
اسناد باال دستینوع پروژهعنوان پروژهعنوان شرکتعنوان زیر محورعنوان محورردیف
عنوان مشکل کلیدی قابل حل توسط 

پروژه
محصول نهاییدستاوردها و نتایج کاربردی تحقیقتعریف دقیق مسئلهتبیین ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

واحد سفارش دهنده و بهره بردار از 

نتایج تحقیق

دبير کميته 

یا کارشناس 
تلفن

1
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

مدیریت نهادی و - 7

سازمانی
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

تدوین نظامنامه مدیریت دارایی 

های فيزیکی و مالکيت فکری در 

حوزه شرکتهای زیرمجموعه 

شرکت مدیریت منابع آب ایران
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های بخش آب مالی طرح

بخش عمده جریان ایجاد ارزش در هر صنعت و کسب و کاری از طریق بهره گيری مناسب از دارایی 

تحقق اهداف . های ملموس و ناملموس در اختيار آن صنعت و یا کسب و کار صورت می پذیرد 

سازمانی شامل اهداف کيفی و تجاری در صنایع توليدی و واحدهای عملياتی صنایع باالدستی نيز تا 

حد بسيار زیادی وابسته به دارایی های فيزیکی و فکری و معنوی شان می باشد که می بایستی در 

برای تحقق این مهم طراحی ، پياده . شرایط مناسب مورد بهره برداری قرارداده و نگهداری نمایند 

سازی و استقرار سيستمی موثر جهت مدیریت دارایی های فيزیکی و معنوی سازمان یا صنعت 

ضرورت داشته که الزمه آن تدوین نظامنامه راهبردی مدیریت دارائی های فيزیکی و همچنين 

مالکيت فکری و معنوی واحدها و شرکت های زیرمجموعه شرکت مدیریت منابع آب ایران خواهد بود 

.

عدم وجود نظام نامه و شيوه نامه های مناسب و مدون جهت بهره گيری مناسب از دارایی های فيزیکی 

و معنوی و لزوم تهيه و تدوین آن در صنعت آب کشور جهت افزایش راندمان و کاهش هزینه های بهره 

برداری از دارایی های ملموس و نظام مند نمودن دارایی های معنوی

تهيه نظامنامه مدیریت دارایی های فيزیکی و مالکيت فکری و 

دستورالعمل های مربوطه
تهيه دستورالعمل

کليه شرکتهای - معاونت برنامه ریزی

آب منطقه ای
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برآورد رواناب حوضه آبریز رودخانه 

ارس با استفاده از داده های 

ماهواره ای و مدلسازی هيدرولوژی 

بزرگ مقياس

تقاضا محور
اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

های مدیریت منابع  چالش -15

انسانی، علم و فناوری، پشتيبانی 

صنعت آب

شناخت حوضه آبریز ارس که مشترک بين چند کشور منطقه شامل ترکيه، ایران، ارمنستان و 

پایين دستی اثر معنی /سياست های باالدستی. آذربایجان است، برای ایران بسيار با اهميت می باشد

داری در تخصيص آب در پایين دست داشته که نيازمند شناخت عميق آن بر اساس مدل های 

بازای سناریوهای  Variable infiltration capacity (VIC)هيدرولوژیک بزرگ مقياس مثل 

.مختلف مدیریتی و تغيير اقليم می باشد

های منابع آب روی ¬های استراتژیک منطقه قفقاز بوده که تغيير در المان¬حوضه ارس یکی از حوضه

شناخت حوضه ارس که مشترک بين چند کشور منطقه . داری خواهد گذاشت¬آورد رودخانه اثر معنی

. شامل ترکيه، ایران، ارمنستان و آذربایجان است برای ایران بسيار با اهميت است

ریزی و مدیریت منابع آب بر اساس ¬لذا برنامه. رواناب یکی از عوامل اصلی مدیریت منابع آب است

درستی و در یک بازه زمانی مشخص ¬های تغييرات آب و هوایی باید به¬بينی رواناب و برنامه¬پيش

حوضه آبخيز یک سامانه هيدرولوژیکی پویا است که در آن . (Ahmadi et al., 2019)انجام شود 

. (Abushandi & Merkel, 2013)شود ¬بارندگی طی یک فرآیند پيچيده تبدیل به رواناب می

بينی رواناب استفاده می ¬های هيدرولوژیکی و پيش¬رواناب عمدتاً برای درک سامانه-های بارش-مدل

داری در تخصيص آب در پائين دست دارد که ¬پائين دستی اثر معنی/های باالدستی ¬سياست. شود 

باشد¬می (VIC)های هيدرولوژیک بزرگ مقياس مثل ¬نيازمند شناخت عميق آن بر اساس مدل

بررسی - شناسایی المان های مختلف منابع آب حوضه؛ 

تغييرات پارامترهای مختلف هيدرولوژیک در سطح حوضه موثر 

تغييرات پوشش گياهی، برف و )در رواناب ورودی به سد ارس 

بررسی هيدروپليتيک رودخانه مرزی ارس و تاثير روابط - ؛ (...

بررسی - کشورها بر پروتکل های برداشت و سهم بندی آب؛ 

تغيير اقليم حاکم بر منطقه و برآورد آبدهی حوضه در دوره 

های آتی

حل مسئله و چالش

-  دفتر مطالعات پایه منابع آب

معاونت بهره برداری و دفتر مطالعات 

پایه منابع آب
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تعميرات و نگهداری از  -14

تأسيسات آبی سازه های 

سد و شبکه و )هيدروليکی 

تاسيسات وابسته، سيستم های 

آب بندی تأسيسات، جلوگيری از 

(...رشد جلبکها و 

آلوده کننده های آب شامل موادی هستند که خواص فيزیکی، شيميایی و بيولوژیکی آب را تغيير 

ميدهند که به طور عمده این مواد در اثر فعاليت های انسانی ایجاد می شود و به سه گروه عمده 

توان خود پاالیی به مجموعه . منابع آلوده کننده صنعتی، شهری و کشاورزی تقسيم بندی می شوند

فعل و انفعاالتی گفته می شود که به صورت طبيعی در یک منبع آبی اتفاق می افتد و درنتيجه آن 

ميزان آلودگی آب طی فرآیندهای طبيعی کاهش یافته و کيفيت آب تا حد استاندارد مطلوب افزایش 

عواملی که بر این پدیده مؤثرند شامل ميزان انتقال، نفوذ و پخش، ته نشينی و تجزیه . می یابد

مدل سازی کيفی رودخانه ها یکی از ابزارهای کم هزینه و مهم در بررسی . آالینده ها می باشد

.مشکالت و راه حل ها، در جهت بهبود وضعيت کيفی رودخانه می باشد

پارامترهای کيفی مورد بررسی در یک تحقيق آناليزتوان خود پاالیی رودخانه می تواند شامل مواد 

، آمونياک، (D0)، اکسيژن محلول (BOD)پایستار، دما، پاتوژنها، اکسيژن خواهی زیست شيميایی 

این بررسی ها می تواند توسط مدل هایی . نيتریت، نيترات، نيتروژن آلى، فسفات و فسفر آلى باشد

 صورت QUASAR  و Qual2kw، SIMCAT،WASP7  ، TOMCAT، Qual2euنظير 

.بگيرد

 عوامل انسانی مهمترین آلودکننده منابع آبی هستند که خواص مختلف آب را تغيير ميدهند و 

بصورت طبيعی منابع آبی این توانایی را دارند که در اثر مجموعه فعل و انفعاالتی خاصی ميزان آلودگی 

.را کاهش داده و آلودگی های زیست محيطی را کاهش دهند 

هدف از این مطالعات بررسی پتانسيل خود پاالیی رودخانه در 

مورد هرگونه از پارامترهای کيفی موجود یا ورودی به رودخانه، 

بررسی فعاليت های . در دو شرایط کم آبی و پر آبی می باشد

انسانی و تاثير آن بر توان خود پاالیی رودخانه یکی دیگر از 

خروجی های این . خروجی های مهم این تحقيق می باشد

تحقيق بسيار تاثيرگذارخواهد بود بر شناخت حوضه رودخانه 

مورد بررسی و مدیریت اکوسيستم آن که بتوان آسيب های 

.زیست محيطی را به حداقل رساند

حل مسئله و چالش
- معاونت حفاظت و بهره بردای

معاونت حفاظت و بهره بردای
31987470 -044آقای بيدار
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مدیریت، - 1

بهره برداری و نگهداری 

از سازه های  آبی

شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

ارزیابی آزمایشگاهی و عددی 

دوغاب دو جزئی تزریقی ، بتن 

- فوق توانمند و بتن خود تراکم 

موردی سرریز عالج - مطالعه 

بخشی سد شهيد کاظمی بوکان

پایان نامه دانشجویی
اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

عدم شناسایی و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مدیریت 

یکپارچه منابع آبی

آسيب دیدگی سرریز سدها که ناشی از نيروی آپليفت ایجاد شده در بلند مدت در زیر دالهای بتنی 

. پيش ساخته حادث ميگردد یکی از معضالتی است که در اکثر پروژه های کشور قابل مشاهده است 

با نفوذ آب به زیر دالهای بتنی سرریز سدها و متورم شدن خاک بستر ، باعث ایجاد باالزدگی و 

جابجایی های تفاضلی در زیر دال های بتنی می شود که پس از مدتی منجر به ترک خوردگی ، 

هدف از این طرح پژوهشی آزمایشگاهی و عددی . شکستگی و حتی جابجایی دال های بتنی می شود 

.، بررسی عوامل موثر بر روی خرابی دال های بتنی سرریز ها و ارائه راهکارهای بهبود می باشد 

آسيب دیدگی سرزیر سدها که ناشی از نيروی آپليفت ایجاد شده در بلند مدت در زیر دال های بتنی 

. پيش ساخته به وجود می آید یکی از معضالتی است که در اکثر پروژه  های کشورمان مشاهده شده است

 با نفوذ آب به زیر دال های بتنی سرریز سدها و متورم شدن خاک بستر باعث ایجاد باالزدگی و 

جابجایی های تفاضلی در زیر دال های بتنی می شود که پس از مدتی منجر به ترک خوردگی، شکستگی 

هدف از این طرح پژوهشی آزمایشگاهی و عددی، بررسی .  و حتی جایجایی دال های بتنی می شود

در این طرح . عوامل موثر بر روی خرابی دال های بتنی سرریز  سدها و ارائه راه کارهای بهبود می باشد

سعی بر آن خواهد بود با استفاده از دوغاب دوجزئی و بتن فوق توانمند و بتن خودتراکم، عملکرد 

.ساختاری دال های بتنی سرریز سد شهيد کاظمی بوکان بهبود داده شود

از آنجائيکه کشور ایران بویژه استان آذربایجان غربی از پتانسيل 

باالیی در حوضه سدهای آبی برخوردار می باشد ، ارائه راه 

کارهای نوین جهت بهبود عملکرد سدها جهت افزایش عمر 

در . کاربری آنها باعث کاهش هزینه های بلند مدت می شود 

این تحقيق آزمایشگاهی و عددی ، تاثير عوامل موثر و مخرب 

بر روی عملکرد ساختاری سرریز سدها شناسائی شده و 

متناسب با آنها راه کارهای بهبود ارائه خواهد شد و همچنين 

در صورت آسيب دیدگی بخشی از این قطعات نيز با روش های 

.نوین ترميم خواهد شد 

حل مسئله و چالش
معاونت -معاونت طرح و توسعه

حفاظت و بهره برداری
31987470 -044آقای بيدار
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ارزیابی اثر افزایش اراضی دیم بر 

ميزان رواناب حوضه های آبریز 

غرب دریاچه اروميه در محل 

مطالعه )ورودی به دشت ها 

(موردی 

پایان نامه 

تقاضا / دانشجویی 

محور

اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

فقدان سامانه مدیریت  -17

های برقابی نيروگاه

در سال های اخير، توسعه اراضی دیم به عنوان یک راه کار برای افزایش توليد محصول در اراضی 

این امر موجب توسعه زیاد اراضی دیم در حوضه های آبریز . خشک و نيمه خشک لحاظ شده است

با این حال، شناخت کافی از تاثير توسعه اراضی دیم روی شرایط هيدرولوژیکی حوضه . شده است

عمليات زراعی در اراضی دیم به خصوص در اراضی شيب دار می تواند ضمن . های آبریز وجود ندارد

. فرسایش پذیری خاک سطحی، موجب تغيير خصوصيات پارامترهای نفود و در نتيجه رواناب شود

بنابراین در مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز، نقش توسعه اراضی دیم روی رواناب حوضه و مدل 

.سازی آن اهميت زیادی دارد

های ¬های زیست محيطی حاصل از کمبود آب به یکی از نگرانی¬های اخير، افزایش بحران¬در دهه

خشک شدن . های آبریز به خصوص در مناطق خشک و نيمه خشک تبدیل شده است¬مهم در حوضه

ها از پيامدهای ¬ها و افت شدید آب زیرزمينی در دشت¬ها و رودخانه¬ها، دریاچه¬بسياری از تاالب

عوامل اقليمی و انسانی متعددی در پيدایش این . های آبریز است¬مخرب کمبود آب در حوضه

ترین عوامل انسانی در ¬توسعه اراضی کشاورزی و تغيير کاربری اراضی از مهم. ها نقش دارند¬بحران

اطالعات دقيق از . افزایش مصرف آب و به دنبال آن تشدید بحران کمبود آب در حوضه ها می باشد

تاثير تغييرات کاربری اراضی و پوشش گياهی برای تدوین سياستها و راهبردهای مؤثر در مدیریت 

دریاچه اروميه بزرگترین دریاچه شور داخلی ایران، . پایدار منابع آب حوضه های آبریز بسيار مهم است

 با بحران شدید 1971های مهم کنوانسيون بين المللی رامسر ¬دومين دریاچه شور جهان و از تاالب

ادامه . خشک شدن مواجه است بطوریکه بخش قابل مالحظه ای از سطح این دریاچه خشک شده است

های جدی زیست محيطی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی ¬روند خشک شدن دریاچه اروميه نگرانی

به عنوان پرمصرف ترین )مصرف باالی آب در بخش کشاورزی . ملی و بين المللی را ایجاد کرده است

و توسعه بی رویه اراضی کشاورزی و تغيير کاربری اراضی نقش تعيين کننده ای در  (بخش در حوضه

با وجود مطالعات . افزایش برداشت آب در حوضه و کاهش ورودی آب به دریاچه اروميه داشته است

متعدد، بنظر می رسد شناخت کامل و دقيقی از تاثير توسعه اراضی دیم روی خصوصيات فيزیکی و 

بررسی ها نشان می دهد اراضی . هيدروليکی خاک موثر در شرایط هيدرولوژیکی حوضه وجود ندارد

دیم توسعه بسيار زیادی در اراضی حوضه آبریز دریاچه اروميه داشته اند این در حالی است که تاثير 

هدف از این تحقيق، بررسی تاثير تغيير کاربری . این توسعه روی رواناب حوضه مطالعه نشده است

به اراضی دیم به خصوص در اراضی شيب  (به عنوان مطالعه موردی)اراضی حوضه آبریز باراندوز چای 

دار روی پارامترهای فيزیکی و هيدروليکی خاک و در نهایت با مدل سازی تاثير این تغييرات روی 

.رواناب حوضه آبریز می باشد

 

نتایج این تحقيق در مدیریت یکپارچه حوضه های آبریز نقش 

آشکارسازی تاثير توسعه اراضی دیم می . موثری خواهد داشت

تواند در تبيين نقشه راه مدیریت پایدار حوضه ها کمک بسزایی 

وزارت نيرو، شرکت مدیریت منابع آب ایران، . داشته باشد

سازمان های آب منطقه ای و جهادکشاورزی از بهره برداران 

.مستقيم نتایج این تحقيق خواهند بود

حل مسئله و چالش
دفتر - دفتر مطالعات پایه منابعه آب

مطالعات پایه منابع آب
31987470 -044آقای بيدار

 شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی1401فهرست عناوین اولویت های سال 



شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربیمنابع آب زیر زمينی- 1منابع آب.2محور6

ارزیابی عملکرد سامانه های 

زهکش های زیرزمينی شبکه 

آبياری و زهکشی زرینه رود 

مياندوآب

تقاضا محور
اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

عدم شناسایی و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مدیریت 

یکپارچه منابع آبی

های بررسی خصوصيات هيدرولوژیکی و فيزیوگرافی محدوده دشت و وضعيت زهکشها و آبراهه -1  

موجود و امکانات تخليه فعلی زهکشها

 :برای طراحی عمق و فاصله زهکشهای زیرزمينی، کسب اطالع از موارد ضروری است؛ شامل -2

 شناسایی نيمرخ خاک به ویژه از نظر پی بردن به عمق الیه های محدودکننده و الیه های با آبگذری

 باال،   اندازه گيری و برآورد منطقه ای هدایت هيدروليک خاک، ضریب زهکشی،  تخلخل موثر یا

 آبدهی ویژه، عمق تثبيت سطح ایستابی یا حداکثر تخليه ثقلی آنها، و تعيين عمق زهکشها و ماشين

های زیرزمينی در آبگذرترین الیه قرار شود که زهکش ترجيح داده می.آالت در دسترس می باشد  

ای برخوردار است زیرا اگر زهکش در این از این جهت، شناخت موارد فوق از اهميت ویژه. گيرند  

هدایت هيدروليکی افقی یکی از. ها قرار گيرد، در دفع آب از کارآیی باالتری برخوردار خواهد بود الیه  

 مهمترین مشخصه های هيدرودیناميکی خاک است که در محاسبه فاصله های زهکشی زیرزمينی مورد

روش های متعددی برای اندازه گيری هدایت. نياز بوده و در مطالعات زهکشی مورد توجه قرار می گيرد  

 هيدروليکی خاک اشباع وجود دارد که اساس کليه آنها بر اندازه گيری سرعت جریان افقی آب استوار

 است بر حسب اینکه اندازه گيری سرعت جریان آب در زیر سطح ایستابی یا در باالی ایستابی صورت

پيشنهاد می شود در این بررسی برای. گيرد روش های تعيين هدایت هيدروليکی متفاوت خواهد بود  

 اندازه گيری هدایت هيدروليکی در شرایط زیر سطح ایستابی که غالب نقاط اندازه گيری را شامل

 می شود از روش چاهک یا ارنست و در تعداد اندکی از نقاط که آب در محيط اشباع نبود از روش

.چاهک معکوس یا پورشه استفاده شود

زهکشی فرآیند خارج کردن آب سطحی اضافی و مدیریت سفره آب زیرزمينی کم عمق از طریق 

نگهداشت و دفع آب و مدیریت کيفيت آب برای رسيدن به منافع دلخواه اقتصادی و اجتماعی با حفظ 

زهکشی در مناطق مرطوب برای خارج کردن آب اضافی و پایين بردن . شرایط زیست محيطی است

. سطح آب زیرزمينی است و در مناطق خشک و شور به منظور اصالح اراضی و انتقال امالح می باشد

امروزه زهکشی نقش بسيار گسترده ای پيداکرده است، به طوریکه هدف آن فقط خارج ساختن آب 

اضافی از زمين نيست بلکه مسائلی مانند احياء یا شيرین کردن اراضی، مدیریت آب، مسائل مربوط به 

حفاظت محيط زیست و یا کيفيت آب نيز از جمله وظایفی است که در اجرای طرح های زهکشی مد 

.نظر قرار می گيرد 

و آب (آبياری و رواناب سطحی)تعادل بين آب ورودی  -1  

زیرزمينی

مرمت کانال ها)بهبود راندمان پایين شبکه های آبياری   -2 ، 

(... استفاده مجدد از زهاب زهکش ها و

حل مسئله و چالش
- معاونت حفاظت و بهره برداری

معاونت حفاظت و بهره بردری
31987470 -044آقای بيدار
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بررسی روند تغييرات کيفی آب 

زیرزمينی با افت سطح آبخوان 

توسط مدل های کامپيوتری و 

ارائه راه حل های بهبود کيفيت 

(آبخوان کهریز: مطالعه موردی )

پایان نامه دانشجویی
اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

فقدان سامانه یا شبکه کامل  -2

کمی و )پایش یکپارچه منابع آب

(کيفی

در دهه های اخير برداشت بيش از حد از آبهای زیرزمينی ضمن بوجود آوردن مشکل کم آبی و افت 

از طرفی . سطح آبخوان در برخی از نواحی ساحلی نيز موجب نفوذ آب شور به آب شيرین شده است 

دیگر به دليل کاهش حجم سفره های آب زیرزمينی کيفيت این آبها نيز تحت تاثير قرار گرفته است 

لذا اتخاذ راهکارهای مدیریتی جهت پيشگيری از بروز چنين مشکلی می تواند در بهبود کمی و کيفی 

.این منابع آبی ارزشمند موثر باشد 

در سالهای اخير به دليل بروز خشکسالی و عدم وجود آب سطحی به مقدار نياز موجب فشار بر منابع 

مجاز و )آب زیرزمينی در اروميه شده است بطوریکه در سال های اخيردر اثر برداشت های بيش از حد 

این موضوع به دليل همجواری آبخوان . سطح آبخوان کهریز کاهش شدیدی داشته است (یا غيرمجاز

کهریز اروميه با دریاچه به عنوان آبخوان ساحلی، موجب نفوذ آب شور به آب زیرزمينی رنوار ساحلی 

همچنين . که به نوبه خود افت کيفيت آب زیرزمينی را به دنبال داشته است. دشت گردیده است

از این رو بررسی . احتمال می رود کاهش حجم اب زیرزمينی در انتقال آالینده ها نيز نقش داشته باشد

.ارتباط بين کاهش سطح آبخوان با افت کيفيت آن با مدل های کامپيوتری ضروری است 

نتایج حاصل از این تحقيق برنامه مدیریت کيفی و کمی در 

راستای بهبود کيفيت آب زیرزمينی دشت های استان با توجه 

.به افت سطح آب زیرزمينی خواهد بود 

 توليد نرم افزار
- معاونت حفاظت و بهره برداری

معاونت حفاظت و بهره بردری
31987470 -044آقای بيدار
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روش شناسی مدل های نقطه ای 

تعيين حریم کيفی آب زیرزمينی 

چشمه های : مطالعه موردی )

تامين کننده آب استان آذربایجان 

(غربی

تقاضا محور
اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

عدم شناسایی و استفاده     -1

بهينه از منابع آب و مدیریت 

یکپارچه منابع آبی

امروزه با رشد جمعيت و افزایش تعداد چاه ها و استفاده بی رویه از آب های زیرزمينی جهت مصارف 

شرب ، صنعت و کشاورزی از یک طرف و نفوذ زهآب های کشاورزی ، نفوذ فاضالب های صنعتی و 

شهری به داخل آبخوان ها از طرف دیگر ، تغييرات قابل مالحظه ای در کيفيت آب های زیرزمينی به 

در شرایط کنونی بخش قابل مالحظه ای از مصارف آب کشور به خصوص در . وجود آورده است 

این در . بخش شرب توسط منابع آب زیرزمينی تامين ميگردد که عمدتاً از آبخوان های آزاد ميباشد 

حالی است که این آبخوان ها از آسيب پذیری و حساسيت بيشتری در مقابل آالینده های ناشی از 

.فعاليت های کشاورزی ، صنعتی و شهرنشينی برخوردار هستند 

. دربسياری ازموارد، آلودگی آب زیرزمينی بعداز آلوده شدن چاه،چشمه و قنات مشخص می شود

درصورت، آلوده شـدن آب  یرزمينـی رفع آلودگی بسيارپرهزینه و فرایندی طوالنی است و اغلب زمانی 

پيشگيری از راه یابی . آلودگی تشخيص داده می شودکه رفع آلودگی آبخـوان غيـرممکن است

آالیندهها به آبخوانهای زیرزمينی تنها با محاسبه و تعيين حریم آنها و رعایت ضابطه های تخليه 

آالینده هـا به منابع پذیرنده ممکن است بنابراین عالوه بر تعيين حریم کمی،لزوم تعيـين حـریم 

کيفـی براسـاس معيارهـای  علمـی و کاربردی جهت اعمال مدیریت صحيح براستقرار بهينه کاربریها و 

.به منظورحفاظت و بهـره بـرداری بهينـه از منـابع آب  یرزمينـی از اهميت ویژه ای برخوردار است

با توجه به اینکه بخش اعظمی از آب شرب مصرفی روستاهای 

استان آذربایجان غربی به خصوص در مناطق کوهستانی از 

چشمه ها تامين می گردد و همچنين افزایش روزافزون نياز به 

آب بسته بندی در سطح استان لزوم ارائه روشی مطمئن و قابل 

اعتماد جهت جلوگيری از ورود منابع آالینده به چشمه ها 

نتایج بدست آمده از این تحقيق در تعيين حریم . وجود دارد 

.کيفی چشمه های استان کاربرد دارد 

حل مسئله و چالش
- معاونت حفاظت و بهره برداری

معاونت حفاظت و بهره بردری
31987470 -044آقای بيدار

9

مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفيت 

سازی و حقوق آب

قوانين، مقررات و - 4

ضوابط بخش آب
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

بررسی حقوقی حفاظت کيفی از 

منابع آب و ارائه راهکارهای عملی
پایان نامه دانشجویی

اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

فقدان سامانه یا شبکه کامل  -2

کمی و )پایش یکپارچه منابع آب

(کيفی

علی رغم وجود قوانين و مقررات گسترده در زمينه حفاظت از منابع آب، آمار و اطالعات موجود بيانگر 

افت . وجودمشکالت عدیده در مدیریت جامع و مناسب و بهره برداری پایدار از منابع آب کشور است

سطح منابع آب و افزایش تعداد دشت های ممنوعه به علت عدم وجود ساختار مناسب در مدیریت 

مصرف و نبود پشتوانه های قانونی و اجرایی در چارچوب مصرف درست منابع آب، همچنين کاهش 

، از طرفی ورود آالینده های مختلف (دریاچه اروميه)نزوالت جوی و خشکيدن بسياری از تاالب ها 

نقطه ای و غيرنقطه ای به منابع آب محدود موجود که افت شدید کيفيت منابع آب را در بردارد بيانگر 

لذا بازبينی . آن است که قوانين موجود کارایی و اثربخشی الزم در حفاظت منابع آب را دارا نيستند

قوانين و تعيين استراتژی جامع و بلندمدت از الزامات مدیریت منابع آب در وضع کنونی در چارچوب 

برخی کارهای انجام گرفته در این زمينه نيز بخشی بوده . قانون اساسی و سياست های کلی نظام است

کشوری به کار گرفته شود و کنکاش عميق و بررسی های -و نمی تواند به عنوان یک برنامه ملی

از طرفی متأسفانه با . حقوقی و فنی دارد که در نهایت بایستی در قالب ضوابط اجرایی تعریف گردند

وجود کثرت مقررات در بخش آب، مجازات های مندرج در قوانين، واجد خصيصه ی ارعاب آميز بودن 

.ودارای قدرت بازدارندگی نيستند که این امر سبب جسورتر شدن متجاوزین به حریم منابع آبی است

به مشکالت اساسی ذیل در حفاظت کيفی منابع آب

عدم وجود استراتژی جامع در بخش آب-1:انجام چنين تحقيقی در سطح کالن ضروری است

عدم وجود مسئوليت کيفری)روزآمد نبودن مجازاتها -2

کثرت قوانين موجود علی الخصوص در بخش محيط زیست و کيفيت منابع آب-3،(اشخاص حقوقی

شفاف نبودن برخی تعاریف و اصطالحات در قوانين و-4

لزوم ارزیابی عملکرد قوانين، مقررات و ضوابط موجود-5مقررات،

کمرنگ بودن ضمانت اجرایی در اجرای برخی از-6

لزوم هدفگذاری-7سياستها و راهبردهای بلند مدت،

(تعيين شاخص مناسب ارزیابی)کمی و کيفی 

وجود برخی مشکالت ساختاری در نهادهای متولی-8

،(تعدد متوليان مرتبط با موضوع)حفاظت از منابع آب کشور 

لزوم ارزشگذاری اقتصادی -11لزوم توجه به نقش سازمانهای غيردولتی در حفاظت از منابع آب،-9

ضرورت ایجاد صندوق ذخيره خسارات وارده به منابع آب- 11منابع آب،

اجرای کارآمد قوانين و مقررات موجود در بحث آزادسازی 

احاریم ، حفاظت کيفی و محيط زیست ، جلوگيری از حفر 

چاههای غيرمجاز ، تعيين و استخراج لزوم بازبينی پاره ای از 

قوانين و افزایش پشتوانه ها و ضمانت های اجرایی برای کارآمد 

بودن قوانين موجود از طریق مراجع باالدستی در سطح استان و 

کشور

تهيه دستورالعمل

گروه بازرسی و مدیریت عملکرد

دفتر حقوقی : بهره بردار

برداری معاونت  حفاظت و بهره
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مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفيت 

سازی و حقوق آب

قوانين، مقررات و - 4

ضوابط بخش آب
شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی

بررسی و شناخت خالء های قانونی 

موجود در خصوص مالکيت حدود 

قانونی انواع مجاری آبی، وظایف و 

اختبارات دولت در این راستا

پایان نامه دانشجویی
اولویت های پژوهشی و 

فناوری کشور در زمينه آب

تعيين )مباحث اقتصاد آب  -3

ارزش اقتصادی و ذاتی آب، 

عملياتی نمودن تجارت مجازی 

(آب

علی رغم وجود قوانين و مقررات گسترده در زمينه حفاظت از منابع آب، آمار و اطالعات موجود بيانگر 

افت . وجودمشکالت عدیده در مدیریت جامع و مناسب و بهره برداری پایدار از منابع آب کشور است

سطح منابع آب و افزایش تعداد دشت های ممنوعه به علت عدم وجود ساختار مناسب در مدیریت 

مصرف و نبود پشتوانه های قانونی و اجرایی در چارچوب مصرف درست منابع آب، همچنين کاهش 

، از طرفی ورود آالینده های مختلف (دریاچه اروميه)نزوالت جوی و خشکيدن بسياری از تاالب ها 

نقطه ای و غيرنقطه ای به منابع آب محدود موجود که افت شدید کيفيت منابع آب را در بردارد بيانگر 

لذا بازبينی . آن است که قوانين موجود کارایی و اثربخشی الزم در حفاظت منابع آب را دارا نيستند

قوانين و تعيين استراتژی جامع و بلندمدت از الزامات مدیریت منابع آب در وضع کنونی در چارچوب 

برخی کارهای انجام گرفته در این زمينه نيز بخشی بوده . قانون اساسی و سياست های کلی نظام است

کشوری به کار گرفته شود و کنکاش عميق و بررسی های -و نمی تواند به عنوان یک برنامه ملی

از طرفی متأسفانه با . حقوقی و فنی دارد که در نهایت بایستی در قالب ضوابط اجرایی تعریف گردند

وجود کثرت مقررات در بخش آب، مجازات های مندرج در قوانين، واجد خصيصه ی ارعاب آميز بودن 

.ودارای قدرت بازدارندگی نيستند که این امر سبب جسورتر شدن متجاوزین به حریم منابع آبی است

به مشکالت اساسی ذیل در حفاظت کيفی منابع آب

عدم وجود استراتژی جامع در بخش آب-1:انجام چنين تحقيقی در سطح کالن ضروری است

عدم وجود مسئوليت کيفری)روزآمد نبودن مجازاتها -2

کثرت قوانين موجود علی الخصوص در بخش محيط زیست و کيفيت منابع آب-3،(اشخاص حقوقی

شفاف نبودن برخی تعاریف و اصطالحات در قوانين و-4

لزوم ارزیابی عملکرد قوانين، مقررات و ضوابط موجود-5مقررات،

کمرنگ بودن ضمانت اجرایی در اجرای برخی از-6

لزوم هدفگذاری-7سياستها و راهبردهای بلند مدت،

(تعيين شاخص مناسب ارزیابی)کمی و کيفی 

وجود برخی مشکالت ساختاری در نهادهای متولی-8

،(تعدد متوليان مرتبط با موضوع)حفاظت از منابع آب کشور 

لزوم ارزشگذاری اقتصادی -11لزوم توجه به نقش سازمانهای غيردولتی در حفاظت از منابع آب،-9

ضرورت ایجاد صندوق ذخيره خسارات وارده به منابع آب- 11منابع آب،

اجرای کارآمد قوانين و مقررات موجود در بحث آزادسازی 

احاریم ، حفاظت کيفی و محيط زیست ، جلوگيری از حفر 

چاههای غيرمجاز ، تعيين و استخراج لزوم بازبينی پاره ای از 

قوانين و افزایش پشتوانه ها و ضمانت های اجرایی برای کارآمد 

بودن قوانين موجود از طریق مراجع باالدستی در سطح استان و 

کشور

تهيه دستورالعمل
معاونت حفاظت و - دفتر حقوقی

بهره برداری و دفتر حقوقی
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