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شرکت آب 

منطقه اي ایالم

 اثر  احداث شبکه هاي آبياري و زهکشی بر وضعيت 

آبخوان هاي زیرین  با استفاده از مدل هاي ریاضی 

(سد ميمه: مطالعه موردي )

عدم شناسایی و استفاده بهينه از     -1

منابع آب و مدیریت یکپارچه منابع آبی

توسعه کشاورزي با تکيه بر احداث شبکه هاي آبياري و زهکشی در 

کشورمان با توجه ميزان والگوي پراکنش مکانی بارش یک ضرورت بوده 

ورود آبهاي برگشتی از این شبکه ها به آبخوان هاي زیرین سبب . است

محدودیت منابع آب با کيفيت . تغييرات کمی و کيفی آنها شده است

مناسب و عدم تکافوي منابع تغذیه کننده به علت کمبود بارندگی ناشی از 

موقعيت خاص جغرافيایی کشورباعث شده است مدیریت بهره برداري و 

حفاظت در آب هاي زیرزمينی به عنوان یک اصل و پایه در برنامه ریزیهاي 

اغلب مدل هاي جریان آب . مدیریت منابع آب زیرزمينی قرار گيرد

از مدل هاي . زیرزمينی به منظور پيش بينی تراز سطح آب تهيه می شوند

جریان آب زیرزمينی در درک سيستم هاي جریان منطقه اي و خصوصيات 

مرزهاي آبخوان و ارزیابی مقدار آب درون سيستم و مقدار تغذیه آبخوان 

.استفاده می گردد

با توجه به اینکه شبکه هاي آبياري و زهکشی منطقه تاثير قابل 

توجهی بر تغيير رژیم هيدرو لوژیکی مناطق مجاور دارد و باعث 

تغيير سطح اساس  آبخوان هاي مجاور می شود مدل سازي آن 

براي بررسی بيشترمنطقه و اطالع از وضعيت آبخوان ها از اهميت 

باالیی برخوردار است و باعث صرفه جویی و استفاده بهينه از منابع 

.آب زیزمينی می شود
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اثرات توسعه کشاورزي و استفاده از سموم و کودهاي 

مطالعه )شيميایی بر آلودگی منابع آب زیرزمينی 

(دشت مهران و موسيان: موردي
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براي مدیریت کيفی و حفاظت و استفاده بهينه از منابع آب و همچنين 

حفاظت ار محيط زیست با توجه به ارزش اقتصادي و اهميت منابع آب و 

کمبود منابع آبی نياز به بررسی اثرات سموم کشاورزي بر آلودگی منابع 

زیرزمينی می باشد که از نتایج آن مدیریت منابع آب و تصميم گيري به 

.موقع می باشد

رشد روز افزون جمعيت نياز به توليدات کشاورزي و مواد غذایی را 

افزایش داده و زمينه توسعه فعاليت هاي کشاورزي را فراهم کرده 

این افزایش توليد داراي تبعات زیست محيطی فراوان از .است

جمله افزایش بهره برداري آب وبه دنبال آن استفاده بيشتر از انواع 

آفت کش ها و کودها بوده که در نتيجه باعث شستشو وجابه جایی 

آالینده ها به الیه هاي مختلف خاک و درنهایت ورود آنها به آب 

آسيب پذیري آبخوان پتانسيل آلوده شدن آن . زیرزمينی می گردد

را پس ازنفوذ آالینده ها از سطح زمين و ورودشان به منابع آب 

در نتيجه با توجه به اینکه منابع آب .زیرزمينی نشان می دهد

زیرزمينی در دشت مهران وموسيان از مهمتربن منابع آبی استان 

محسوب می شوند که براي مصارف کشاورزي،صنعت و شرب 

استفاده می گردد یکی از راه هاي مناسب براي جلوگيري از 

آلودگی این منابع با ارزش شناسایی مناطق مستعد به آلودگی می 

.باشد
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ارزیابی وضعيت جریانهاي پایه در رودخانه هاي استان 

ایالم و بررسی روند آنها در سالهاي اخير
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باتوجه به اینکه جریان هاي پایه جزئی از جریان رودخانه وده که نسبت به 

بارندگی واکنش نشان می دهد و همچنين کميت و کيفيت جریان پایه در 

رودخانه هاي مناطق خشک ونيمه خشک تاثير بسياري بر وضعيت آبدهی 

رودخانه ها و زیست بوم ها و تنوع اکولوژي منطقه دارد ارزیابی آن از 

اهميت باالیی یرخوردار است و همچنين به منظور استفاده بهيمنه از منابع 

آبی و تصميم گيري در خصوص تخصيص جدید یا عدم تخصيص منابع آببه 

.مصارف مختلفاز اهميت باالي برخوردار می باشد

بخشی از جریان کلی رودخانه است که  (Base flow)جریان پایه

به بارندگی واکنش نشان می دهد و به طور معمول با آب تخليه 

جریان رودها داراي . شده از ذخيره آب زیرزمينی مرتبط است

. تغيير پذیري زیادي در مقياس زمانی و مکانی مختلف هستند

بنابراین . بخش عمده این تغييرات در اثرعوامل جوي است

جریان رودخانه اي به . تغييرپذیري جزء ذاتی جریان رودهاست

عنوان یکی از پارامترهاي مهم در هيدرولوژي با منابع آب در 

بنابراین تغييرات عوامل اقليمی می تواند بر . ارتباط متقابل است

از این رو بررسی تغييرات دبی رودخانه . آبدهی رودخانه موثر باشد

درطول زمان می تواند آثار تغيير یا عدم تغيير در شرایط اقليمی 

بارندگی ودبی از پارامترهاي مهم . یک منطقه را مشخص کند

دربين پارامترهاي اقليمی و هيدرولوژیکی هستند که شناسایی 

رفتار آنها براي مدیریت منابع آبی از اهميت ویژه اي برخوردار 

.است
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تدوین سند جامع اخالق سازمانی شرکت هاي آب 

منطقه اي

اولویت هاي پژوهشی و فناوري کشور در 

زمينه علوم انسانی و معارف اسالمی

. اخالق حرفه اي ، تاثير چشم گيري بر روي فعاليت ها ونتابج سازمان دارد 

اخالق حرفه اي ، بهره وري را افزایش می دهد ، ارتباطات را بهبود می 

بخشد ودرجه ریسک را کاهش می دهد؛ زیرا هنگامی که اخالق حرفه اي 

در سازمان حاکم است ، جریان اطالعات به راحتی تسهيل می گردد و مدیر 

.قبل از ایجاد حادثه ، از آن مطلع می گردد

آموزش توجيهی مدیران در شرکت،تعيين سازوکار ساختاري ترویج 

اخالقيات، مصاحبه و تدوین کدهاي رفتاري، تدوین چارچوب 

ارزیابی عملکرد در قبال سند اخالقی
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