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  آب منطقه اي گلستان شرکتتحقیقات کاربردي  90سال اولویت هاي 
  

  

  مباحث نیروي انسانی و بهره وري -1
  .اصالح الگوي مصرف آب و روشهاي کاربردي خود ارتقایی-1-1
  .کارهاي اصالحیراهارائه بخش آب  و انسانی آسیب پذیري نیروي زمینه هاي  -2-1
 .)منابع و راه کارها(درآمدي شرکت جدید شناسایی منابع -3-1
تحقیق عوامل موثر در ایجاد انگیـزه و اسـتقبال بهـره بـرداري بـراي مشـارکت در اجـراء و بهـره بـرداري و نگهـداري از           -4-1

  .طرحهاي عمرانی آبی
  .در شرکت آب منطقه اي گلستاننیروي انسانی و سرمایه  ارزیابی بهره وري -5-1
  .تجربیات کاريمستندسازي تجربیات پرسنل و انتقال  -6-1
  .نقاظ قوت و ضعف –الزامات راه کارها ) بخش خصوصی(بررسی روش هاي واگذاري شبکه هاي آبیاري به مردم  -7-1
 .در مدیریت منابع آب ي مدخالنذعان و فزمینه هاي مشارکت پذیري ذین -1–8

  .نطقه ايزمینه هاي اجرایی توسعه بهره برداري فناوري و اطالعات در فعالیت بخش آب م -9-1
  .بررسی دالیل افزایش زمان و هزینه هاي اجرایی پروژه هاي عمرانی آب منطقه اي و ارائه راهکارهاي اصالحی -10-1
   .ارزیابی مقایسه اي منابع تامین مالی طرح ها به روش بودجه ریزي دولتی و سایر منابع -11-1
  .عات و ارتباطات در آب منطقه ايري اطالوزمینه هاي اجرایی توسعه بهره برداري از فن آ -12-1
  .ارزیابی نتایج تحقیقات انجام شده و تعیین اولویت هاي تحقیقاتی آب گلستان -13-1

  
  

  

  مباحث منابع آب -2
و  انـدازه گیـري کمـی و کیفـی منـابع آب      در اصالح روشهاي موجودو روش هاي نوین یق روشهاي زمینی آماري قتح -1-2

 )آبهاي سطحی -هاي زیرزمینیآب( .ارائه روش هاي کاربردي

  .بررسی و تحقیق پیرامون روش هاي کاهش تلفات آبی در مخازن و تاسیسات آبی  -2-2
  .روش هاي کاربردي کاهش رسوب در حوضه هاي آبریز گلستان -3-2
  .تحقیق پیرامون آبهاي غیرمتعارف و تنوع مصارف ممکن آن ها با لحاظ آثار زیست محیطی در استان گلستان-4-2
  .ت آن بر منابع و مصارف آبو اثرااستان گلستان تغییرات اقلیم در وقوع ارزیابی  بررسی و-5-2
  .ن و ارائه ضریب اصالحیاستاحوضه هاي در  CN تعیین روش هاي آماري و تجربی ارزیابی -6-2
  .بررسی عملکرد گسل مازندران بر آبخوان هاي زیرزمینی استان گلستان -7-2
 .نمونه گیري از پیک سیل و اندازه گیري سرعت رسوب و تدوین معادالت محاسباتیبا تعیین بارکف ي هاروش توسعه  -8-2

 .و مدیریت منابع آب استفاده از فن آوري هاي نو در مطالعات منابع آب -9-2

  . در استان گلستانشبکه بهینه پایش کیفی منابع آب  -10-2
  .در برآورد سیالب هاي نادر در استان گلستان)  Paleo Flood(استفاده از دیرینه سیالب  -11-2
میـادین   (در میزان افت سـفره و رانـدمان چـاه هـا     ) سیستم بهره برداري چند چاهه(ارزیابی اثر بهره برداري همزمان چاه ها  -12-2

  ).آب شرب دشت گرگان



 ٢

 
  مباحث بهره برداري از منابع آب -3
  .اي مدرن و سنتیشبکه هالگوي کشت در آسیب شناسی اجراي  -3- 1
  .آب مجازي و تجارت آبمتدهاي مسائل و مناقشات آب در حوضه هاي آبریز با حل  -3- 2
  .ي گلستانمنحنی فرمان سدهاارزیابی و اصالح  -3-3
  .آب مالحظات کیفی در تخصیص بهینه منابع -4-3
  .دشت هاي گلستان )ی و کیفیکم(پایدار آب زیرزمینی بهره برداري ساختمان چاه در و ارزیابی نقش حفاري  -5-3

  

  مباحث سد و شبکه -4
  .و استفاده چند منظوره از مجاري و تاسیسات آبی موجوددر شبکه هاي انتقال آب  انرژيامکان استحصال  -1-4
  .روش هاي کاربردي بهسازي خاك هاي ریزدانه در اجراي طرح هاي عمرانی آب -2-4
  .تجهیزات هیدرومکانیکال سدهاي بزرگ احداثی روي گرگانرود ارزیابی و تحقیق عملکرد ابزار دقیق و -3-4
  .تعیین معیارهاي طراحی ژئوتکنیکی در اراضی لسی حوضه گرگانرود -4-4
  

  مباحث مهندسی رودخانه و سواحل -5
   .و نحوه برآورد نرخ فرسایش عرضی رودخانه هابررسی تغییرات ریخت شناسی -1-5
  ).موردي زیارتبررسی (ت سیالب سازگار با مدیری شهريمعماري  -2-5
  .کنترل رسوب در آبگیرهاي رودخانه اي -3-5
  .ارزیابی اثرات جریان و رسوب در تقاطع رودخانه ها و ارائه مدل مناسب -4-5
  

  مباحث محیط زیست -6
  .گلستانآب رودخانه هاي استان از پرورش ماهی بر منابع  ناشیبررسی و تحقیق پیرامون آثار کیفی  -1-6
 .سیالب درمدیریت بهداشتی و سالمت  -2-6
 
  و تاریخی آب حقوقیاجتماعی،  -مباحث اقتصادي -7
  .بهبودراه کارهاي ارائه روشهاي ارزیابی اقتصادي، اجنماعی طرح هاي تأمین آب و آسیب شناسی -1-7
   .در مصرف بهینه آبهاي دینی  هو آموزنقش هنر  -2-7
  .چالش ها و راه کارهاآسیب شناسی تملک اراضی طرح ها،  -3-7
  .طالع رسانی و ترویج مصرف صحیح آبتعیین روش هاي ا -4-7
  .یا عملکرد طرح هاي عمرانی در مراحل طراحی و بهره برداري) هزینه(بررسی تطبیقی درآمد  -7- 5
  .)چالش ها و راه کارها(بیمه سیالب جوامع انسانی و تاسیسات آب رودخانه ها  -7- 6
  .ب مدیریت  سیل هاي گلستانمستندسازي تجار -7- 7

  
 


