
 اًلٌیتيای پژًىشی شرکت آب منطقو ایقسًین منابع آب: محٌر                                                        جذًل 

 :عناًین تحقیقاتی :زیرمحٌرىا 

 محٌر مٌضٌعی بخش ردیف

 مدیریت منابع آب 1

 تزرسی تحلیلی اثز احذاث سذ هخشًی طالقاى تز هٌاتع آب استاى . 1

 تزرسی ّ ارسیاتی کارتزد هٌاتع آب غیزهتعارف در تخطِای هختلف هصزف. 2

 ُای فاضالب ضِزی ّ صٌعتی تز هٌاتع آب استاى تزرسی اثزات کوی ّ کیفی احذاث تصفیَ خاًَ. 3

 تزداری اس هٌاتع آب سطحی ّ سیزسهیٌی در ضزایط تحزاًی هذیزیت تِزٍ. 4

 هذیزیت هٌاتع آبکارتزد پذافٌذ غیزعاهل در . 5

 اي آب در استاى ّ تاثیز آى در اًتقال تیي حْضَ( در هقیاص كطْر)جایگاٍ ارسش افشّدٍ آب در تخص كطاّرسي استاى . 6

 اقتصاد آب      2

 آب هجاسی ّ جایگاٍ آى در استاى قشّیي. 1

 تزرسی ّ تعییي قیوت توام ضذٍ آب در تاسیسات آتی. 2

 تزرسی ّ قیوت گذاری آب ّ پساب در تخطِای هختلف هصزف . 3

  ی هصزف آب کطاّرسی ّ صٌایع ّاتستَ آى تز اقتصاد آب ّ حفاظت اس هٌاتع آب الٌظارٍ تزرسی اثز هٌع دریافت حق. 4

 تزرسی تاسدٍ اقتصادی احذاث سذ هخشًی طالقاى در تِزٍ تزداری اس ضثکَ آتیاری ّ هٌاتع آب استاى .5

 ّ ارائَ راُکارُای افشایص آى( ضزب، صٌعت ّ کطاّرسی)ُای هختلف هصزف  ّری آب در حْسٍ هقایسَ کوی تِزٍ. 6

حفاظت کیفی منابع آب و اثرات  3

 محیطی آن  زیست

 تزرسی رًّذ صٌعتی ضذى استاى ّ تاثیز آى تز کیفیت هٌاتع آب استاى. 1

 هٌاتع آب استاىهطالعَ تاثیز استخزاج هعادى تز کیفیت . 2

 ُای ضِزی استاى تز کیفیت هٌاتع آب سیزسهیٌی ُای صٌعتی ّ فاضالب خاًَ  تزرسی اثزات استفادٍ اس پساب تصفیَ. 3

 ُای صٌعتی ّ ضِزی تز تِثْد کیفیت پساب خزّجي تزرسی استفادٍ اس رّضِای ًْیي تصفیَ فاضالب. 4

 ُا تَ ّیژٍ تز هٌاتع آب استاى ّ ارائَ راُکارُای کٌتزلی اثزات سیست هحیطی آىتزرسی هٌاتع آالیٌذٍ رّدخاًَ ُا ّ . 5

تزرسي استفادٍ اس كْدُا ّ سوْم ضیویایي در اراضي كطاّرسي ّ اًوْا  هوْاد ضوْیٌذٍ ّ تِذاضوتي ّ تواثیز آى توز كیفیوت هٌواتع         . 6

 آب استاى

 در هٌاتع آب (RS, GIS)کارتزد اتشار ًْیي . 1 مهندسی منابع آب 4



   

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

 ضٌاسی ّ ُیذرّژئْلْژی استاى اس لحاظ ّجْد هٌاتع آب کارستیک تزرسی سهیي. 2

 تزرسی اهکاى تْسعَ هٌاتع آب استاى اس طزیق تارّرساسی اتزُا. 3

 تزرسی اهکاى استحصال آب اس هَ تَ هٌظْر تاهیي آب ضزب رّستاُا. 4

 دضت قشّیي تز تغییز ضزایة ُیذرّدیٌاهیکی آىرّیَ اس آتخْاى  تزرسی اثز تزداضت تی. 5

 مسائل حقىقي آب 5

 تزرسي تحلیلي هسائل ّ هْاسیي حقْقي آب. 1

 ُا تزرسي حزاین كیفي ّ كوي ّ هذیزیت ّ كٌتزل آى. 2

 تزرسي جایگاٍ قاًْى تْسیع عادالًَ آب در حفاظت ّ هذیزیت هٌاتع آب. 3

 زىکشی آبیاری ً: محٌر

 :عناًین تحقیقاتی :زیرمحٌرىا

 مذیریت شبکو. 1

 بزرسی تغییز انگٌی کطت ً اثز آن بز ينابع آب. 1

ىای آبیاری دضت قشًین بو  بزداری اس ضبکو ىای يثبت ً ينفی ًاگذاری ايٌر بيزه بزرسی جنبو. 2
 بخص خصٌصی 

 ىای آبیاری استان  بزان بز يذیزیت بيزه بزداری اس ضبکو ىای آب بزرسی اثزات ایجاد تطکم. 3

 ىای آبیاری ً سىکطی نظاو تٌنیذ، پزداسش ً يذیزیت اطالعات در ضبکو. 4

بزرسی تغییز رًش آبیاری ثقهی بو آبیاری تحت فطار در اراضی ضبکو آبیاری دضت قشًین ً . 5
 جٌیی قابم صزفوبزآًرد يیشان آب 

بزرسی ايکان جایگشینی خطٌط انتقال آب بو صٌرت کى فطار با کانانيای رًباس در سطح . 6
 4ً  3ىای  ضبکو

 برداری از شبکو  بيره. 2
 آبیاری  بزرسی افشایص رانذيان آبیاری ً ضاخص آب تٌنیذ با استفاده اس رًش کى. 1

 اراضي تحت پٌضص ضبكو ً ينافع حاصم اس آنبزرسي ايكان ً چگٌنگي يكپارچو ساسی . 2

 مينذسی رًدخانو: محٌر

 :عناًین تحقیقاتی :زیرمحٌرىا

 مذیریت رًدخانو. 2
 ىا ای در بستز ً حزیى رًدخانو رًیو يصانح رًدخانو اثز بزداضت بی  .1

ىای استان ً  رسٌبگذاری در رًدخانوبزرسی ً ارسیابی بار رسٌبی، عٌايم تطذیذ فزسایص ً   .2
 ه ىای ييار آن ً حفاظت اس کف ً کزانو رًدخانو رًش



  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  


