
1390محورها،زيرمحور ها و عناوين  اولويت هاي پژوهشي در بخش آب سال   
 شركت سهامي آب منطقه اي مازندران

 
 ردبف محور تحقيقات زيرمحور تحقيقات عنوان تحقيقاتي

 بررسي هيدرو ژئولوژي با نگاهي بر ساختمان فني چاههاي پيزومتري استان مازندران-1

 بهينه سازي شبكه سنجش آبهاي زيرزميني استان مازندران با استفاده از روش هاي نوين -2

 برآورد ضرايب هيدروديناميك اليه هاي آبدار محدوده هاي استان مازندران با استفاده از روشهاي -3
 مدلسازي معكوس  و مقايسه  آن با روش هاي معمولي

آن بر كبفيت و كميت  منابع آب زيرزميني استان مازندرانتأثير سدها و شبكه آبياري پاياب -4  

 بررسي روشهاي  پهنه بندي آسيب پذيري  دشتهاي  استان مازندران از نظرريسك آلودگي سفرهاي -5
مطالعه موردي–آب زيرزميني   

  بررسي نشست زمين در اثر بهره برداري ازآبخوان  در مناطق ممنوعه استان مازندران-6

 بـررسي همبستگي نتايـج دادههــاي ژئوالكتــريك و داده هاي  أخــذ شده  از كارو تـاژ چاهـهاي -7
 بهره برداري و مطالعاتي استان مازندران

-استان مازندران) دشت و ارتفاعات (  بررسي عملكرد گسل ها بر شرايط كمي و كيفي آبخوانها ي -8
 مطالعه موردي

  ارائه الگوي مناسب جهت پهنه بندي حريم كمي چاهها در دشتهاي استان مازندران بررسي روشها و-9

  آب زير زميني-1

 بررسي تغيير اقليم و اثرات آن بر روي آبهاي سطحي و زيرزميني  و نياز ابي گياهان استان مازندران -1

رفولوژي،هيدروليك رودخانه ها و آبهاي زيرزميني بررسي اثرات برداشت شن وماسه بر روي مو-2
 استان مازندران

  استان مازندران2بررسي امكان تخصيص منابع آب زيرزميني و سطحي  در حوزه هاي درجه -3

  بررسي روشها وارائه روش مناسب برآورد منابع  و مصارف آب استان مازندران-4

 جهت بهنگام سازي آماربرداري سراسري منابع اب استان  بررسي روشها و ارائه روش بهينه-5
 مازندران

مديريت پايدار منابع -2
 آب سطحي و زيرزميني 

 برررسي اثرات احداث  سد فينسك  برمنابع اب ، شرايط زيست محيطي ،عواقب اجتماعي و اقتصادي -1
 و محدوديتهاي حاكم برمناطق باالدست سد شهيدرجايي ودشت تجن

حداث سد چاشم برمنابع آب،شرايط زيست محيطي ، عواقب اجتماعي واقتصادي و  بررسي اثرات ا-2
 محدوديتهاي حاكم برسرشاخه رودخانه كبير،رودخانه تاالرو سد كسيليان

 بررسي اثرات احداث سد رادكان برمنابع آب، شرايط زيست محيطي،عواقب اجتماعي و اقتصادي و -3
  دگلورد و دشت نكاءمحدوديتهاي حاكم بر مناطق باالدست س

بررسي و مطالعات هيدروژئولوژي برداشت چشمه روزيه برمنابع آب ،شرايط زيست محيطي و -4
  عواقب اجتماعي واقتصادي ومحدوديتهاي  حاكم بررودخانه كبير ورودخانه تاالر

ي،اقتصادي  ارزيابي طرح هاي انتقال بين حوضه اي ودرون حوضه اي از ديدگاه پايداري زيست محيط-5
  و اجتماعي در استان مازندران

   هيدرولوژي جنگل ونقش آن در انجام مطالعات پايه منابع آب در استان مازندران-6

مديريت بهم پيوسته -3
  منابع آب

 1 منابع آب

  
  
  
 



  
  

  1390محورها،زيرمحور ها و عناوين  اولويت هاي پژوهشي در بخش آب سال 
  شركت سهامي آب منطقه اي مازندران 

 
تزيرمحور تحقيقا عنوان تحقيقاتي  ردبف محور تحقيقات 

 بررسي وظرفيت سنجي استفاده از نانوفيلتراسيون در توسعه بهره برداري از آبهاي غيرمتعارف با حفظ -1
 مالحظات  زيست محيطي در استان مازندران

بي ميداني آن دراستان وامكان سنجي و ارزيا) برداشت از آب باران(روش هاي نوين استحصال آب -2
 مازندران

منابع ابهاي -4
 غيرمتعارف

 محاسبه وارزيابي بيالن آب مجازي استان مازندران-1

 ارزيابي اثرات تغيير ونوسانات اقليمي برتغييرات سطح پوشش يخچال هاي استان مازندران-2

 مديريتي -5

جتماعي واقتصادي در طبقه بندي كمي وكيفي  چشمه هاي داراي قابليت بسته بندي آب بهمراه مطالعات ا-1
 استان مازندران

بررسي روش هاي تعيين قيمت تمام شده آب براي مصارف مختلف وانتخاب روش بهينه در استان -2
 مازندران

 اقتصادي-6

  منابع آب
 

1 

  تعيين ميزان رسوب بار بستر و رسوب معلق رودخانه هاي استان مازندران-1

 د كننده فرسايش حوزه و رسوب گذاري در مخازن سدهابررسي عوامل تشدي-2

 رسوب-1

بررسي عوامل مؤثر در تخريب سازه هاي آبي و تقاطعي رودخانه هاي  استان مازندران وارائه -1
 راهكارهاي مناسب  

ستان ارزيابي اثرات اجتماعي ، اقتصادي و زيست محيطي ناشي از تجاوز به حريم و بستر رودخانه هاي ا-2
 مازندران در مناطق شهري و روستايي

 ارزيابي فني ،زيست محيطي  و اقتصادي عملكرد طرح هاي ساماندهي رودخانه هاي استان مازندران و -3
 طرح هاي كنترل سيالب

 ارزيابي وتحليل  آثار زيست محيطي ناشي از برداشت شن و ماسه در رودخانه هاي استان مازندران-4

 مديريتي-2

رودخانه و 
 سواحل 

2 

  بكارگيري روش هاي نوين  آبياري در شبكه هاي آبياري و زهكشي استان مازندران-1

 بررسي روشهاي توزيع آب در شبكه هاي آبياري و زهكشي و ارائه  راهكار هاي مناسب جهت افزايش -2
 بهره وري با روش هاي نوين در استان مازندران

 اجتماعي ،اقتصادي و زيست محيطي ناشي از اجراي طرح كانال سراسري استان مازندران ارزيابي اثرات -3

  ارزيابي راهكارهاي افزايش بهره وري آب كشاورزي  استان مازندران به تفكيك كارايي و اثربخشي -4

آبياري و  مديريتي-1
 زهكشي
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  1390محورها،زيرمحورها و عناوين  اولويت هاي پژوهشي در بخش آب سال 
كت سهامي آب منطقه اي مازندرانشر  

 
 ردبف محور تحقيقات زيرمحور تحقيقات عنوان تحقيقاتي

بررسي امكان احداث پلكان ماهي رو انعطاف پذير در سدهاي الستيكي استان مازندران د رتعامل با -1
 محيط زيست

و )لرزه زمين ساخت(تگاههاي سدهاي استان مازندران  بررسي تأثير جنبش گسله هاي فعال در ساخ-2
 ارائه راهكارهاي  كاهش اثرات آن

 ارزيابي عملكرد سدهاي الستيكي استان مازندران وارائه  راهكار براي بهبود عملكرد طرح هاي -3
 موجود و در دست اقدام

سازي روشهاي تصفيه آب در بررسي شيوه هاي موجود تصفيه آب شرب با رويكرد ارتقاء و بهينه -4
 استان مازندران

تأسيسات آبي -1  

 ارزيابي نقش  و جايگاه آب بندان ها و سردهنه ها در مديريت منابع آب به هنگام استان مازندران و -1
 مقايسه آنها  با پروژه هاي سد سازي 

سات آبي استان راهكاهاي جلب مشاركت عمومي در اجراء، بهره برداري  و نگهداري  از تأسي-2
 مازندران و كاهش هزينه هاي اجرايي طرح

 امكان سنجي و ارزيابي فني و اقتصادي توسعه نيروگاه هاي جرياني كوچك در سطح استان با لحاظ -3
 اثرات زيست محيطي آنها

  مديريتي -2

 4 سد وتأسيسات آبي 

  ارايه  روشهاي مناسب  تصفيه  و توسعه بهره برداري  از منابع آب استان مازندران -1

  پاكسازي آبهاي آلوده  با استفاده از باكتري هاي  سودوموناسه در استان مازندران-2

  استفاده از ريز باكتري ها  در كاهش  آلودگي آبهاي زيرزميني استان مازندران-3

 ازندران اصالح آبهاي آلوده به عناصر سنگين با كمك  ميكرو ارگانيسم ها در استان م-4

 شناسايي نوع آالينده ها و تغييرات  دما در اليه هاي مختلف سدهاي مخزني استان مازندران-5

بررسي اثرات افزايش يا كاهش سطح آب رودخانه و دريا بر شرايط كيفي   زهكش ها، كانالها  و منابع -6
 آب دشت استان مازندران

 هاي عمراني آب منطقه اي مازندران بر رودخانه ها و دريا بررسي اثرات  زيست محيطي اجراي طرح-7

 بررسي امكان  كاهش عوامل آالينده در باالدست مخازن تأمين  آب و ميادين آب شرب استان -8
 مازندران 

  ارزيابي اثرات ناشي از توسعه  صنعتي استان مازندران بركيفيت منابع آب سطحي و زيرزميني -9

:  مطالعه موردي-استان مازندران) طبيعي و مصنوعي(رزش زيست محيطي پيكره هاي آبي تعيين ا-10
  )آببندانهاوتاالب ها(

 5 محبط زيست   يت آب  كيف-1

  
  
  



  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

  1390   محورها،زيرمحورها و عناوين  اولويت هاي پژوهشي در بخش آب سال 
 شركت سهامي آب منطقه اي مازندران 

 
قيقاتمحور تح زيرمحور تحقيقات عنوان تحقيقاتي  ردبف 

 برآورد ومحاسبه نقش آب در توليد ارزش ناخالص داخلي استان مازندران -1

  به روز رساني اثرات اقتصادي  طرح هاي اجراء شده و در دست اجراءشركت آب منطقه اي مازندران -2

 هاي آبي شركت آب منطقه اي مازندران  بررسي تأثير هدفمند نمودن  يارانه ها بر طرح -3

  بررسي وضعيت  اجتماعي و اقتصادي ساكنين محدوده درياچه  سدالبرز پس از مهاجرت-4

 مطالعه و شناسايي و ارائه راهكارهاي عملي وصول منابع جديد درآمد در شرگت آب منطقه اي -5
 مازندران 

سنن مردم در الگوي مصرف آب كشاورزي ،شرب و صنعت بررسي و ارزيابي نقش فرهنگ و آداب و -6
 استان مازندران

اقتصادي و -1
 اجتماعي 

 بازنگري تأثيرات سوء فونت در بانك اطالعات فارسي و ارائه  راهكار مناسب -1

 بررس و شناخت نيازهاي آموزشي واقعي ، خاص و منطقه اي واحدهاي مختلف  شركت آب منطقه اي  -2
  ميزان اثر بخشي  دوره هاي  آموزشي  با ارائه يك سيستم نرم افزاري  آموزشي مازندران  و همچنين

  بررسي نقش مشاركت تشكل ها و سازمانهاي  مردم نهاد در مديريت  رودخانه هاي استان مازندران -3

اي  بررسي وضعيت روش هاي انجام كار سازماني  شركت آب منطقه اي  مازندارن و ارائه  راهكاره-4
 ارتقاء  بهره وري نيروي انساني 

 بررسي ،تحليل و ارزيابي نقش نهادهاي غيررسمي وسنتي  در مديريت بخش آب استان مازندران -5

مديريتي -2  

 ارزيابي قوانين ومقررات بخش آب كشور با نگاه منطقه اي و ارائه راهكارها  و پيشنهادات براي -1
 اصالح آنها

  حقوقي -3

 6 علوم انساني 

  
 

 


