
امـــام خمیـنـــی )ره( :
اگــر بخواهیــد عزیــز و ســربلند باشــید بایــد از ســرمایه های عمــر و اســتعداد جوانــی اســتفاده کنیــد. بــا اراده و عــزم 
راســخ خــود بــه طــرف علــم و عمــل و کســب دانــش و بینــش حرکــت نمائیــد، کــه زندگــی زیــر چتــر علــم و آگاهــی 
آن قــدر شــیرین و انــس بــا کتــاب و قلــم و اندوخته هــا آن قــدر خاطــره آفریــن و پایــدار اســت کــه همــه تلخی هــا و 

ــرد. ناکامی هــای دیگــر را از بیــن می ب

سخــن نخســت

منابــع اطالعاتــی پیشــتر بــه طــور سنتـــی و توســط کتــاب بــه عمــوم مــردم ارائــه می گردیــد. ولــی بــا رشــد 
اســتفاده از شــبکه های کامپیوتــری بــه خصــوص اینترنــت، تحولــی اساســی در دســتیابی بــه منابــع اطالعاتــی 
توســط نســخه های الکترونیکــی به وجــود آمــده اســت. بیــن منابــع چاپــی و الکترونیکــی تفاوت هــای فیزیکــی 
ــوع  ــا ن ــه ب ــری در رابط ــود را دارد. تصمیم گی ــاص خ ــا خ ــب و مزای ــدام معای ــر ک ــته و ه ــود داش ــی وج ذات
انتخــاب بســتگی بــه امکانــات، نحــوه هزینــه و هــدف مــورد نظــر از نشــر اطالعــات را دارد. ولــی همچنــان 
تیــراژ بســیاری از کتاب هــا در کشــورهای توســعه یافتــه، قابــل توجــه اســت و مــردم بــرای خریــد کتــاب صــف 
می کشــند. روزنامــه یومیــوری شــمیبون در ژاپــن نزدیــک بــه 15 میلیــون نســخه در روز، تیــراژ دارد آن هــم در 
تعــداد صفحــات زیــاد. همــه این هــا کاغــذی هســتند و اتفاقــا در کشــورهایی منتشــر می شــوند کــه موســوم بــه 
کشــورهای صنعتــی دنیــا هســتند و فنــاوری و فضــای مجــازی در آنجــا پیشــرفت چشــمگیر دارد. ممکن اســت 
یــک روش هزینــه کمتــری در برداشــته باشــد، امــا هــدف مــورد نظــر را تأمیــن نکنــد. از ســویی دیگــر هنــوز 
اقبــال عمومــی بــر آن اســت کــه جــزوه و یــا کتــاب را در دســت گرفتــه و مطالعــه کننــد تــا اینکــه ســاعت ها 

جلــو صفحــه رایانــه خیــره گشــته و بــدن و ذهــن خــود را خســته و درگیــر نماینــد.
رســالت ایــن دفتــر نشــر مســائلی همچــون »پژوهــش، فنــاوری«، »نــوآوری«، »تجــاری ســازی« از زوایــای 
مختلــف بــرای کارشناســان ســازمان، شــرکت های وابســته، دانشــگاه ها و مراکــز علمــی اســت. ایــن موضــوع 
بــه ســازمان محــدود نگردیــده )محدودیــت مکانــی( و در همایش هــا و نمایشــگاه های مختلــف در زمان هــای 
متفــاوت ) محدودیــت زمانــی ( نیــز انجــام می شــود. لــذا رســیدن بــه ایــن اهــداف از جملــه مزایایــی اســت کــه 

در نشــر کاغــذی نشریـــه حاضر وجــود دارد.  
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•  مکاتبات دفتر با مرکز بین المللی نیـروگاه هـای کوچـک بـرق آبــی )ICSHP ( در خصـوص عضویــت
     سازمـان در این مرکـز و انجـام پروژه هـای مشتـرک با همـکاری دانشـگاه های دو کشـور

ــل )UNIDO( و  ــازمان مل ــی س ــعه صنعت ــازمان توس ــر س ــر نظ ــتقیماً زی ــه مس ــد ک ــی می باش ــی و غیرانتفاع ــه دولت ــک مؤسس ــی )ICSHP( ی ــک برق آب ــای کوچ ــی نیروگاه ه ــز بین الملل مرک
وزارتخانه هــای منابــع آب و تجــارت چیــن قــرار دارد، افــزون بــر آن،ICSHP ریاســت شــبکه بین المللــی در ارتبــاط بــا نیروگاه هــای کوچــک برق آبــی )INSHP( کــه یــک ســازمان بین المللــی 

بــا حــدود 400 عضــو از 78 کشــور اســت را نیــز بــه عهــده دارد.
مأموریــت ICSHP مشــاوره در خصــوص نیروگاه هــای بــرق آبــی کوچــک )SHP(، آمــوزش، تحقیــق و تأمیــن تجهیــزات و امــوری از ایــن قبیــل می باشــد. ICSHP از زمــان تأســیس در ســال 
1994، عــالوه بــر آمــوزش و بهــره گیــری از مشــاوره فنــی بیــش از 1000 مهنــدس از 60 کشــور جهــان و بــه دنبــال آن بررســی امکانــات و انجــام طراحــی مناســب، تأمیــن تجهیــزات و نصــب 
نیــروگاه هــای کوچــک را در بیــش از 50 کشــور در حــال توســعه بــر عهــده گرفتــه اســت. همچنیــن ایــن مرکــز ســازماندهی بیــش از 50 کنفرانــس/کارگاه بیــن المللــی را هــم در چیــن و هــم 
در خــارج از چیــن ترتیــب داده و بــه صــورت موفقیت آمیــزی اولیــن پــروژه SHP در زمینــه مکانیــزم توســعه پــاک )CDM( را در چیــن تدویــن کــرده اســت. از طریــق فعالیت هــای همــکاری 
جنــوب- جنــوب، تجربــه و شــیوه کار چینــی در SHP بــه صــورت وســیعی در سرتاســر دنیــا منتشــر شــده اســت. ICSHP چهــار طــرح پایــه در ارتبــاط بــا SHP بــه وجــود آورده کــه شــامل، 

اســتان های گانســو و ژیجنــگ در چیــن و ســه مرکــز در هنــد، نیجریــه و کلمبیــا می باشــد.
ــرای  ــت ب ــان هدای ــن فرم ــدی در بدســت گرفت ــی کوچــک و متوســط، نقشــی کلی ــزات نیروگاه هــای برق آب ــد تجهی ــد تولی ــود فرآین ــن، جهــت بهب ــی چی ــه انجمــن مل ــن دبیرخان همچنی
ــرای شــرکت ها  ــن ب ــی خــارج از چی ــرای ســرمایه گذاری پروژه هــای برق آب ــی فن آوری هــای پیشــرفته، فرآهــم نمــودن فرصت هــای بیشــتر ب ــی، معرف ــدات صنعت اصــالح و توســعه تولی

و افــراد را بــازی کــرده اســت.
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• بررسی راهکارهای تدوین استراتژی پژوهشی و تهیـه نقشه راه فناوری صنعت آب و بـرق در استـان خوزستان

بــه منظــور تدویــن نقشــه راه جهــت بهبــود عملکــرد پژوهــش و فنــاوری در مدیریــت پژوهش هــای کاربـــردی و همچنیــن شناســایی و اولویت بنــدی فناوری هــای مــورد نیــاز و قابــل اجــرا درحــوزه 
آب و بــرق در اســتان خوزســتان از شــرکت های معتبــر کــه کارنامــه مناســبی در خصــوص اســتراتژی های مــورد نیــاز ســازمان داشــته اند دعــوت شــد تــا راهکارهــای خــود را در ایــن خصــوص 

ارائــه دهنــد. 
پــس از بررســی طــرح هــای پیشــنهادی ارســالی و برگــزاری جلســات ارائــه مشــاورین مختلــف،  قــرارداد خدمــات مشــاوره  بــا شــرکت های منتخــب عقــد خواهــد شــد. در ایــن راســتا بــا شــرکت 

متــن و شــرکت عمیــد هماهنگــی بــه عمــل آمــد و پیشــنهادات آنهــا بــه صــورت حضــوری ارائــه گردیــد.

• بررســی و معـرفــی مشکالت کلیــدی و فناوری های اولویــت دار صنـعت آب

 ایــن مدیریــت بــا هــدف شناســایی و معرفــی مشــکالت کلیــدی و فناوری هــای اولویــت دار صنعــت آب اســتان در راســتای حــل مســائل و مشــکالت مبتــال بــه ایــن صنعــت، در چارچــوب 
ــروه آب ســتاد توســعه فناوری هــای  ــردی آب کــه توســط کارگ ــی فناوری هــای راهب ــر اســاس ســند تفصیل ــن منظــور ب ــی را انجــام داده اســت. بدی ــاوری اقدامات پروژه هــای پژوهــش و فن
آب، خشکســالی، فرســایش و محیــط زیســت معاونــت علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری تدویــن شــده اســت، مشــکالت کلیــدی و فناوری هــای اولویــت دار مــورد نیــاز واحدهــای مختلــف 

ســازمان اســتخراج گردیــد. 
طبــق بررســی بــه عمــل آمــده ، فناوری هایــی در اولویــت بررســی می باشــند کــه در صــورت اکتســاب فنــاوری، ســازمان بــه صــورت مســتقیم متولــی بهره بــرداری از آنهــا باشــد. اولویت بنــدی در 

ســه دســته صــورت پذیرفتــه اســت. اولویــت یــک بــرای ســال هــای 95 و 96 ، اولویــت دو مربــوط بــه ســال هــای 97 و 98 و اولویــت ســه مربــوط بــه ســال هــای 1399 و 1400 اســت.

•  برگــزاری تـور فنــاوری شهــرک علمــی- تحقیقــاتـــی اصفهـــان

ــرداری از  ــت و بهره ب ــت حفاظ ــبه، معاون ــدس ش ــور مهن ــا حض ــخ 94/11/17 ب ــور در تاری ــن ت  ای
ــل  ــر عام ــالمی، مدی ــدس اس ــردی، مهن ــای کارب ــر پژوهش ه ــر دفت ــدری، مدی ــر حی ــع آب، دکت مناب
ــرداری از شــبکه های آبیــاری ناحیــه شــمال، مهنــدس صادقــی، مدیــر عامــل شــرکت  شــرکت بهره ب
بهره بــرداری از شــبکه های آبیــاری کارون بــزرگ، مهنــدس کوه بــزن، مدیــر عامــل شــرکت 
ــرکت  ــل ش ــر عام ــکاری، مدی ــدس م ــاوور، مهن ــه و ش ــاری کرخ ــبکه های آبی ــرداری از ش بهره ب
ــی و  ــی آموزش ــع عال ــت مجتم ــری، ریاس ــدس کله ــارون، مهن ــاری م ــبکه های آبی ــرداری از ش بهره ب
ــازمان و  ــته س ــرکت های وابس ــا، ش ــان معاونت ه ــی از کارشناس ــرق و جمع ــت آب و ب ــی صنع پژوهش

ــد.  ــزار گردی ــرق برگ ــت آب و ب ــوزش صنع ــع آم مجتم
ــان کــه در  ــان فعالیــت برخــي شــرکت هاي دانــش بنی ــران و کارشناســان در جری ــد مدی در ایــن بازدی
ــپاهان،  ــرو س ــان کاش نی ــرکت هاي دانش بنی ــس از آن از ش ــد. پ ــرار گرفتن ــتند ق ــور داش ــه حض جلس

فراتحقیــق و معیــن زیســت بازدیــد بــه عمــل آمــد. 
در پایــان نیازهــای پژوهشــی، بازمهندســی و ســاخت شــرکت های وابســته ســازمان به واحدهای مســتقر 
در شــهرک ارائــه گردیــد و مقــرر شــد کــه در طــول برگــزاری جشــنواره و کنفرانــس فناوری هــای نویــن 

در صنعــت آب و بــرق تفاهم نامــه همــکاری منعقــد گــردد.

• پیگیــری راه انــدازی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور صنعــت آب و بــرق خوزســتان  بــا همــکاری مرکــز رشـــد 
پژوهشگاه نیـــــرو

ایــن موضــوع بــه منظــور تشــریک مســاعی بــرای فراهــم آوردن تســهیالت و زمینه هــای ارتقــاء نیــروی انســانی متخصــص صنعــت آب و انــرژی و انجــام تحقیقــات مشــترک، همچنیــن حمایــت و 
تجاری ســازی طرح هــای مصــوب ســازمان آب و بــرق جهــت گســترش تحقیقــات منســجم و هدفمنــد در صنعــت آب و انــرژی کشــور در دســت انجــام اســت. 

پیــرو جلســه مــورخ 94/10/26 ریاســت مرکــز توســعه فنــاوری آب و بــرق و پژوهشــگاه نیــرو بــا مدیــر عامــل محتــرم ســازمان و موافقــت اولیــه در خصــوص راه انــدازی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور 
صنعــت آب و بــرق خوزســتان، در حــال حاضــر ســند پیشــنهادی در خصــوص راه انــدازی مرکــز رشــد واحدهــای فنــاور صنعــت آب و بــرق خوزســتان تهیــه گردیــده و جهــت بررســی بــه مجتمــع 

عالــی آموزشــی و پژوهشــی صنعــت آب و بــرق ارســال گردیــده اســت.

• فعال کردن شرکت های دانش بنیان  و رفع موانــع و مشــکالت در جهت حمایــت از ساخــت داخـــل

 در راســتای افزایــش ارتبــاط میــان شــرکت های دانــش بنیــان و ســازمان آب و بــرق خوزســتان پــس از ارســال عناویــن پژوهشــی پیشــنهادی شــرکت های دانش بنیــان بــه شــرکت های بهره بــردار 
و متعاقــب آن برگــزاری جلســات میــان ایــن دو، در نهایــت شــرکت تولیــد و بهره بــرداری ســد و نیــروگاه کارون 3 و شــرکت تولیــد و بهره بــرادری ســد و نیــروگاه دز هــر کــدام یــک قــرارداد بــا 

ــد.  ــد کردن ــان منعق شــرکت های دانش بنی
در ادامــه جلســاتی بــا کنسرســیوم های شــرکت های دانــش بنیــان )گــروه ســپند( تشــکیل شــد و پــس از بررســی موانــع و مشــکالت و تــالش و پیگیــری جهــت حــل ایــن معضــالت، برخــی 
ــا شــرکت  ــه ایــن شــرکت ها معرفــی شــدند. شــرکت های دانــش بنیــان مذکــور هم اکنــون در حــال طــی مراحــل جهــت بســتن قراردادهــای پژوهشــی ب عناونیــن پژوهشــی ســاخت داخــل ب

ــند. ــمال می باش ــه ش ــاری ناحی ــبکه های آبی ــرداری از ش بهره ب
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• انجام پژوهش های کاربردی درخصوص »رونق گردشگری مبتنی بر آب« در استان خوزستاننظ
 

 بــه منظــور بررســی راهکارهــای پژوهشــی و عملــی درخصــوص حفــظ و نگهــداری از ســازه های تاریخــی- آبــی موجــود و برنامه ریــزی اصولــی در خصــوص رونــق گردشــگری اســتان برپایــه 
ســازه ها و منابــع آبــی- تاریخــی، جلســاتی بــا معاونــت گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی کشــور، معاونــت گردشــگری ســازمان میــراث فرهنگــی و گردشــگری خوزســتان، مدیریــت مهندســی 
عمومــی و معاونــت مالــی پشــتیبانی ســازمان در خصــوص انجــام »طــرح مطالعــات جامــع گردشــگری آبــی« و یــا اجــرای طــرح پایلــوت یکــی از مناطــق منتخــب اســتان درخصــوص رونــق 

گردشــگری آبــی در آن منطقــه صــورت گرفــت.
همچنیــن جلســاتی بــا مرکــز مطالعــات گردشــگری کشــور، دانشــگاه عالمــه طباطبایــی )قطــب علمی گردشــگری کشــور(، در خصــوص اخذ مشــاوره بــه منظــور انجام مطالعــات گردشــگری مبتنی 

بــر آب در اســتان خوزســتان انجــام شــده اســت.

•  پتانسیل یابی ساخت داخل آب شیرین کن ها

ــه  ــا توجــه ب ــه منظــور بررســی پتانســیل آب شــیرین کن ها در داخــل کشــور و ب  ب
اهمیــت ایــن موضــوع، جهــت بــاال بــردن کیفیــت آب شــرب در اســتان ایــن دفتر با 
همــکاری معاونــت آبرســانی ســازمان بــه بازدیــد و بررســی شــرکت های موفــق در 
ایــن زمینــه ) ژرف آب نیــرو، تهــران زیســت، یــاور ســارنیا( در داخــل و خــارج  اســتان 
پرداخــت تــا بــا ظرفیــت ســنجی تــوان ســاخت داخــل، زمینــه رشــد ایــن صنعــت در 

داخــل اســتان فراهــم گــردد.

• گردآوری فهرست دستگاه های مورد نیاز معاونت های محترم سازمان جهت ساخت، تولید و بهره برداری

 جهــت حمایــت از طرح هــای بازمهندســی و محصــول محــور بــا هــدف ســاخت و بهــره بــرداری از دســتگاه های مــورد نیــاز صنعــت آب و بــرق و کمــک بــه ایجــاد اشــتغال و اقتصــاد دانش بنیــان 
در اســتان، عناویــن بازمهندســی و ســاخت بــا هــدف ســاخت، تولیــد و بهره بــرداری از دســتگاه های مــورد نیــاز از واحدهــای ســازمان اســتعالم و گــردآوری گردیــد. طــی نظــر ســنجی انجــام شــده 

تاکنــون 20 عنــوان کلــی ارائــه گردیــده اســت و مشــخصات فنــی دســتگاه ها و تجهیــزات مذکــور جهــت ارائــه بــه شــرکت های فنــاور در دســت تکمیــل می باشــد.

• تعداد پروژه های دفتر پژوهش های کاربردی

مجموعپروژه های جاریپروژه های راکدخاتمه یافته تا سال 93خاتمه یافته 94
293322451436

• عملکرد مالی دفتر پژوهش های کاربردی )میلیون ریال(

تغییرات )میزان افزایش به درصد(13931394سال
281511000250عملکرد مالی )میلیون ریال(

• مقایسه تعداد پروژه های خاتمه یافته 93 و 94

تغییرات )میزان افزایش به درصد(9394سال
932320خاتمه یافته )تعداد(

• پروژه های ابالغ شده با احتساب پایان نامه های دانشجویی در سال های 94-93

94 93 سال
87 37  تعداد پروژه

6/500 14/899 مبلغ )میلیون ریال(
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• خالصـه عملکـرد کمیتـه هـای تحقیقات شـرکت هــای بهره بــرداری 

 فعال ســازی کمیتــه تحقیقــات شــرکت ها در رویکــرد جدیــد دفتــر پژوهش هــای کاربــردی از اولویــت هــای نخســت بــود و بصــورت جــدی در دســتور کار قــرار گرفــت. بــر همیــن اســاس پــس 
از برنامه ریــزی و پیگیری هــای مســتمر، جهــت بیــان دیدگاه هــا، اهــداف و ضرورت هــای پژوهــش جلســاتی بــا حضــور مدیــران عامــل و مدیــران اجرایــی شــرکت ها ارائــه گردیــد. بــا مشــخص 

شــدن ســاختار پژوهــش و صــدور احــکام، اعضــای کمیتــه تحقیقــات در 11 شــرکت بهره بــرداری آغــاز بــکار نمودنــد.
کلیــه امــور پژوهشــی در شــرکت ها پــس از ثبــت و ضبــط اســناد توســط دبیــر کمیتــه، بــا تشــکیل جلســات مــورد بررســی قــرار می گیــرد. ایــن امــور پــس ارزیابــی، در صــورت صالحدیــد اعضــای 

کمیتــه تحقیقــات، تــا حصــول نتیجــه مــورد پیگیــری قــرار می گیرد.
در طــول مــدت هشــت ماهــه فعالیــت کمیته هــای تحقیقــات شــرکت ها تــا کنــون )از اوایــل خــرداد مــاه ســال 1394( توانســته اند برغــم کلیــه کاســتی های موجــود و نوپــا بــودن بــا تشــکیل 
83 جلســه ، 12 قــرارداد پژوهشــی بــه مبلــغ 1/947/000/000 ریــال، منعقــد و بــه مرحلــه اجــرا برســانند؛ همچنیــن پیش نویــس 8 فقــره قــرارداد  پژوهشــی را نیــز تدویــن و آمــاده انعقــاد نماینــد.

• نـواحــی علـمــی

از آنجــا کــه ارتبــاط مؤثــر بیــن دانشــگاه و صنعــت می توانــد موجــب افزایــش نــوآوري و پیشــرفت دانــش و تکنولــوژي گــردد؛ در ایــن راســتا دفتــر پژوهش هــای کاربــردی تــالش نمــوده اســت بــا 
ایجــاد  تعامــل مثبــت و ســازنده ایــن ارتبــاط را میــان نهادهــای علمــی و دانشــگاهی بــا شــرکت های بهره بــرداری ایجــاد نمایــد. حاصــل ایــن تالش هــا ایجــاد نواحــی علمــی در حــوزه فعالیــت 

ســازمان بــا دانشــگاه های اســتان می باشــد.
چنانچــه پروژه هــای دانشــجویی در مســیر نیازهــای صنعتــی انتخــاب شــوند عــالوه بــر تأثیــرات مثبــت علمــی، اعتبــار مالــی اجــرای طرح هــای پژوهشــی دانشــگاه ها نیــز از ایــن طریــق قابــل 

تأمیــن می باشــد.

اهداف تشکیل نواحی علمـی:
- توسعه همکاری علمی- فناوری بین شرکت های بهره برداری و دانشگاه های استان

- حفــظ و جـذب نخبــگان علمـی نواحــی
- هدایت طرح های پژوهشی و فناوری به سمت نیازهای صنعت آب و برق

- ایجاد شورای سیاست گذاری پژوهش و فناوری )متشکل از رؤسای دانشگاه ها و مدیران عامل شرکت های هر ناحیه (
- حمایت و تجاری سازی پایان نامه ها و پروژه های دانشجویی

شهرستـان های مستقـر در نواحــی علمـی سازمــانشرکـت های بهــره بــردارینــواحـــی
اندیمشـک، دزفــول وشــوشسد و نیروگاه دز ، سد و نیروگاه کرخه، شبکه آبیاری ناحیه شمالناحیـه یـک )غــرب(
بهبهان،آغاجاري، رامهرمز، شادگان، امیدیه، هندیجان، رامشیر و هفتگلشبکه های آبیاری زهره-جراحی و  شبکه-های آبیاری مارونناحیــه دو )شــرق(

آبادان ، بندرماهشهر، خرمشهر، دشت آزادگان، حمیدیه وکارونشبکه های آبیاری کرخه و شاوور و انتقال آب جنوب شرقناحیــه ســه )جنوب(
ایذه، مسجدسلیمان، باغملک ، اللي واندیکاسد و نیروگاه مسجد سلیمان ، سد و نیروگاه شهید عباسپور و کارون 3ناحیه چهار )شمال شرق(

شوشتــر، گتونــد و بــــاویکـــارون بـــزرگ )گتــونـــد(ناحیـه پنــج )شمال(
مـرکـــز استـــانســـازمــان آب و بـــرق خوزستـــانناحیــه مـرکــزی

• حضور فعال سازمان و شرکت های بهره برداری در پنجمین نمایشگاه توانمنـدی های صنعتی و تولیدی استــان

 مدیریــت پژوهش هــای کاربــردی ســازمان بــا همــکاری شــرکت های وابســته ســازمان، بــا هــدف 
آشــنایی بــا تولیــدات و توانمندی هــای شــرکت های صنعتــی مســتقر و نیــز اســتفاده از محصــوالت، 
ــه برپایــی غرفــه و معرفــی  تولیــدات، خدمــات و ایجــاد زمینــه  همکاری هــای مشــترک، اقــدام ب

نیاز هــای ســاخت تجهیــزات و اداوات پرکاربــرد خــود نمــود.

ــگاه های  ــل نمایش ــدت 5 روز در مح ــه م ــاه 94 ب ــا  18 آذر م ــخ 14 ت ــگاه در تاری ــن نمایش ای
ــول  ــازمان در ط ــه س ــت غرف ــر اس ــه ذک ــد. الزم ب ــزار گردی ــتان برگ ــتان خوزس ــی اس بین الملل
ــت و  ــرار گرف ــی و پژوهشــی ق ــات اداری، صنعت ــوم، مقام ــد عم ــورد بازدی ــزاری نمایشــگاه م برگ
کارشناســان مدیریــت پژوهش هــای کاریــردی ســازمان و شــرکت های مذکــور، نیازهــای ســاخت، 
خریــد، خدمــات و همچنیــن نیازهــای پژوهشــی شــرکت های خــود را کــه بــه صــورت کتابچــه 

ــد. ــرار دادن ــار شــرکت های حاضــر ق ــود در اختی منتشــر شــده ب

رتر
ن ب
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• انتخــاب و معرفــی پژوهشـگـــران برتــر ســـازمان و شرکــت های بهره بــرداری

در پــی درخواســت مدیریــت منابــع آب ایــران و بــا هــدف تقدیــر از پژوهشــگران برتــر کشــور، کلیــه دســتگاه های اجرایــی ملــزم شــدند اطالعــات پژوهشــگران خــود را گــردآوری و پــس از محاســبه 
امتیــازات کســب شــده، نفــرات برتــر خــود را بــه دبیرخانــه اســتانی مســتقر در یکــی از دانشــگاه  های همــان اســتان اعــالم نماینــد.

در همیــن راســتا مدیریــت پژوهش هــای کاربــردی بــا توزیــع فرم هــای الکترونیکــی در معاونت هــا و شــرکت های وابســته، از کلیــه پژوهشــگران بــرای مشــارکت در ایــن رویــداد دعــوت بــه عمــل 
آورد. ایــن مدیریــت پــس از گــردآوری اطالعــات از پرسشــنامه های دریافتــی و بــر اســاس آئین نامه هــای اجرائــی، پژوهشــگران برتــر ســازمان و شــرکت های تابعــه را مشــخص و بــه شــرح زیــر 

ــالم نمود: اع
1- آرش برجسته از معاونت طرح و توسعه سد و نیروگاه                                                    2- سارا بنی نعیمه از معاونت مطالعات پایه منابع آب 

3-  آرش محجوبی از معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی                             4- غالمرضا صفر نژادی از شرکت بهره برداری زهره جراحی
5- حمیدرضا علیپور از شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه شهید عباسپور                              6- رضا عبدالشاه نژاد از شرکت بهره برداری شبکه های کرخه و شاوور

7- علیرضا سالم نیا از شرکت تولید و انتقال آب جنوب شرق                                              8- حسین برومندفر از شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه کرخه
9- سعید عباسی از شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه دز                                                10-  نجمه مهرمند از شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه دز

11- مصطفی شبه از معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب

با موافقت مدیرعامل سازمان به نفرات برگزیده فوق، با توجه به امتیاز کسب شده به ترتیب، یک، نیم و ربع سکه بهار آزادی اهدا می گردد.
الزم بــه ذکــر اســت اســامی ســه نفــر اول پژوهشــگران برگزیــده ســازمان و شــرکت های تابعــه عــالوه بــر دبیرخانــه اســتانی جشــنواره، جهــت رقابــت در بیــن کارکنــان وزارت نیــرو بــرای مدیریــت 
منابــع آب ایــران ارســال گردیــد. نتایــج بررســی انجــام شــده نشــان می دهــد کــه پژوهشــگران ســازمان در بیــن پژوهشــگران ســایر شــرکت های آب منطقــه ای تحــت پوشــش مدیریــت منابــع آب 

ــر شــده اند: ــه شــرح زی ــز رتبه هــای ب حائ
1- آرش برجسته رتبه پنجم                        2- سارا بنی نعیمه رتبه شانزدهم                     3- آرش محجوبی رتبه بیست و پنجم
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•  هماهنگی جهت بازدید دانشجویـان از سد و نیـروگاه دز

مدیریــت پژوهــش هــای کاربــردی بــا هــدف آشــنایی هرچــه بیشــتر دانشــجویان بــا ســاختار و تجهیــزات 
الکتریکــی و افزایــش ســطح علمــی و عملــی آن هــا، بــا همــکاری انجمــن علمــی دانشــجویی مهندســی 
بــرق دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز، زمینــه بازدیــد از ســد و نیــروگاه دز را بــه عمــل آورد. ایــن بازدیــد بــا 
حضــور دانشــجویان ایــن رشــته و 3 تــن از اســاتید هیــأت علمــی، ســرکار خانــم مهنــدس فریبــا افتخــار، 

جنــاب آقایــان مهنــدس ســعید نمــازی و دکتــر احســان نامجــو صــورت پذیرفــت.
متعاقــب آن رئیــس دانشــکده مهندســی دانشــگاه شــهید چمــران، جنــاب آقــای دکتــر غفــوری، طــی 

نامــه ای از ســازمان بابــت همــکاری بــه  عمــل آمــده تقدیــر و تشــکر نمودنــد.
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پ •  برگزاری دوره آموزشی مبانی و مفاهیـم مدیریت فنـاوری در سازمــان

 در راســتای سیاســت های کالن اقتصــاد کشــور بــرای گــذار از اقتصــاد منبــع محــور و تحقــق اقتصــاد دانش بنیــان و همچنیــن آشــنایی بــا نحــوه ایجــاد ارتبــاط بیــن نیازهــای بــازار و ســرمایه علمــی 
و فناورانــه کشــور، دوره مبانــی و مفاهیــم مدیریــت فنــاوری بــرای اولیــن بــار در ســازمان، توســط دکتــر مهــدی محمــدی از اعضــا هیــأت علمی دانشــگاه تهران و نویســنده کتــاب »مدیریــت فناوری 

و نــوآوری در ســطح بنــگاه« در مجتمــع عالــی آموزشــی و پژوهشــی صنعــت آب و بــرق برگــزار گردید.     
در ادامــه نیــز برگــزاری کارگاه هــای انتقــال تکنولــوژی و روش هــای مرتبــط و قراردادهــای انتقــال تکنولــوژی، مبانــی نــوآوری و توســعه محصــوالت جدیــد، مدیریــت و اســتراتژی واحدهــای تحقیق 
و توســعه، تجاری ســازی تکنولــوژی و روش هــای مرتبــط، تدویــن ره نگاشــت )نقشــه راه( تکنولــوژی و روش هــای آن و نظام هــای نــوآوری ملــی بــا همــکاری انجمــن مدیریــت فنــاوری ایــران در 

دســتور کار ایــن مدیریــت قــرار دارد.

•  بــررســی طـرح های پیشنهــادی

ــه پیشــنهادهای خــود پرداختــه و در خصــوص پیگیــری طرح هــا تصمیم گیــری شــد. در ایــن جلســات طرح هــای  ــه ارائ  در جلســات شــورای تخصصــی پژوهــش، پیشــنهاددهندگان طرح هــا ب
پیشــنهادی بــا عناویــن » بررســي فرصت هــا، چالش هــا و راهکارهــای ناظــر بــر وضعیــت حقوقــی تاالب هــا و رودخانه هــاي مــرزي اســتان خوزســتان« و »ســاخت دســتگاه آشــکار ســاز و ردیــاب 

لولــه« مطــرح و بررســی شــد .
شایان ذکر است 4 طرح پژوهشی دیگر نیز دریافت شده است که در مراحل بررسی های مقدماتی می باشد.

•  برگــزاری دوره هــا و کـارگاه هــای تخصصــی 

 در راســتای اجــرای مــاده 17 قانــون برنامــه پنجســاله پنجــم توســعه کشــور و در ادامــه حمایــت مــادی و معنــوی از پایــان نامه هــای دانشــجویان تحصیــالت تکمیلــی دانشــگاه های شــهید چمــران 
اهــواز، صنعتــی جنــدی شــاپور دزفــول، کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن ، علــوم دریایــی خرمشــهر و صنعتــی خاتــم االنبیــا بهبهــان ، دوره هــای آموزشــی تخصصــی مرتبــط بــا برخــی از پایــان 

نامه هــای خاتمــه یافتــه برگــزار شــد. 
     بدیــن منظــور دوره هــای تخصصــی » هیدرولیــک ســرریزهای کلیــد پیانویــی تحــت جریان هــای آواری« ، » آشــنایی کلــی بــا نرم افــزار ENVI« و »اســتفاده از سیســتم جت هــای ســطحی 

در تخلیــه پســاب ها بــه منابــع آب پذیرنــده کــم عمــق« بــه منظــور تقویــت دانــش فنــی کارشناســان ســازمان برگــزار شــد.

•  بررسی مسائل و فرصت های پژوهشی سازمان و دانشگاه صنعتـی خاتم االنبیا بهبهـان 

مســائل و فرصت هــای پژوهشــی ســازمان آب و بــرق خوزســتان، دانشــگاه صنعتــی خاتم االنبیــا 
بهبهــان، شــرکت ســهامی پتروشــیمی بیدبلنــد و کارخانــه ســیمان بهبهــان در محــل دانشــگاه 
صنعتــی بهبهــان مــورد بحــث و بررســی قــرار گرفــت. در ایــن جلســه آقــای دکتــر حیــدری، 
ــق  ــی از طری ــر ثروت آفرین ــاره ب ــن اش ــازمان، ضم ــردی س ــای کارب ــش ه ــر پژوه ــر دفت مدی
ــوان  ــی ت ــان م ــرکت های دانش بنی ــردن ش ــال ک ــق فع ــه از طری ــتند ک ــد داش ــش تأکی پژوه

کارآفرینــی ایجــاد کــرد.
همچنیــن آقــای دکتــر ســیدنژاد، رئیــس دانشــگاه خاتم االنبیــا بهبهــان و دبیــر اجرایــی ســتاد 
هفتــه پژوهــش شهرســتان بهبهــان، بــر خــارج نمــودن دانشــگاه ها از حالــت آمــوزش محــور 
و تبدیــل آنهــا بــه دانشــگاه های کارآفریــن تأکیــد نمودنــد. در ایــن جلســه مقــرر شــد جهــت 
تعریــف پــروژه و همچنیــن آشــنایی بیشــتر صنعــت و دانشــگاه، اینگونــه جلســات در یکــی از 

شرکت ها و با داشتن دستور کار مشخص برگزار گردد. 
الزم بــه ذکــر اســت جلســه مذکــور در دومیــن روز از هفتــه پژوهــش کــه از ســوی وزارت علــوم 

»پژوهــش، فنــاوری و صنعــت« نامگــذاری شــده اســت صــورت پذیرفــت.

•  همکاری و حمایــت از نهمیـــن کنـگـــره 
    علــوم باغبانــی

در تاریــخ 5 الــی 8 بهمــن مــاه دانشــگاه شــهید چمــران بــا حمایــت ســازمان آب و بــرق خوزســتان میزبــان 
نهمیــن کنگــره علــوم باغبانــی ایــران بــود. بــا حمایــت و پیگیری هــای بــه عمــل آمــده از ســوی مدیریــت 
پژوهش هــای کاربــردی بــا مدیریــت خدمــات عمومــی کلیــه تقاضاهــای کنگــره کــه شــامل ناهــار دومیــن 

روز و در اختیــار داشــتن وســایل حمــل و نقــل بود،بــه بهتریــن نحــو در اختیــار کنگــره قــرار گرفــت.
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• همــکاری و حمایـت سازمـان از تجهیـز آزمایشـگاه دانشـگاه رامیـن مــالثانــی

در پــی درخواســت دانشــگاه رامیــن از ســازمان آب و بــرق مبنــی بــر تجهیــز آزمایشــگاه مهندســی آب، جهــت مرتفــع نمــودن نیازهــای آموزشــی و پژوهشــی دانشــجویان و موافقــت مدیرعامــل 
ســازمان، پیگیری هــای مســتمری بــرای میــزان اعتبــار و ارزیابــی کاســتی ها و نــوع تجهیــزات آزمایشــگاه دانشــگاه انجــام شــد. بــه همیــن منظــور جلســات متعــددی برگــزار و بازدیدهایــی از محــل 
آزمایشــگاه دانشــگاه رامیــن بــه عمــل آمــد. پــس از ارزیابــی کارشناســان ســازمان، لیســت تعــداد و نــوع تجهیــزات آزمایشــگاهی معیــن و اعتبــار مــورد نیــاز بــرای خریــد اقــالم معــادل 2500 میلیون 

ریــال بــرآورد گردیــد کــه در حــال اجــرا می باشــد.
الزم بــه ذکــر اســت : مطابــق »بنــد د مــاده 16 قانــون برنامــه پنجــم توســعه کشــور« دســتگاه های اجرایــی مجــاز بــه راه انــدازی و تجهیــز آزمایشــگاه کاربــردی در دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشــی 

ــده اند. و... ش

• تسویـه حسـاب پیش پـرداخت پژوهشکـده آب و انــرژی جنــدی شاپــور

بــا موافقــت و تصویــب هیــأت وزیــران در جلســه مــورخ 1387/9/26 جهــت تأســیس پژوهشــکده آب و انــرژی جنــدی شــاپور، مراحــل اجرایــی تأســیس پژوهشــکده مذکــور آغــاز گردیــد. پــس از 
امضــا و ابــالغ موافقت نامــه حمایــت از تأســیس پژوهشــکده آب و انــرژی، ســازمان آب و بــرق خوزســتان بــا هــدف راه انــدازی و تجهیــز پژوهشــکده، اقــدام بــه واریــز مبلــغ 4860 میلیــون ریــال 
بعنــوان پیــش پرداخــت نمــود. متأســفانه تعلــل در تأســیس پژوهشــکده منجــر بــه عــدم تســویه حســاب مبالــغ دریافــت شــده گردیــد کــه بــا پیگیری هــای جــدی ایــن دفتــر کــه از اردیبهشــت 94 

آغــاز گردیــد. تســویه حســاب مبالــغ  پیش پرداخــت پژوهشــکده آب و انــرژی جنــدی شــاپور کــه بــا وقفــه چنــد ســاله روبــرو بــود انجــام شــد. 
در حال حاضر تالش برای فعال کردن پژوهشکده و تبدیل آن به محلی برای هم اندیشی و همکاری پژوهشگران صنعت آب و برق ادامه دارد.

چکیده پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته

عنوان پروژه : بـررسي مکانیـسم هاي فرسـایــش و بـرآورد میـزان رسوب در حوضـه رودزرد با استفـاده از 
PSIAC , MPSIAC , AHP مــدل هــاي                     

مجــری :  ماهرخ سردشتـی
همکاران :  مصطفي نکوئین فر، جعفر مرشدی، رحیم نظری، نگار دوستکام

مؤسسه : مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

یکــي از مســائلي کــه در مطالعــات آبخیــزداري جایــگاه ویــژه ای را بــه خــود اختصــاص داده مســأله فرســایش و رســوب اســت. امــروزه پیامدهــاي فرســایش و رســوب بــه 
ــروز مشــکالت فراوانــي شــده اســت. از بیــن رفتــن خاک هــاي حاصل خیــز کشــاورزي، تخریــب پوشــش گیاهــي، آلودگــي آب هــا، کاهــش  شــکل هاي مختلــف ســبب ب
ــا وســعت 798/6 کیلومتــر مربــع در دامنه هــاي جنوبــي رشــته کــوه  ظرفیــت کانال هــاي انتقــال آب کاهــش حجــم مخــازن و ... از ایــن جمله انــد. حوضــه آبریــز رودزرد ب

زاگــرس در منطقــه خوزســتان واقــع گردیــده اســت.
مدلهــا، ابزارهایــي هســتند کــه مشــاهدات را بــه ایده هــاي تئــوري کمــي تبدیــل مي کننــد. اصــواًل مدل هــاي قابــل اعتمــاد بایــد شــباهت زیــادي بــا دنیــاي واقعــي داشــته و 

بــه طــور سیســتماتیک بیانگــر حقایــق باشــند. اســاس کار ایــن مدل هــا بــر اســاس تعــداد عوامــل مؤثــر در فرســایش مي باشــند. 
مهمتریــن هــدف ایــن پژوهــش، بررســي رونــد میــزان فرســایش خــاک در تولیــد رســوب و اثــرات مورفودینامیکــي آن بــر حوضــه مــورد مطالعــه و شناســایي مناطــق حســاس 
ــور  ــن منظ ــه همی ــد. ب ــز رودزرد مي باش ــای PSIAC ، MPSIAC و AHP در حوضــه آبخی ــتفاده از مدل ه ــا اس ــایش ب ــدي فرس ــد رســوب و پهنه بن ــایش و تولی ــه فرس ب
تاثیــر و نقــش 9 عامــل زمین شناســي، خــاک، پســتي و بلنــدي، آب و هــوا، روانــاب، پوشــش ســطح زمیــن، چگونگــي اســتفاده از زمیــن و وضعیــت فعلــي فرســایش در ســطح 
ــا اســتفاده از ســه مــدل فــوق نشــان می دهــد کــه  حوضــه آبراهه هــا در رودخانه هــا مــورد ارزیابــي قــرار مي گیــرد. بررســی نقشــه های پهنه بنــدی حساســیت فرســایش ب
بخش هــای شــرقی حوضــه، بیشــتر در پهنه هــای بــا حساســیت زیــاد و خیلــی زیــاد قــرار گرفتــه اســت. در نهایــت از مقایســه ســه نقشــه پهنه بنــدي تهیــه شــده از طریــق 
ســه مــدل PSIAC، MPSIAC،AHP و مقایســه آن بــا نقشــه تهیــه شــده، فرســایش موجــود حوضــه مشــخص شــد کــه مــدل AHP در بــرآورد فرســایش و رســوب دقیق تر 

مي باشــد. پــس بدیــن ترتیــب:
1-  فرضیه اول که ضمن آن مطرح شد که روش AHP به لحاظ کیفي و پراکنش فضایي برآورد دقیقتري از فرسایش و رسوب حوزه ارائه مي کند، تأیید شد.

2- فرضیــه دوم کــه در آن مهمتریــن عامــل مؤثــر در فرســایش و رســوب زائي حوضــه، جنــس رســوبات و شــیب انتخــاب شــده بــود، بــا توجــه بــه نقشــه هاي موجــود از ســه 
مــدل، عامل هــاي مؤثــر در هــر مــدل مختلــف اســت. بنابرایــن در مــدل PSIAC .MPSIAC معیــار جنــس رســوبات و ســازندها و پوشــش زمیــن، عاملهــاي مؤثــر شــناخته 

شــده هســتند، در حالــي کــه در مــدل AHP بــا توجــه بــه نقشــه نهائــي مــدل، مؤثرتریــن عامــل، معیــار پوشــش گیاهــي و رتبــه بعــدي مربــوط بــه بــارش ســاالنه مي باشــد.
در نتیجه فرضیه دوم رد شد و در جواب به پرسش هاي آغازین تحقیق مي توان نتایج مذکور را ارائه داد.

در انتها می توان به ارائه پیشنهادات ذیل پرداخت:
- مدلهاي برآورد رسوب جدیدتر از جمله مدل فازي و شبکه هاي عصبي مصنوعي، wepp، در ارزیابي میزان فرسایش و رسوب حوضه استفاده شود.

- بــا توجــه بــه اینکــه بیشــتر فرســایش حوضــه در مراتــع کــم تراکــم مي باشــد، لــذا بــراي حفاظــت مراتــع و تقویــت مراتــع کم تراکــم اقداماتــي جهــت اصــالح و توســعه و 
احیــاء مراتــع انجــام شــود.

- بــا توجــه بــه ســازندهاي سســت کــه در تولیــد رســوب حوضــه، دخالــت مســتقیم دارنــد، انجــام اقدامــات آبخیــزداري بــراي زیــر حوضه هایــي کــه از ســازندهاي سســت 
تشــکیل شــده اند الزم و ضــروري مي باشــد.
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چکیده پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته

عنوان پروژه : بـررسـی احـداث سـد کرخـه بر ریخـت شناسـی پائیـن دسـت سـد کرخــه
مجــری:  آرش ادیب 

همــکار:  حسام فوالدفر
مؤسسه : دانشگاه شهید چمران اهواز

پیونــد مســتقیم رودخانه هــا بــا مســائل اجتماعــي، اقتصــادي و معیشــتي جوامــع، عامــل اصلــي حساســیت نــگاه بشــري بــه تغییــرات رودخانه هاســت کــه معمواًلجابجایي هــا 
اثــرات نامطلوبــي را در عوامــل فــوق ایجــاد مي کنــد. بــه همیــن جهــت ریخت شناســي )Morphology( یــا علــم رفتارشناســي رودخانــه در پــي شــناخت قوانیــن حاکــم بــر 

تغییــرات و علــل و عوامــل آن و همچنیــن پیش بینــي رفتــار رودخانه هاســت. 
رفتــار رودخانــه از دو دســته عوامــل طبیعــي و عوامــل انســاني تأثیــر مي پذیــرد. عوامــل طبیعــي ماننــد وقــوع ســیل، فرســایش خــاک، لغــزش زمیــن و عوامــل انســاني ماننــد 
ســاخت و ســاز تأسیســات، تغییــر کاربــري اراضــي و برداشــت شــن و ماســه از بســتر، نقــش اساســي در رفتــار و تشــدید تغییــرات رودخانــه دارد. از مهمتریــن عوامــل انســاني 
مــي تــوان بــه احــداث ســدها اشــاره نمــود. اگرچــه ســدها منافــع اجتماعــي اقتصــادي قابــل مالحظــه اي را بــراي بشــر بــه همــراه داشــته اند، ولــي ارزیابي هــاي اکولوژیکــي 
و ژئومورفولوژیکــي نشــان مي دهــد کــه بــه دلیــل عــدم توجــه بــه مســائل محیطــي و تغییــرات ژئومورفولوژیکــي و پیامدهــاي منتــج از احــداث ســد، خســارات گزافــي را بشــر 
امــروز متحمــل شــده اســت. ســدها تأثیــرات مهمــي بــر هیدرولــوژي رودخانه هــا، شــرایط اقلیمــي و هواشناســي حوضــه آبریــز، وضعیــت لرزه خیــزي منطقــه احــداث ســد و 
شــرایط زیســت محیطــي پایین دســت و باالدســت ســد دارنــد. بــه عنــوان مثــال احــداث ســد موجــب تغییــرات قابــل توجهــي در زمــان، بزرگــي و فراوانــي جریــان و دبــي آب 
و رســوب رودخانــه شــده اســت و مجمــوع ایــن عوامــل موجــب تغییــر در عناصــر مورفولوژیکــي و ژئومورفولوژیکــي رودخانه هــا مي شــوند. پــس از احــداث ســد، رژیــم جریــان 

و شــیب رودخانــه تغییــر یافتــه، سیســتم فرســایش و ته نشــیني رســوبات در آن دگرگــون مي شــود.
 )2013( .Saleh et al و Legleiter )2012( و Ashmore  )2013( و )1988( .Yang et al از مطالعــات انجــام شــده در زمینــه مورفولــوژي رودخانــه مي تــوان بــه مطالعــات

و 2013( .et al(  Delhomme و Li et al. )2008( و Shimizu et al. )1990( اشــاره نمــود. 
در ایــن تحقیــق بــه بررســي تغییــرات مســاحت ســیالب دشــت، شــرایط هیدرولیکــي و دبــي رســوبات معلــق رودخانــه کرخــه در حــد فاصــل پــاي پــل و حمیدیه )پایین دســت 
ســد دز( بــا اســتفاده از نــرم افــزار MIKE-11 پرداختــه مي شــود. بــراي بررســي تغییــرات مقاطــع رودخانــه از نــرم افــزار Fluvial-12 اســتفاده شــد و بــراي بررســي پایــداري 
رودخانــه در پــالن از روش طبقــه بنــدي Rosgen اســتفاده شــد و جابــه جایــي عرضــي مقاطــع و تغییــرات خصوصیــات مورفولوژیکــي رودخانــه بیــن ســالهاي 1383 و 1393 

بــه وســیله تصاویــر ماهــواره اي تعییــن شــده اســت. همچنیــن پایــداري شــیب رودخانــه بیــن ایــن ســال ها بــه وســیله رابطــه Shulits بررســي شــد. 

چکیده پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته

عنوان پروژه : تعیین اثرات تغییر اقلیم بر بارش و رواناب سطحی حوضه آبریز کرخه
مجری : بنفشه زهرایي

مؤسسه : دانشگاه تهران

هــدف از انجــام تحقیــق، تحلیــل کمــی اثــرات تغییــرات محتمــل بــارش و دمــا و ســناریوهای مختلــف تغییــر اقلیــم بــر بیــالن آبــی ماهانــه در ســطح حوضــه آبریــز رودخانــه 
کرخــه اســت. بــه منظــور انجــام ایــن تحقیــق، از خروجی هــای مــدل  HadCM3 از مرکــز HADLY انگلســتان در دو ســناریو A2 و B2 کــه در گزارش هــاي ســري چهــارم 
کارگــروه بیــن دول تغییــر اقلیــم )IPCC( مــورد اســتناد قــرار گرفتــه، تــا افــق 100 ســاله اســتفاده شــده اســت. ریــز مقیــاس نمــودن ایــن اطالعــات تــا مقیــاس مناســب بــا 
اســتفاده از دو بســته نرم افــزاری SDSM و DMDM و دو مقیــاس زمانــی روزانــه و ماهانــه انجــام شــده و اثــرات ایــن ســناریوها بــر بیــالن آب ســطحی در ایــن حوضــه آبریــز 

بــا اســتفاده از مدل ســازی بیــالن آبــی ماهانــه ارزیابــی شــده اســت. 
در نهایــت بــا اســتفاده از نتایــج تحقیقــات در خصــوص مدل ســازی بیــالن ماهانــه، شبیه ســازی ســناریوهای بلنــد مــدت تغییــر اقلیــم انجــام پذیرفتــه اســت. نتایــج ایــن 
تحقیــق نشــان دهنــده تغییــرات قابــل توجــه رژیــم هیدرولوژیــک ایــن حوضــه از اواخــر دهــه هفتــاد شمســی بــوده اســت کــه تــا حــدود زیــادی پیش بینی هــای تغییــر اقلیــم 
در آینــده را نیــز متاثــر کــرده اســت. امیــد اســت کــه ایــن تحقیــق بتوانــد حساســیت تصمیــم گیرنــدگان و ذینفعــان )Stakeholders( در بخــش آب و ســایر بخش هــاي 
مرتبــط بــا منابــع و مصــارف آب را نســبت بــه پدیــده تغییــر اقلیــم جلــب کنــد بــه نحــوي کــه تصمیم گیــري در مــورد توســعه در ایــن حوضــه بــا توجــه بــه تغییــرات محتمــل 

آب و هوایــي صــورت گیــرد.
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چکیده پروژه تحقیقاتی خاتمه یافته

عنوان  پروژه :  ارزیابي آبشویي اولیه خاک و اصالح شرایط شوري و قلیایي در آبیاري سطحي
 مجــری:  عبدعلي ناصري 

همـکاران:  مجید شریفی پور، عبدالرحیم هوشمند، علیرضا حسن اقلی
مؤسسه : دانشگاه شهید چمران اهواز

حجــم قابــل توجهــی زهــاب در شــبکه های آبیــاری و زهکشــی خوزســتان تولیــد می شــود کــه مدیریــت و اســتفاده مجــدد از آنهــا ضــروري اســت. یکــی از راه هــای اســتفاده 
مجــدد از زهاب هــا، اســتفاده از آنهــا در آبشــویی و اصــالح اراضــی اســت. بــا هــدف بررســی توانایــی کیفیت هــای متفــاوت آب و زهــاب و تأثیــر روش هــای آبشــویی متنــاوب و 
پیوســته بــر شــوری زدایی خاک هــای رســی ایــن منطقــه، آزمایش هــای آبشــویی در کرت هایــی بــا ابعــاد 1/5×1/5 متــر در اراضــی کشــت و صنعــت نیشــکر ســلمان فارســی 
انجــام گرفــت. بافــت خــاک اراضــی رســی و شــوری اولیــه عصــاره اشــباع خــاک در الیــه 30-0 ســانتی متری 184/71 دســی زیمنس بــر متــر بــود. پیرامــون کرت هــا تــا 
عمــق 30 ســانتی متری نســبت بــه نشــت جانبــی عایق ســازی و بــرای جلوگیــری از تبخیــر، ســطح آنهــا بــا ورقه هــای نایلونــی پوشــانده شــد. ترکیــب ســه کیفیــت آب بــا 
هدایت هــای الکتریکــی؛ 2/61 )آب رودخانــه کارون(، 6/0 و 9/0 دســی زیمنس بــر متــر )از اختــالط زهــاب ایــن کشــت و صنعــت بــا آب رودخانــه کارون( و ســه روش آبشــویی 
پیوســته )کاربــرد 120 ســانتی متر آب(، متنــاوب بــا دو انقطــاع )کاربــرد دو دور 60 ســانتی متری آب بــا فواصــل شــش روزه( و متنــاوب بــا چهــار انقطــاع )کاربــرد چهــار دور 30 
ســانتی متری آب بــا فواصــل شــش روزه( بــه صــورت 11 تیمــار بــا ســه تکــرار در فصل هــای تابســتان و پاییــز ســال 1391در قالــب طــرح بلوک هــای کامــل تصادفــی در 

ایــن پژوهــش مــورد بررســی قــرار گرفــت. 
تیمارهــا شــامل: آبشــویی بــا آب کارون بــه صــورت پیوســته )F1( و متنــاوب بــا دو و چهــار انقطــاع )F2 و F4(، آبشــویی بــا زهــاب بــا شــوری 6/0 دســی زیمنس بــر 
متــر بــه صــورت پیوســته )M1( و متنــاوب بــا دو و چهــار انقطــاع )M2 و M4( و آبشــویی بــا زهــاب بــا شــوری 9/0 دســی زیمنس بــر متــر بــه صــورت پیوســته )D1( و 
متنــاوب بــا دو و چهــار انقطــاع )D2 و D4(، 60 ســانتی متر آبشــویی بــا آب کارون و ســپس 60 ســانتی متر آبشــویی بــا زهــاب بــا شــوری 9/0 دســی زیمنس بــه صــورت 
متنــاوب بــا فاصلــه شــش روز )D1F1( و دو دور آبشــویی بــا 30 ســانتی متر آب کارون و ســپس دو دور آبشــویی بــا 30 ســانتی متر زهــاب بــا شــوری 9/0 دســی زیمنس 
بــه صــورت متنــاوب بــا فواصــل شــش روز )D2F2( بودنــد. بــر اســاس نتایــج بــه دســت آمــده، کمتریــن شــوری در عمــق 30-0 ســانتی متری در بیــن تیمارهــا، مربــوط 
ــر از 5/0  ــه کمت ــس از آبشــویی ب ــا شــوری عصــاره اشــباع خــاک پ ــک از تیماره ــچ ی ــار، در هی ــن تیم ــه جــز ای ــود. ب ــر ب ــر مت ــار F4،  4/32 دســی زیمنس ب ــه تیم ب

ــر نرســید. ــر مت دســی زیمنس ب
بــرآورد می شــود کــه صرفه جویــی ناشــی از مصــرف 120 ســانتی متر زهــاب بــا شــوری بــه ترتیــب 6/0 و 9/0 دســی زیمنس بــر متــر، موجــب کاهــش مصــرف آب کارون 
بــرای آبشــویی بــه مقــدار بــه ترتیــب 70 و 53 درصــد در آبشــویی متنــاوب بــا چهــار انقطــاع می گردیــد. ایجــاد چهــار انقطــاع در رونــد آبشــویی، در مقایســه بــا آبشــویی 
پیوســته، در کاربــرد آب کارون و زهاب هــای بــا شــوری 6/0 و 9/0 دســی زیمنس بــر متــر بــه عنــوان آب آبشــویی، موجــب صرفــه جویــی بــه ترتیــب  16، 19 و 23 درصــد 
در مقــدار آب آبشــویی گردیــد، بنابرایــن می تــوان چنیــن نتیجــه گرفــت کــه افزایــش تعــداد انقطــاع بــر رونــد آبشــویی موثــر بــوده و در کاربــرد آب هایــی بــا کیفیت هــای 
پایین تــر، کارآیــی بیشــتری دارد. اســتفاده نوبتــی و یــا ترتیبــی آب هایــی بــا کیفیــت متفــاوت، بــر آبشــویی امــالح اثــر بیشــتری داشــت، تــا اختــالط آنهــا قبــل از اعمــال در 
آبشــویی. تیمارهــای F2 و F4 بــه ترتیــب موجــب بیشــترین بهبــود در وضعیــت ســدیمی خــاک مــورد مطالعــه شــدند و تیمارهــای D1، D2 و D4 بــه ترتیــب کمتریــن تاثیر را 
 D2F2 و F2 ،F4 ،M2 ،M4 ،D1F1 بــر کاهــش نســبت جــذب ســدیم داشــتند. بــا کاهــش نســبت جــذب ســدیم بــه کمتــر از 8 در عمــق عایق ســازی شــده در تیمارهــای
مشــکل ســدیمی در ایــن شــش تیمــار کامــاًل مرتفــع شــد. بــه جــز تیمــار D1، باقــی تیمارهــا نیــز در ایــن الیــه از خــاک در گــروه دارای مشــکل ســدیمی کــم طبقه بنــدی 
می شــوند، ایــن امــر همچنیــن نشــان می دهــد کــه ایــن نــوع خــاک، نیــازی بــه مــاده اصــالح کننــده نــدارد. مقــدار آب مــورد نیــاز آبشــویی بــرای اصــالح مشــکل ســدیمی 
در خــاک  مــورد بررســی، کمتــر از مقــدار آب مــورد نیــاز بــرای حــل مشــکل شــوری بــود، بــه عبــارت دیگــر، ســدیم زدایــی ســریع تر از شــوری زدایــی انجــام شــد. بــه علــت 
کاهــش نســبت هیــدروژن بــه کاتیون هــای قلیایــی، واکنــش خــاک در اثــر تیمارهــای آبشــویی افزایــش پیــدا کــرد. بــا ایــن حــال واکنــش خــاک مــورد بررســی، چــه قبــل از 

آبشــویی و چــه بعــد از آن، در محــدوده قلیایــی قــرار نگرفــت.
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   بیشتـر بدانیـم!

نسبـت نخبــه هـا با مسـائل جــاری جامعــه

مشـکـالت کشـور و نسخـه نخبـگان

یک؛خداونــد روح شــیخ اجــل را غــرق رحمــت کنــد؛ ایشــان عالــم بی عمــل را زنبــور بی عســل می دانســت و معتقــد بــود زنبــوری کــه عســل نمی دهــد، نیــش می زنــد. مثــل 
روز روشــن اســت کــه منظــور ســعدی از عالــم، مهنــدس و پزشــک و تکنیســین و فیزیــک دان و شیمیســت نبــوده، بــا ایــن حــال او بــرای علم آمــوزی بــه خاطــر علم آمــوزی، 
فضیلتــی قائــل نیســت و تأکیــد می کنــد دانشــمندی کــه عمــل مفیــد نداشــته باشــد، گرفتــاری بــه بــار مــی آورد. نمی خواهــم بگویــم ســعدی بــه کاربــردی بــودن علــوم نظــر 
داشــته اســت. مشــخص اســت کــه بیــن علــم مــدرن بــا علــم دیــروز و پریــروز تفــاوت ماهــوی وجــود دارد. ولــی خوبــی ادبیــات ایــن اســت کــه احکامــش تعمیم پذیــر اســت و 
می تــوان آموزه هــای اخالقــی و اجتماعــی یــک شــاعر قــرن هفتمــی را در دنیــای الکترونیــک ســازنده دانســت و دیگــران را نیــز بــه تأمــل در آن دعــوت کــرد. اتفاقــاً یکــی از 
مشــکالت مــا بی توجهــی بــه همیــن آموزه هــا و احــکام اســت. مثــاًل اگــر یــک کســی پیــدا می شــد و ایــن چنــد خــط از گلســتان ســعدی را بــا خــط خــوش می نوشــت و روی 
دیــوار دانشــگاه های کشــور نصــب می کــرد، نکتــه ای را بــه دیگــران یــادآوری کــرده بــود کــه غفلــت از آن عمــاًل می توانــد مــا را گرفتــار یــک دور باطــل کنــد. وقتــی در اروپــای 
مــدرن تئــوری »هنــر بــرای هنــر« مطــرح شــد، خیلی هــا آن را ابلهانــه دانســتند کــه از ذهــن عــده ای هنرمنــد بــی مســئولیت جامعــه گریــز بیــرون آمــده اســت، ولــی طــرف نظــر 
از همــه آن مخالفت هــا، دســت کــم امــکان ایــن وجــود داشــت کــه در اثبــات ایــن فرضیــه جدیــد حرف هــای تــازه زده شــود، ولــی طــرح کــردن فرضیــه مشــابه آن در دنیــای 
علــم و قائــل بــودن بــه پدیــده موهومــی بــه اســم »علــم بــرای علــم«، عمــاًل بــه معنــی ناآشــنایی بــا ذات علــوم جدیــد اســت کــه بــرای یــک کشــور در حــال توســعه گــران تمام 
خواهــد شــد. نمی گویــم کســی مبلــغ ایــن تئــوری در کشــور مــا شــده اســت، ولــی بپذیریــم کــه عملکــرد مــا ظــرف ســال های اخیــر نشــان می دهــد عمــاًل از چنیــن فرضیــه ای 
پیــروی کرده ایــم، وگرنــه چــه معنــی می دهــد کســی کــه در رشــته های علمــی یــا کاربــردی تحصیــل کــرده اســت، کــت و شــلوار خــوش دوخــت خارجــی بپوشــد، در دانشــگاه  
و مؤسســات دهــن پرکــن تدریــس کنــد، ابتــکار و اختــراع بــه ثبــت برســاند، آخریــن کتاب هــای علمــی دنیــا را ورق بزنــد و بــرای مجــالت معتبــر بین المللــی مقالــه بنویســد، بــی 

ایــن کــه جهت گیــری حتــی یکــی از طرح هــای تحقیقاتــی اش ربطــی بــه مشــکالت و نیازهــای جــاری کشــور داشــته باشــد.

دو؛ اجــازه بدهیــد حــرف ایــن یادداشــت را طــور دیگــری پیــش ببــرم. رهبــر معظــم انقــالب در ســال 86 طــی دیــداری کــه بــا نخبــگان برگزیــده کشــور داشــتند، روی موضــوع 
بومی ســازی و کاربــردی ســاختن تحقیقــات علمــی تأکیــد زیــادی داشــتند. ایــن چنــد خــط را بخوانیــد : » مســأله کاربــردی کــردن تحقیقــات و اختراعــات جــزء چیزهایی اســت که 
مــن رویــش تکیــه دارم. مــا ممکــن اســت یــک تحقیقاتــی بکنیــم، در یــک پــروژه تبلیغاتــی بــه جاهــای خوبــی هــم محقــق برســد، امــا در ایــن وضــع کشــور در رشــد و توســعه 
کشــور نقشــی نداشــته باشــد؛ یعنــی نتوانــد بــه ثــروت ملــی تبدیــل شــود. مــا بایــد علممــان را بتوانیم بــه ثــروت ملــی تبدیــل کنیــم. ایــن، تــالش الزم دارد، برنامه ریــزی الزم دارد. 
آن وقــت یــک نکتــه ای در کنــار ایــن هســت – کــه بــاز در همــان نقشــه جامــع علمــی قــرار می گیــرد – کــه مــا بایــد زنجیــره علمــی و فنــاوری را تکمیــل کنیــم، کــه گاهــی 

یــک جاهایــی از ایــن زنجیــره قطــع شــده اســت، تــا یــک خــط تولیــد واقعــی درســت شــود و علــم بتوانــد از همــه جهــات بــه اهــداف خــودش برســد.«

ــردی شــدن  ــر اهمیــت کارب ــزرگان کشــور ب همــه چیــز کامــاًل روشــن اســت؛ وقتــی ب
تحقیقــات تأکیــد دارنــد و منطــق علمــی هــم درســتی آن را تصدیــق می کنــد، بایــد بــا 
برنامه ریــزی، ســازو کاری فراهــم شــود کــه ایــن تحقیقــات بتواننــد ســنگی از جلــو پــای 
توســعه کشــور بردارنــد، وگرنــه تــا وقتــی کــه دســت روی دســت بگذاریــم، آش همیــن 

آش اســت و کاســه همیــن کاســه.

ــد  ــی مانن ــت محیط ــکالت زیس ــادی دارد. از مش ــای زی ــا گرفتاری ه ــور م ــه؛ کش س
خشک ســالی و آلودگــی آب و هــوا بگیریــد، تــا ورشکســتگی واحدهــای صنعتــی و رکــود 
اقتصــاد و بی حاصــل بــودن کشــاورزی. معلــوم نیســت اگــر دانشــگاه های مــا بــرای ایــن 
ــده مشــکالت  ــرار اســت حــل کنن ــد، چــه کســی ق ــی پیشــنهاد نکنن معضــالت راه حل
کشــور باشــد. در ایــن صــورت طبیعــی اســت کــه در غیــاب نخبــگان و کارشناســان، اداره 
ــاح دیگــر بایــد  ــه دســت میان مایــگان و بی دانش هــا بیفتــد. آن وقــت چنــد صب امــور ب
بنشــینیم و بــه ایــن فکــر کنیــم کــه کجــای کار اشــتباه بــوده اســت و کــدام مســیر را 
عوضــی رفته ایــم، بــی ایــن کــه بدانیــم مــردی ماننــد ســعدی چنــد قــرن پیــش از ایــن 

هشــدا داده بــود: 
جز به خردمند مفرما عمل

گرچه عمل کار خردمند نیست

ــماره  ــرآمد، ش ــی س ــی، تحلیل ــه خبری،علمی/آموزش ــد. )1393(. ماهنام یوســف نیا، محم
نخســت
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بـرگــزاری هفتــه پژوهــش

بــه مناســبت هفتــه پژوهــش، در تاریــخ 14 الــی 20 آذر مــاه مدیریــت پژوهش هــای کاربــردی ســازمان بــا همــکاری روابــط 
عمومــی ســازمان آب و بــرق خوزســتان اقــدام بــه برپایــی غرفــه در محــل دائمــی نمایشــگاه بین المللــی خوزســتان نمــود. بــه 
گــزارش روابــط عمومــی ســازمان آب و بــرق خوزســتان، مدیــر دفتــر پژوهش هــای کاربــردی ســازمان گفــت: » تــالش دفتــر 
پژوهش هــای کاربــردی در آینــده ایــن خواهــد بــود کــه ســطح آمادگــی پروژه هــای تحقیقاتــی آتــی و خاتمــه یافتــه ســازمان 

را بــه ســطح شــش و باالتــر ارتقــا دهــد. «
ــروژه در  ــا 7 باشــد، ریســک )خطرپذیــری( پ ــر ســطح 6 ی وی افــزود: » پروژه هــای تحقیقاتــی کــه ســطح آمادگــی آنهــا زی
محیــط عملیاتــی بســیار بــاال خواهــد بــود امــا بعــد از گــذر از ایــن ســطح، خطرپذیــری آنهــا بــه شــدت کاهــش می یابــد. «
مدیــر دفتــر پژوهش هــای کاربــردی، دو عامــل »فشــار علــم و تکنولوژی)فنــاوری(« و »کشــش بــازار« را از مهم تریــن عوامــل 
رونــق تولیــد و اقتصــاد هــر کشــوری دانســت و افــزود: اگــر بــه هــر یــک از ایــن دو عامــل بی توجهــی شــود، بــازار داخلــی بــا 

رکــود و شکســت مواجــه می شــود.
ــایر  ــازمان و س ــن س ــی را بی ــگاه، تفاهم نامه های ــن نمایش ــه در ای ــت ک ــالش اس ــا در ت ــر پژوهش ه ــه داد: دفت وی ادام
دســتگاه های مرتبــط منعقــد نمایــد، تــا ضمــن فرهنگ ســازی از طریــق اطــالع رســانی و رســانه ها، قدمــی در جهــت تقویــت 

اشــتغال اســتان بــردارد.
حیــدری تأکیــد کــرد: ایــن دفتــر بــا جهــت دادن پروژه هــای تحقیقاتــی بــه ســمت تحقیقــات کاربــردی، فنــاوری و بازمهندســی 
و ســاخت داخــل در تــالش اســت تــا بــه رونــق اقتصــادی کشــور و بــه خصــوص رشــد کمــی و کیفــی شــرکت های دانــش 

بنیــان و مراکــز رشــد اســتان و کشــور خدمــت نمایــد.
 

شعار هفته پژوهش

 
هفته پژوهش به روایت تصویر

افتتاحیه 
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غرفه آرایی و هماهنگي جهت استقرار و تدارک امکانات و مستندات مربوطه در غرفه
 

حضور مسؤولین استان، معاونین و مدیران عامل شرکت های تابعه سازمان آب و برق خوزستان
 

 انجام مصاحبه با مسؤولین سازمان توسط رسانه ها
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حضور هر روزه همکاران از ساعت 9 صبح الي 12 و 4 تا 9 شب

 
پاسخگویی به سؤاالت بازدیدکنندگان

 

 

                                  به نمایش گذاردن طرح هاي تحقیقاتي صنعــت آب و بــرق

نصب تعداد 65 استند و شعار و مطالب از بیانات مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهور و 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در خصوص پژوهش و فناوری در سطح سازمان و در محل نمایشگاه
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توزیع قریب به 7 نوع بروشور آموزشی - پژوهشی و ارائه بسته هدایای پژوهشی در محل غرفه
 
 

دریافت نظرات، انتقادات و پیشنهادات بازدیدکنندگان
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