشی با استفاده از راندمان محاسبه شده (2

ارایه راهکارهایی جهت ارتقا بهره وري شبکه (3

ارزیابی عملکرد شبکه هاي آبیاري و زهکشی و محاسبه راندمان آبیاري 
جهت ارتقا بهره وري

توسعه روش هاي نوین آبیاري و زهکشی

امکان سنجی و ارائه برنامه عملیاتی بهبود کیفیت آب سد مخزنی ایالم با 
استفاده از آبزیان لجن خوار

امکان سنجی استفاده از فناوریهاي نوین در حفاظت از محیط زیست و مناطق حفاظت 
شده

منشا یابی و مدیریت ریزگردهابررسی پدیده ریزگرد بر کیفیت منابع آب (مطالعه موردي: سد ایالم)

بررسی امکان کشت گونه هاي گیاهی مقاوم در برابر شوري در اراضی 
پایاب سد مخزنی میمه

بررسی و ارائه الگوهاي مدیریت جامع حوزه هاي آبخیز

بررسی تاثیر سازندهاي زمین شناسی برکیفیت آب رودخانه هاي استان و 
اثرات آن برسدهاي مخزنی در دست احداث(مطالعه موردي:رودخانه 

دویرج ومیمه)

روشهاي بهسازي و اصالح منابع آالینده هوا؛ آب وخاك کشور و ارائه راهکارهاي 
پیشگیري مهار و کاهش آلودگی هاي ناشی از آنها

بررسی اثرات و آلودگی هاي زیست محیطی ناشی از سموم دفع آفات و 
کودهاي شیمیایی بر منابع آب در دشت هاي مهم استان

بررسی شناسایی و معرفی روشهاي تشخیصی سریع آالینده هاي زیست محیطی داروها 
سموم دفع آفات نباتی و کودها در تولیدات و منابع پایه محیطی و ارائه  راهکارهاي 

کاهش اثرات باقیمانده در جهت حفظ محیط و تولید محصول سالم

در تعیین مرز جبهه آب هاي شور با شیرین  MT3D بررسی مدل کیفی
(آبخوان موسیان- حاشیه رودخانه دویرج)

آبخیزداري؛آبخوان داري احیا قنوات ؛بهبود  واصالح روشهاي آبیاري و استقرار نظام 
بهره برداري مناسب به نحوي که اهداف پیش بینی شده تحقق یابد.



1-تاثیر مشارکت مردم در افرایش راندمان تاسیسات
2- تاثیر واگذاري شبکه به بخش خصوصی در افزایش راندمان تاسیسات

بررسی علل عدم اجراي شبکه آبیاري   تحت فشار در شبکه هاي دشت
عباس و راه هاي توسعه شبکه تحت فشار در شبکه ها

توسعه روش هاي نوین آبیاري و زهکشیاستفاده بهینه از منابع آب و باال بردن راندمان آبیاري

ارایه سیستم مدیریت یکپارچه جهت کنترل بهره برداري از شبکه ها در شرایط  (1
غیرمعمول (خشکسالی، سیالب و ...)

تهیه و ارایه الگوي کشت و نیاز آبی آن، متناسب با خاکشناسی اراضی شبکه در  (2
شرایط عادي و غیرعادي همچون خشک سالی

بررسی راهکارهاي افزایش راندمان تاسیسات آبیاري وزهکشی شبکه دشت 
عباس در راستاي بهینه سازي منابع و مصارف شبکه مذکور

توسعه روش هاي نوین آبیاري و زهکشی

مدیریت بهره برداري از شبکه هاي آبیاري و زهکشی در شرایط غیرمعمول 
(خشکسالی، سیالب و ...)

بررسی شیوه هاي مدیریت مصرف و کاهش هدررفت آب در بخش هاي کشاورزي 
شرب و صنعت


