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دالیل تحقیقاتی بودن 

پروژه طبق آیین نامه 

های  تعریف پروژه

تحقیقاتی

نیاز و دالیلی که انجام پروژه آن را 

برطرف می کند

 50حداکتر )اهداف مورد انتظار

(کلمه

محصول 

نهایی

محیط زیست.7محور
مدیریت کیفي و حفاظت - 1

آب، خاک و محیط زیست

شرکت آب منطقه اي 

تهران

بررسي توانایي جذب فلزات سرب، 

مس وکادمیوم توسط باکتریهاي 

جاذب، منطقه مورد مطالعه دریاچه 

سد ماملو

بررسي منابع آالینده آب و     -9

ارائه راهکارهایي جهت کنترل، 

کاهش و حذف آلودگي ها

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-1بند 

حذف فلزات سنگین مخاطره امیز 

توسط باکتري هاي جاذب این فلزات

ارتقا و بهبود کیفیت 

فیزیکوشیمیایي آب منطقه سد 

ماملو جهت شرب

ارائه راه 

حل مشکل

مدیریت و .1محور

برنامه ریزي
برنامه ریزي منابع آب- 3

شرکت آب منطقه اي 

تهران

تعیین سهم تغییر اقلیم و مداخالت 

مستقیم انساني در کاهش آبدهي 

حوضه هاي آبریزرودخانه حبله رود

بررسي علل و عوامل     -4

کاهش رواناب حوضه ها و افت 

آبخوان ها و تاثیرات آب هاي 

زیرزمیني و سطحي بر یکدیگر

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-1بند 

تعیین اثرات عوامل اقلیمي و انساني 

بر کاهش جریان آب و لذا میریت 

منابع و مصارف جهت برنامه ریزي 

هاي آتي آب و تأمین حقابه ها

بررسي متغیرهاي اقلیمي در 

گذشته، مطالعه و بررسي عوامل 

انساني مؤثر بر جریان، کمي سازي 

اثرات اقلیمي و غیراقلیمي بر 

جریان رودخانه

ارائه راه 

حل مشکل

مدیریت و .1محور

برنامه ریزي
برنامه ریزي منابع آب- 3

شرکت آب منطقه اي 

تهران

بررسي تاثیر بهره برداري از منابع 

آب زیرزمیني و تغییر اقلیم بر 

مدلسازي اتفاقات : فرونشست زمین

گذشته و  پیش بیني آینده مطالعه 

دشت ورامین: موردي

وجود پدیده فرونشست در     -8

دشت ها و ضرورت ارائه 

راهکارهاي پیشگیرانه

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-1بند 

فرونشست سطح زمین از جمله 

مخاطرات محیطي است که بشر در 

دهه هاي اخیر به دلیل برداشت بي 

رویه از منابع آب زیرزمیني در دشت 

. هاي آبرفتي با آن مواجه شده است

 نرخ فرونشست با میزان افت آب 

زیرزمیني ناشي از بهره برداري از 

منابع آب و همچنین اثرات تغییر 

اقلیم بر منابع آب زیرزمیني رابطه 

.مستقیم دارد

در این تحقیق بررسي و مدلسازي 

اثرات بهره برداري از منابع آب 

زیرزمیني، مدلسازي اثرات تغییرات 

اقلیم بر فرونشست زمین ا و 

همچنین میزان تاثیر هر کدام بر 

فرونشست زمین مشخص  

پیش بیني میزان . خواهدگردید

فرونشست در دشت ورامین استان 

تهران با تداوم روند حاضر از دیگر 

.اهداف این تحقیق مي باشد

ارائه راه 

حل مشکل

محیط زیست.7محور
مدیریت کیفي و حفاظت - 1

آب، خاک و محیط زیست

شرکت آب منطقه اي 

تهران

شناسایي روش هاي کارآمد مهار 

معضل پدیده شکوفایي و رشد 

جلبکي دریاچه سدهاي استان تهران

بررسي منابع آالینده آب و     -9

ارائه راهکارهایي جهت کنترل، 

کاهش و حذف آلودگي ها

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-1بند 

 با توجه به این مسئله که رشد    

 بي رویه جلبک ها در مخازن سدها

 از کیفیت آب به شدت مي کاهد و

 در نهایت باعث مرگ دریاچه مي

 شود و در حال حاضر بسیاري از

 دریاچه سدها با پدیده شکوفایي و

 رشد جلبکي مواجهند نیازمند

 شناسایي روش هاي کارامد مهار

این معضل مي باشد

رتقا و بهبود کیفیت آب مخازن 

سدهاي تهران

ارائه راه 

حل مشکل

منابع آب زیر زمیني- 1منابع آب.2محور
شرکت آب منطقه اي 

تهران

بررسي حجم تبادل آب سطحي و 

زیرزمیني در رودخانه هاي ورودي به 

شهر تهران

بررسي علل و عوامل     -4

کاهش رواناب حوضه ها و افت 

آبخوان ها و تاثیرات آب هاي 

زیرزمیني و سطحي بر یکدیگر

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-3بند 

مشخص نبودن حجم تغذیه آبخوان 

از رودخانه ها

تعیین حجم تغذیه آبخوان از 

رودخانه هاي ورودي به دشت 

کرج- تهران 

ارائه راه 

حل مشکل

1398ای تهران در سال  های تحقیقاتی شرکت آب منطقه عناوین اولویت



منابع آب سطحي- 2منابع آب.2محور
شرکت آب منطقه اي 

تهران

ارزیابي روشهاي نوین پیش بیني و 

هشدار سیل و امکان سنجي در 

.شهر تهرانخصوص کالن

ضرورت حفاظت رودخانه ها و -12

سواحل و ساماندهي آنها
تقاضا محور

اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
راه اندازي سامانه هشدار سیلخطرات جاني و مالي ناشي از سیالب4-1-3بند 

ارائه راه 

حل مشکل

محیط زیست.7محور

توسعه زیرساخت ها و - 4

ظرفیت هاي مدیریت 

اکولوژیکي منابع آب

شرکت آب منطقه اي 

تهران

امکان سنجي استفاده از پساب 

شهري  در ساخت بتن

تعیین )مباحث اقتصاد آب    -3

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملیاتي نمودن تجارت مجازي 

(آب

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-4بند 

رسیدن به توسعه پایدار و توجه به 

مسائل محیط زیستي و در عین حال 

پیشرفت صنعت ساختمان ،  استفاده 

از این پساب ها در ساخت بتن را 

.توجیه مي کند 

در کشور ایران براي ساخت بتن 

 میلیون لیتر 15000ساالنه حدود 

پسماند هاي . آب مصرف مي شود 

تصفیه شده شهري ، صنعتي و یا 

حتي آب هاي شورمزه و آب هاي 

خاکستري مي توانند براي ساخت 

بتن مناسب باشند و باید جهت 

ساخت 

نمونه 

محصول

اقتصاد آب.3محور
خصوصي سازي در بخش - 2

آب

شرکت آب منطقه اي 

تهران

آسیب شناسي دالیل عدم استقبال 

سرمایه گذاران داخلي در تأمین منابع 

مالي و اجراي طرح هاي فصل منابع 

آب و ارائه راهکار

تعیین )مباحث اقتصاد آب    -3

ارزش اقتصادي و ذاتي آب، 

عملیاتي نمودن تجارت مجازي 

(آب

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-3بند 

دیربازده بودن طرح هاي آبي از یک 

سو و نیز عدم وجود تضامین معتبر 

براي بازپرداخت وام براي 

سرمایه گذاران داخلي از سوي دیگر 

همراه با محدودیت اعتبارات و 

نامناسب بودن اعتبار در فصل منابع 

آب، منجر به طوالني شدن طرحها 

گردیده لذا عمده اعتبار تخصیصي 

در بودجه، صرف تعدیل تأخیر مجاز 

مي شود که این امر باعث افزایش 

هزینه اجراي طرح و نهایتاً 

. غیراقتصادي شدن طرح مي گردد

تعیین بهترین روش جلب اعتماد 

سرمایه گذاران داخلي در راستاي 

تضمین بازپرداخت وام ، تعیین 

مشکالت قانوني در زمینه تضمین 

معتبر از سوي بانک مرکزي و 

وزارت اقتصاد و دارایي جهت 

بازپرداخت وام براي سرمایه گذاران 

داخلي ، ارائه راهکارهاي اجرایي 

برون رفت از این مشکل

ارائه راه 

حل مشکل

اقتصاد آب.3محور
خصوصي سازي در بخش - 2

آب

شرکت آب منطقه اي 

تهران

شناسایي و طراحي بازارهاي آب 

جهت معرفي به سرمایه گذاران 

بخش غیر کشاورزي آب در حوزه 

خدمات و صنعت

تأثیر مشکالت اجتماعي، -13

فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعیین الگوي 

مناسب جهت مدیریت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل اجتماعي

4-1-1بند راهبردهاي سند چشم انداز وزارت نیروتقاضا محور

عدم تکافوي اعتبارات تملک دارایي 

سرمایه اي در بودجه ساالنه و عدم 

تخصیص به موقع آن ها و لزوم 

بکارگیري سرمایه بخش غیردولتي 

جهت اجراي  سیاست هاي کلي 

 قانون اساسي جمهوري ۴۴اصل 

.اسالمي ایران

عالوه بر انجام طرح هاي توسعه 

اي، منجر به فروش مستقیم آب با 

قیمت هایي نزدیک به بهاي تمام 

شده به مصرف کنندگان مي گردد

ارائه راه 

حل مشکل

مدیریت و .1محور

برنامه ریزي
مدیریت نهادي و سازماني- 7

شرکت آب منطقه اي 

تهران

طراحي مدل برون سپاري براي 

فعالیت هاي تصدي گري اولویت دار 

و آسیب شناسي برون سپاري انجام 

شده

تأثیر مشکالت اجتماعي، -13

فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعیین الگوي 

مناسب جهت مدیریت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل اجتماعي

4-1-7بند قانون مدیریت خدمات کشوريتقاضا محور

نیاز به پرداختن به امر خصوصي در 

بخش آب و نیز تاکید شرکت 

مادرتخصصي بر پیاده سازي مدل 

برونسپاري در قالب طرح پژوهشي

بهره گیري از ظرفیت هاي بخش 

خصوصي و اجراي هرچه موثرتر 

 قانون مدیریت خدمات 24ماده 

کشوري در صنعت آب

اجراي 

پایلوت

مدیریت و .1محور

برنامه ریزي
مدیریت نهادي و سازماني- 7

شرکت آب منطقه اي 

تهران

طراحي الگوي استاندارد امنیت شبکه 

و داده مبتني بر مهندسي شبکه و 

مدیریت داده

تأثیر مشکالت اجتماعي، -13

فرهنگي و حقوقي بر طرحهاي 

توسعه منابع آب و تعیین الگوي 

مناسب جهت مدیریت منابع آب با 

در نظر گرفتن مسائل اجتماعي

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه فناوري اطالعات و ارتباطات
4-1-5بند 

با توجه به جایگاه داده در عصر 

حاضر و لزوم نگاه جامع به این 

مقوله درسازمانها  ، میزان حساسیت 

و اهمیت امنیت دستگاهها ، ایمن 

همچنین همزمان ...سازي شبکه و 

با گسترش نیازهاي سازمان که 

منجر به توسعه سامانه ها و سرویس 

 ارتقاء بهره وري با افزایش سطح 

اثربخشي پیاده سازي سیستم هاي 

نوین مدیریتي با رویکرد امنیت داده

ارائه مدل

منابع آب زیر زمیني- 1منابع آب.2محور
شرکت آب منطقه اي 

تهران

تدوین الگوي تخمین حجم آب 

برگشتي کشاورزي به منابع آب 

زیرزمیني بر بیالن دشت ها

بررسي علل و عوامل     -4

کاهش رواناب حوضه ها و افت 

آبخوان ها و تاثیرات آب هاي 

زیرزمیني و سطحي بر یکدیگر

تقاضا محور
اولویت هاي پژوهشي و فناوري کشور 

در زمینه آب
4-1-3بند 

مشخص نبودن حجم تغذیه آبخوان 

از آب مصرفي در بخش کشاورزي
تعیین حجم تغذیه آبخوان از زهاب 

کشاورزي

ارائه راه 

حل مشکل


