
 يقاتيتحق يهاتين اولويعناو       

  1400در سال  شركت آب منطقه اي گلستان

  

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق رديف
عنوان مشكل كليدي قابل حل 

 توسط تحقيق
 دستاوردها و نتايج كاربردي تحقيق تعريف دقيق مسئله تبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيق

محصول 
 نهايي

١ 

اولويت هاي پژوهشي و فناوري  تقاضا محور در سطح استانمطالعه فرونشست 
 كشور در زمينه آب

ها و وجود پديده فرونشست در دشت
 ضرورت ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

در سال هاي اخير فرونشست زمين باعث بروز مخاطره 
محيطي مهمي در نقاط مختلف استان شده است. 
فرونشست زمين پديده اي ژئومورفيكي است كه 

توسط عوامل مختلفي پديد مي آيد؛ گاهي تحت تاثير 
عوامل طبيعي ولي بسياري از اوقات در اثر فعاليت 

هاي بشري بخصوص استخراج بي رويه آب هاي 
زيرزميني ايجاد مي شود. روش هاي متنوعي براي 
اندازه گيري فرونشست زمين وجود دارد كه شامل 
استفاده از جي پي اس، ترازيابي ابزار دقيق و روش 

هاي دورسنجي بخصوص روش تداخل سنجي رادراي 
 مي باشد. 

ارائه روش هاي نوين براي اندازه گيري فرونشست  
س، ترازيابي ابزار زمين شامل استفاده از جي پي ا

دقيق و روش هاي دورسنجي بخصوص روش 
 تداخل سنجي رادراي 

اندازه گيري فرونشست زمين شامل استفاده از 
جي پي اس، ترازيابي ابزار دقيق و روش هاي 

دورسنجي بخصوص روش تداخل سنجي رادراي  
 در دشتهاي استان

حل مسئله 
 و چالش

٢ 

مختلف  هاي  روش اجراي  بررسي
ز ا بهينه استفاده و شورورزي  آبياري

  نامتعارف هاي آب

اولويت هاي پژوهشي و فناوري  تقاضا محور
 كشور در زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع 
 آب و مديريت يكپارچه منابع آبي

محدوديت شديد منابع آب شيرين از يك طرف، عدم توجه 
ز آن، به مرور به ضرورت بهره برداري صحيح و حفاظت ا

زمان شرايطي را بوجود مي آورد كه در اثر تخريب و زوال 
اين منابع، دورنماي اين موهبت الهي را بصورت يك بحران 
جدي تداعي نمايد. راه حلهاي متعددي ممكن است جهت 

غلبه بر اين بحران پيشنهاد گردد، مهار آبهاي سطحي، 
لي بدليل افزايش راندمان آبياري، پخش سيالب و غيره. و

كمبود پتانسيل نزوالت در سطح كشور و با فرض تحقق 
تمامي راهكارهاي فوق باز هم مساله كم آبي همچنان مساله 

اساسي محدوديت توليد خواهد بود لذا استفاده از آبهاي 
نامتعارف اجتناب ناپذير خواهد بود. بهره برداري از منابع 

من آب هاي شور مديريت ويژه اي را مي طلبد تا ض
 دستيابي به توليد بهينه، به كشاورزي پايدار نيز دست يافت. 

بهره برداري صحيح و حفاظت از منابع آب شيرين ،   
پيشنهاد راه حلهاي متعددي جهت غلبه بر اين بحران 
كم آبي ، مهار آبهاي سطحي، افزايش راندمان آبياري، 
پخش سيالب، استفاده از آبهاي نامتعارف، ارائه راهكار 

منظور بهره برداري از منابع آب هاي شور و نحوه  به
 مديريت آن

ارائه راهکار به منظور بهره برداري از منابع  
 آب هاي شور و نحوه مديريت آن

حل مسئله 
 و چالش
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٣ 

بررسي راهكارهاي افزايش بهره وري 
 آب در استان

اولويت هاي پژوهشي و فناوري  تقاضا محور
 كشور در زمينه آب

سازي نياز آبي محصوالت بهينهضرورت 
كشاورزي و فقدان الگوي كشت مناسب 

 با منابع آبي موجود

درصد بيشتر از مقياس  ٢٢آمارها نشان مي دهد ايران 
 ٩٢جهاني آب در بخش كشاورزي مصرف مي كند در واقع 

درصد آب مصرفي در كشور مربوط به بخش كشاورزي است 
آب در بخش  از اينرو مهم ترين جنبه بررسي اقتصاد

كشاورزي است. پايين بودن بهره وري آب در اين بخش 
نشان دهنده توانايي افزايش بهره وري مصرف آن در اين 

بخش است. وقوع خشكسالي در اثر مناطق لزوم توجه بيشتر 
به بهره وري آب و استفاده ي حداكثر از آب مورد استفاده 

 در بخش كشاورزي را نمايان مي سازد.

صاد آب در بخش كشاورزي و ارائه راهكار به بررسي اقت 
منظور افزايش بهره وري مصرف آن در اين بخش  و 

استفاده ي حداكثر از آب مورد استفاده در بخش 
 كشاورزي 

حل مسئله و  ارائه راهكار به منظور افزايش بهره وري مصرف آن 
 چالش

٤ 

بررسي قابليتهاي گردشگري و 
منابع آبي راهكارهاي ايجاد درآمد از 

 استان

اولويت هاي پژوهشي و فناوري  تقاضا محور
 كشور در زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع 
 آب و مديريت يكپارچه منابع آبي

با توجه به سند چشم انداز امور اقتصادي استان گلستان ، 
اين استان ، استاني توانمند و برتر در مقوله ي توريسم و 
اكوتوريسم معرفي شده است و  شناسايي و مستندسازي 
منابع اصلي گردشگري، حمايت، حفاظت، توسعه و ارتقاء 

استانداردهاي كيفي خدمات گردشگري، توريسم و 
به منظور افزايش ميزان ماندگار مسافران رهگذر اكوتوريسم، 

 (گردشگران) را در برنامه ي خود قرار داده است. 

شناسايي و مستندسازي منابع اصلي گردشگري،  
حمايت، حفاظت، توسعه و ارتقاء استانداردهاي كيفي 
خدمات گردشگري، توريسم و اكوتوريسم، به منظور 

(گردشگران) را  افزايش ميزان ماندگار مسافران رهگذر
 در برنامه ي خود قرار داده است. 

حل مسئله و  شناسايي و مستندسازي منابع اصلي گردشگري
 چالش

٥ 
آينده پژوهي طرح هاي توسعه منابع 

آب استان گلستان با لحاظ تغيير 
 اقليم

 پايان نامه دانشجويي
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب
استفاده بهينه از منابع عدم شناسايي و 

 آب و مديريت يكپارچه منابع آبي

ارتباط تنگاتنگي بين چرخه هيدرولوژي و سيستم اقليمي 
وجود دارد. هر تغييري در اقليم كليه عناصر هيدرولوژي را 

تغيير مي دهد و عكس آن نيز اتفاق مي افتد. روان آب، 
آبدهي رودخانه ها، آبهاي زيرزميني، شدت سيالب و 

ي همگي متاثر از ميزان بارش كه يكي از مهمترين خشك
عناصر اقليمي به شمار مي آيد، مي باشند. با توجه به 

و به تبع آن وقوع گرمايش جهاني و  CO2افزايش ميزان 
تاثير آن بر منابع آبي ملي و منطقه اي، ضروري به نظر مي 

رسد كه تاثير تغييرات فوق بر برنامه ريزي هاي مديريت 
منابع آب لحاظ گردد و اين تغيرات آينده و كاربرد برخي 

 طرح هاي توسعه منابع آب را تحت الشعاع قرار ميدهد.

ان آب، آبدهي رودخانه ها، آبهاي تاثير تغييرات  رو
زيرزميني، شدت سيالب و خشكي همگي متاثر از 

ميزان بارش بر برنامه ريزي هاي مديريت منابع آب  و 
 ارائه راهكارهاي مديريتي

ارائه راهكارهاي مديريتي  در برنامه ريزي هاي مديريت 
 منابع آب

حل مسئله و 
 چالش

٦ 

 بررسي و تحليل سيل آق قال با داده
هاي راداري و ارائه راهكارهاي 

مديريت با استفاده از مدل هاي 
 هيدرولوژيكي

 پايان نامه دانشجويي
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب
عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع 

 آب و مديريت يكپارچه منابع آبي

سيل يكي از مهمترين مخاطرات طبيعي تهديدكننده 
انساني مي باشد. در اين پژوهش الزم است پهنه جوامع 

هاي سيل زده جهت مديريت بهينه با سريع ترين روش 
شناسايي گردند. بنابراين با استفاده از تصاوير ماهواره اي و 

راداري محدوده هاي سيل زده در يك سين (فريم) از 
تصاوير ماهواره شناسايي و با استفاده از مدل هيدرولوژيكي 

 ت سيالب پرداخته مي شود.به مديري

شناسايي پهنه هاي سيل زده جهت مديريت بهينه با 
سريع ترين روش  با استفاده از تصاوير ماهواره اي و 

 راداري 
 شناسايي پهنه هاي سيل زده جهت مديريت بهينه

حل مسئله و 
 چالش

٧ 
استفاده از فناوري ها در اندازه گيري 
 غير مستقيم دبي سيالب رودخانه ها

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب
 ساير مشكالت (عنوان مشكل ذكر شود)

روشهاي عمومي اندازه گيري پارامترهاي جريان شامل 
استفاده از تجهيزات سرعت سنج و به صورت اندازه گيري 

مستقيم جريان ميباشد. اين تجهيزات عموما به صورت 

روشهاي نوين جهت اندازه گيري پارامترهاي جريان، 
 اندازه گيري ميدان سرعت و دبي 

 ساخت ابزارهاي اندازه گيري
حل مسئله و 

 چالش
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نجام داده و همچنين نيازمند صرف نقطه اي اندازه گيري را ا
هزينه و وقت زيادي هستند. در دو دهه اخير با پيشرفت 

تجهيزات اپتيكي و به كارگيري پردازش تصاوير، روشهايي 
غيرمستقيم مبتني بر پردازش تصوير براي اندازه گيري 

ميدان سرعت و دبي معرفي شده است. اين روشها با 
پردازش آنها، پارامترهاي  تصويربرداري از جريان و تحليل و

 جريان را به دست ميآورند.

٨ 
مطالعه روش هاي بازچرخاني آب در 

 مصارف مختلف در استان
 تقاضا محور

فناوري اولويت هاي پژوهشي و 
 كشور در زمينه آب

عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع 
 آب و مديريت يكپارچه منابع آبي

كاهش منابع آب بدليل تغييرات اقليمي و كاهش آب هاي 
مرزي ورودي به استان همزمان با افزايش جمعيت و لزوم 

تامين آب شرب صنعت و كشاورزي جمعيت رو به رشد 
مطالعه روش هاي باز چرخاني آب و آينده ي استان ورود به 

 پساب براي مصارف كشاورزي و صنعت را ايجاب ميكند.

ورود به مطالعه روش هاي باز چرخاني آب و پساب 
 براي مصارف كشاورزي و صنعت

 روش هاي باز چرخاني آب و پساب
حل مسئله و 

 چالش

٩ 
جايگاه  مردم در كاهش خسارت 

 هاي سيل
 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و فناوري 
 كشور در زمينه آب

تأثير مشكالت اجتماعي، فرهنگي و 
حقوقي بر طرحهاي توسعه منابع آب و 

تعيين الگوي مناسب جهت مديريت 
منابع آب با در نظر گرفتن مسائل 

 اجتماعي

مشاركت جامعه در مقابله با بالياي طبيعي يكي از اركان 
آيد. استان گلستان يكي از مهم مديريت بحران به شمار مي 

مهم ترين استان هاي سيل خيز كشور به شمار مي 
آيد.بافت سنتي و حاكميت فرهنگ قومي در استان گلستان 

مي تواند به عنوان بستر مناسبي براي گسترش فرهنگ 
مشاركت جامعه در پيشگيري، كاهش اثرات زيانبار باليا، 

وقوع،  كسب آمادگي و برنامه ريزي در مرحله قبل از
مشاركت در عمليات پاسخگويي به ويژه عمليات جستجو، 

امداد، نجات، پشتيباني در مرحله وقوع و بازيابي يعني 
ساماندهي، بازتواني، بازسازي و بازگشت به وضعيت اوليه در 
مرحله پس از وقوع باليا مورد استفاده قرار گيرد؛ اما الزمه 

 نقش و نوع مشاركت اين امر تغيير نوع نگاه مديران به مقوله
  مردم در مقابله با بالياي طبيعي است.

  
  

لذا ضرورت  ارائه يك مدل مديريت كارا و مفيد كه  
بتواند همچنان كه به توازن توزيع در عرضه و تقاضا 
بپردازد، از بين شيوه هاي مديريت منابع آب ميتوان 
مديريت تلفيقي منابع آب با تاكيد بر مشاركت بهره 

ابع را از مناسب ترين شيوه هاي مديريتي بردارن من
منابع آب، افزايش بعد مشاركت بهره برداران، با كاهش 

بارمالي دولتدر راستاي بهبود بهره برداري مورد نظر مي 
 باشد.

 ارائه يك مدل مديريت كارا و مفيد 
حل مسئله و 

 چالش

١٠ 

بررسي تهديدات و روند تغييرات 
ن  گلستاكيفيت آب رودخانه اترك در 

با رويكرد بررسي ميزان اثرپذيري 
 كيفي از حوضه آبريز باالدست

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب
فقدان سامانه يا شبكه كامل پايش 

 يكپارچه منابع آب(كمي و كيفي)

عواملي كه موجب تغيير و افت كيفيت رودخانه اترك مي 
مشخصًا بررسي شود كيفيت  شوند شامل چه مواردي بوده و

آب رودخانه اترك چه ميزان و به چه صورت از حوضه 
باالدست در استانهاي خراسان رضوي و شمالي تاثير مي 

 پذيرد و راهكار بهبود كيفيت آب چيست

شناسايي عواملي كه موجب تغيير و افت كيفيت 
رودخانه اترك مي شوند شامل چه مواردي است و 

فيت آب رودخانه اترك چه مشخصاً بررسي شود كي
ميزان و به چه صورت از حوضه باالدست در استانهاي 

خراسان رضوي و شمالي تاثير مي پذيرد و راهكار بهبود 
 كيفيت آب چيست

 بهره برداري از گزارش و راهكارهاي  بهبود كيفيت آب 
حل مسئله و 

 چالش

١١ 
بررسي ظرفيت خودپااليي 

بر  هاي استان و عوامل موثررودخانه
 آن

 تقاضا محور
اولويت هاي پژوهشي و فناوري 

 كشور در زمينه آب
ها و سواحل و ضرورت حفاظت رودخانه

 ساماندهي آنها

در رودخانه هاي استان بخصوص رودخانه هاي باالدست 
سدها، ميزان خودپااليي محاسبه و در هر يك از رودخانه ها 

 ها، راهكارهايبا توجه به نوع استقرار كاربريها و نوع آالينده 

در رودخانه هاي  رودخانه هاي باالدست سدهاي 
استان، ميزان خودپااليي محاسبه و در هر يك از 
رودخانه ها با توجه به نوع استقرار كاربريها و نوع 

ارائه راهكارهاي بهبود كيفي و افزايش ظرفيت 
 خودپااليي

حل مسئله و 
 چالش
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بهبود كيفي و افزايش ظرفيت خودپااليي بررسي و ارائه 
 گردد.

آالينده ها، راهكارهاي بهبود كيفي و افزايش ظرفيت 
 پااليي ارائه گردد.خود

١٢ 
بررسي راهكارهاي كاهش رسوب 

 ورودي به مخزن سد نرماب
 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و فناوري 
 كشور در زمينه آب

تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي 
(سد و شبكه و هاي هيدروليكي سازه

دي بنهاي آبتاسيسات وابسته، سيستم
تأسيسات، جلوگيري از رشد جلبكها و 

(... 

لذا رسوبگذاري درمخازن يكي از مشكالت اساسي است كه  
بايد به آن بيشتر پرداخته شود اغلب سدهايي كه تاكنون به 
مشكل رسوب و كاهش عمر مفيد مواجه بوده اند مخصوصا 

سدهاي كشورمان به علت عدم برنامه ريزي صحيح در مورد 
حوضه آبخيز و يا بهتر بگوييم درنتيجه احداث سد قبل از 

العه و اصالح حوضه مربوطه دچارچنين مشكلي شده اند مط
لذا بررسي روشهاي كنترل رسوب درمخازن سدها علي 

الخصوص سد نرماب پيش از وقوع راهكار مفيدي خواهد 
 بود.

بررسي روشهاي نوين كنترل رسوب درمخازن سدها  
 علي الخصوص سد نرماب پيش از وقوع و ارائه راهكار

 ارائه شده بهره برداري از راهكار
حل مسئله و 

 چالش

١٣ 
پتانسيل يابي احداث سد زيرزميني 

 در استان گلستان
 پايان نامه دانشجويي

اولويت هاي پژوهشي و فناوري 
 كشور در زمينه آب

هاي آبياري بهبود راندمان پايين شبكه
ها، استفاده مجدد از زهاب (مرمت كانال

 ها و ...)زهكش

زيرزميني به عنوان يك شيوه امروزه استفاده از سدهاي 
ذخيره آب در مناطق كم باران بسيار مورد توجه مي باشد. 

اولين و مهم ترين مرحله در احداث يك سد زيرزميني 
شناسايي مكان مناسب براي احداث سد مي باشد. جهت 
تعيين مكانهاي مناسب براي احداث سدهاي زيرزميني با 

ندسي ، توجه به بررسي معيارهاي زمين شناسي مه
ويژگيهاي زمين شناسي، توپوگرافي، هيدرولوژي و 

هيدروژئولوژي منطقه از طريق بررسي عكسهاي هوايي، 
تصاوير ماهواره اي، نقشه هاي توپوگرافي، آمار هيدرولوژي و 

گزارشات موجود بهترين روش انتخاب و چند گزينه در 
 حوزه هاي مختلف استان مشخص گردد.

براي احداث سدهاي  جهت تعيين مكانهاي مناسب
زيرزميني با توجه به بررسي معيارهاي زمين شناسي 

مهندسي ، ويژگيهاي زمين شناسي، توپوگرافي، 
هيدرولوژي و هيدروژئولوژي منطقه از طريق بررسي 

عكسهاي هوايي، تصاوير ماهواره اي، نقشه هاي 
توپوگرافي، آمار هيدرولوژي، بهترين روش انتخاب و 

 ر حوزه هاي مختلف استان معرفي چند گزينه د

جهت تعيين مكانهاي مناسب براي احداث سدهاي 
 زيرزميني 

حل مسئله و 
 چالش

  


