
اسناد باال دستینوع پروژهعنوان پروژهعنوان شرکتعنوان زیر محورعنوان محور
عنوان مشکل کلیدی 

قابل حل توسط پروژه

دالیل تحقیقاتی 

بودن پروژه طبق 

آیین نامه 

تعریف 

های  پروژه

تحقیقاتی

اهداف و نتایج مورد انتظار 

از پروژه

محیط .7محور

زیست

مدیریت کیفي - 1

و حفاظت آب، 

خاک و محیط 

زیست

شرکت آب 

منطقه اي تهران

استفاده از زئولیت هاي طبیعي 

جهت حذف فلزات  (کلینوپتیلولیت)

سنگین در آبخوان آبرفتي با استفاده از 

مطالعه )روش هاي آزمایشگاهي 

(موردي دشت ورامین

تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

عدم شناسایي و       -1

استفاده بهینه از منابع آب و 

مدیریت یکپارچه منابع آبي

4-1-1بند 

بررسي وارزیابي عملکرد  

زئولیت هاي طبیعي در حذف 

آالینده فلزات سنگین درآبخوان 

نفوذ ازطریق آب هاي )آبرفتي 

(آلوده سطحي

منابع آب.2محور
منابع آب - 2

سطحي

شرکت آب 

منطقه اي تهران

استفاده از روشهاي نوین برآورد 

مقادیر بارش ها در مناطق فاقد آمار 

دراستان تهران

پایان نامه 

دانشجویي

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

فقدان سامانه یا       -2

شبکه کامل پایش یکپارچه 

(کمي و کیفي)منابع آب

4-1-3بند 
تهیه بیالن منابع آب ، بررسي 

آمار واطالعات وتدقیق آن

منابع آب.2محور
منابع آب زیر - 1

زمیني

شرکت آب 

منطقه اي تهران

براورد مولفه هاي بیالن منابع آب با 

استفاده از فناوري نوین
تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

عدم شناسایي و       -1

استفاده بهینه از منابع آب و 

مدیریت یکپارچه منابع آبي

4-1-3بند 

با توجه به عدم قطعیت مرتبط 

با محاسبات مولفه هاي بیالن 

منابع آب، انتظار مي رود با 

استفاده از روش هاي نوین ، 

شیوه هاي مناسبي بر اساس 
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محیط .7محور

زیست

مدیریت کیفي - 1

و حفاظت آب، 

خاک و محیط 

زیست

شرکت آب 

منطقه اي تهران

بررسي محدوده کیفي قابل استفاده آب 

خاکستري در صنعت بتن با توجه به 

مشخصات فیزیکي، شیمیایي و دوام 

بتن

پایان نامه 

دانشجویي

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

مباحث اقتصاد آب       -3

تعیین ارزش اقتصادي و )

ذاتي آب، عملیاتي نمودن 

(تجارت مجازي آب

4-1-4بند 

در کشور ایران براي ساخت 

 15000بتن ساالنه حدود 

میلیون لیتر آب مصرف مي 

پسماند هاي تصفیه شده . شود 

شهري ، صنعتي و یا حتي آب 

هاي شورمزه و آب هاي 

خاکستري مي توانند براي 

ساخت بتن مناسب باشند و 

باید جهت تاثیر آنها آزمایش 

هاي مربوطه را انجام داد

محیط .7محور

زیست

توسعه - 4

زیرساخت ها و 

ظرفیت هاي 

مدیریت 

اکولوژیکي منابع 

آب

شرکت آب 

منطقه اي تهران

امکان سنجي ساخت نمونه بتني خود 

متراکم با استفاده از پساب و مواد خود 

تمیز شونده با کاربرد در اجراي 

آب روهاي بتني

پایان نامه 

دانشجویي

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

مباحث اقتصاد آب       -3

تعیین ارزش اقتصادي و )

ذاتي آب، عملیاتي نمودن 

(تجارت مجازي آب

4-1-4بند 

امروزه بتن به عنوان یکي از پر 

ترین مصالح ¬مصرف

ساختماني در جهان شناخته 

از زماني که بتن . شده است

اولین بار به عنوان مصالح 

ساختماني مورداستفاده قرار 

گرفت، تاکنون آب آشامیدني به 

عنوان آب اختالط بتن مورد 

. استفاده قرار گرفته است

تحقیقات نشان داده است که 

تواند ¬آب غیرآشامیدني نیز مي

. براي تهیه بتن استفاده شود

کاربرد پساب در تولید بتن غیر 



محیط .7محور

زیست

بهداشت محیط، - 2

ایمني، امنیت و 

محیط زیست 

(HSSE)

شرکت آب 

منطقه اي تهران

پیشنهاد طرح نوآورانه جهت 

جلوگیري از ورود آبزیان مخازن سدها 

به تونل هاي انتقال آب جهت 

جلوگیري از اتالف آبزیان با بهره 

گیري از تجارب موفق داخلي و 

موردي در سدالر- خارجي 

تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه 

محیط زیست

ضرورت حفاظت    -12

رودخانه ها و سواحل و 

ساماندهي آنها

4-1-5بند 

کاهش امکان تلفات آبزیان در 

خروجي تونل هاي انتقال آب 

مخازن سدها

منابع آب.2محور
منابع آب زیر - 1

زمیني

شرکت آب 

منطقه اي تهران

بررسي ضوابط و الزامات بهره برداري 

از پساب به منظور پایداري منابع آب 

زیرزمیني، مطالعه موردي محدوده 

مطالعاتي ورامین در استان تهران

پایان نامه 

دانشجویي

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

عدم شناسایي و       -1

استفاده بهینه از منابع آب و 

مدیریت یکپارچه منابع آبي

4-1-1بند 

ارائه راهکارهاي مناسب جهت 

استفاده از پساب جهت تغذیه 

سفره آب زیرزمیني و احیاء و 

تعادل بخشي مي باشد

سد و .9محور

شبکه

مدیریت، - 1

بهره برداري و 

نگهداري از 

سازه هاي  آبي

شرکت آب 

منطقه اي تهران

آسیب شناسي برون سپاري سدهاي 

تحت پوشش شرکت آب منطقه اي 

تهران جهت مقایسه با قبل از برون 

سپاري و ارائه راهکارهاي بهبود

تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

تعمیرات و نگهداري    -14

از تأسیسات آبي سازه هاي 

سد و شبکه و )هیدرولیکي 

تاسیسات وابسته، 

سیستم هاي آب بندي 

تأسیسات، جلوگیري از 

(...رشد جلبکها و 

4-1-7بند 

بررسي مشکالت خصوصي در 

بخش آب  در قالب طرح 

پژوهشي

مدیریت .1محور

و برنامه ریزي

آمایش سرزمین -2

و طرح هاي جامع

شرکت آب 

منطقه اي تهران

استفاده از تجارب جهاني در زمینه 

فعالیت هاي گردشگري در حوضه 

آبریز سدها و بومي سازي آن در ایران

تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه 

رفاه و تامین 

اجتماعي

اثرات طرح هاي       -7

توسعه بر منابع آب 

(زیرزمیني و سطحي)

4-1-1بند 

ارائه راهکارهاي مناسب جهت 

فعالیت هاي گردشگري در 

حوضه آبریز سدها

مدیریت .1محور

و برنامه ریزي

آمایش سرزمین -2

و طرح هاي جامع

شرکت آب 

منطقه اي تهران

بررسي اثرات متقابل فعالیت هاي 

گردشگري و توان اکولوژیکي حوضه 

آبریز سدهاي تأمین آب شرب بر 

یکدیگر

تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

عدم شناسایي و       -1

استفاده بهینه از منابع آب و 

مدیریت یکپارچه منابع آبي

4-1-1بند 

ارائه راهکارهاي مناسب جهت 

فعالیت هاي گردشگري در 

حوضه آبریز سدها



منابع آب.2محور
منابع آب زیر - 1

زمیني

شرکت آب 

منطقه اي تهران

اندازه گیري حجم آب برگشتي 

کشاورزي به منابع آب زیرزمیني بر 

بیالن دشت ها در نقاط منتخب

تقاضا محور

اولویت هاي 

پژوهشي و فناوري 

کشور در زمینه آب

بررسي علل و       -4

عوامل کاهش رواناب 

حوضه ها و افت آبخوان ها 

و تاثیرات آب هاي 

زیرزمیني و سطحي بر 

یکدیگر، کاهش سرانه منابع 

تجدیدپذیر

4-1-3بند 
تعیین حجم تغذیه آبخوان از 

زهاب کشاورزي



محصول 

نهایی

واحد سفارش 

دهنده و بهره بردار 

از نتایج پروژه

تلفن

ارائه راه حل 

مشکل

دفتر مطالعات پایه 

منابع آب
88988890-1

ارائه راه حل 

مشکل

دفتر مطالعات پایه 

منابع آب
88988890-1

ارائه راه حل 

مشکل

دفتر مطالعات پایه 

منابع آب
88988890-1
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1-88988890معاونت طرح و توسعهتدوین استاندارد

ساخت نمونه 

محصول
1-88988890معاونت طرح و توسعه



اجراي پایلوت
معاونت حفاظت و 

بهره برداري
88988890-1

ارائه راه حل 

مشکل

معاونت حفاظت و 

بهره برداري
88988890-1

ارائه راه حل 

مشکل

معاونت حفاظت و 

بهره برداري
88988890-1

بومي سازي 

فناوري

دفتر مطالعات پایه 

منابع آب و معاونت 

برنامه ریزي

88988890-1

ارائه راه حل 

مشکل
1-88988890معاونت برنامه ریزي



ارائه راه حل 

مشکل

معاونت حفاظت و 

بهره برداري
88988890-1




