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مدیریت اجرایی -6سد و شبکه.9محورفرصت تمام1

شناسایی و ارزیابی ریسک های پروژه  

طراحی، تهیه تجهیزات و ساخت سد و قفل 

کشتیرانی مارد آبادان

پایان نامه 

دانشجویی

 از آنجاکه یکی از مشکالت پروژه ها، شناسایی و نحوه برخورد با ریسک در پروژه 

زیرا . می باشد، بنابراین شناسایی و اولویت بندی ریسک، حائز اهمیت است 

درصورت عدم توجه به ریسک ها، پروژه با تأخیر و افزایش هزینه مواجه خواهد 

لذا نیاز است در یک مطالعه موردی به شناسایی و رتبه بندی ریسک های . شد

.پروژه سد سازی با استفاده از روش های تصمیم گیری چند شاخصه پرداخته شود

به وقوع پیوستن ریسک ممکن است موجب تاخیر در انجام بموقع پروژه 

و همچنین متحمل شدن هزینه زیاد می شود، لذا شناسایی و ارزیابی 

ریسک ها برای انجام اقدامات الزم جهت کاهش یا حذف عوامل ریسک 

پروژه، خصوصا در پروژه های بزرگ امری ضروری و غیر قابل اجتناب 

.است

ریسک مربوط به عملیات سدها کدامند؟

معیارهای ارزیابی ریسکها کدامند؟

کدام ریسک باالترین و کدام ریسک پایین ترین رتبه 

را دارد؟ 

اجرای پایلوت

منابع آب سطحی -2منابع آب.2محور2

تهیه سامانه تعیین دبی طراحی برای 

رودخانه ها و مسیلهای فاقد ایستگاه 

هیدرومتری با استفاده از مقادیر حوضه 

آبریز

تقاضا محور

تعیین حدود بستر و احاریم رودخانه ها و مسیلها و پهنه بندی سیالب از وظایف 

 ساله است و پهنه 25مالک تعیین حد بستر، دبی با دوره بازگشت . وزارت نیرو است

در .  ساله مد نظر است200 الی 2بندی سیالب نیز شامل دبی با دوره بازگشتهای 

و مسیلها، نیاز  (عمدتاً در باالدست سدها)رودخانه های فاقد ایستگاه هیدرومتری

است که با استفاده از داده های بارندگی و مشخصات حوضه آبریز مسیلها و 

استان خوزستان نیز دارای بیش از . رودخانه ها، دبی های مورد نظر تعیین گردد

 کیلومتر رودخانه فرعی و مسیل فاقد ایستگاه هیدرومتری است که می 11000

بایست در راستای جلوگیری از دخل و تصرف در آنها و نیز حفاظت و بهره برداری 

بهینه از انفال و نیز کاهش مخاطرات سیل، نسبت به تعیین حدود بستر و احاریم و 

.پهنه بندی سیالب آنها اقدام گردد

ارائه راهکارهایی جهت جلوگیری از دخل و تصرف در رودخانه  های 

استان و نیز حفاظت و بهره برداری بهینه از انفال و نیز کاهش مخاطرات 

سیل

تهیه سامانه کاربر دوست با قابلیت مشخص نمودن بازه 

مورد نیاز جهت تعیین حد بستر، محاسبه پارامترهای 

فیزیوگرافی حوضه آبریز مسیل یا رودخانه با اطالعات 

موجود، مشخص نمودن ایستگاههای بارندگی اطراف 

بازه مورد درخواست و انجام محاسبات مربوطه با 

استفاده از آمار بارندگی ایستگاهها، تعیین دبی با دوره 

 ساله و سایر دبی های مورد نیاز با استفاده 25بازگشت 

برای بازه ... از روابط تجربی، هیدروگراف مصنوعی و

مورد نظر

تهیه دستورالعمل

فرصت تمام3
مدیریت ریسک . 4محور

و بحران
خشکسالی -2

تدوین برنامه مدیریت ریسک خشکسالی 

منطقه )سازمان آب و برق خوزستان  

(های دز و کارونمدیریتی حوضه

تقاضا محور

بررسی سوابق قبلی خشکسالی و اثرات آن در استان، بررسی ساختار مدیریت 

هایی از استان و کشور که خشکسالی در سازمان، استان و سوابق آن، بررسی حوزه

های توسعه آتی استان، بر سازمان موثرند و تعهدات و تعامالت سازمان با آنها، طرح

های تخصیص آب در سازمان، منابع و استاندارهای کمی و کیفی مربوط،  الویت

سابقه سازمان از طرحهای قبلی در مدیریت تقاضا، ظرفیتهای سازمان برای استفاده 

فعلی /از منابع آبی راهبردی، مالحظات اقتصادی و اجتماعی ، طرحهای قبلی

های آنها، ظرفیت سازمان در مدیریت خشکسالی و امکان استفاده از یافته

مدخالن برای کاهش مصرف و یا استفاده از منابع جایگزین و ظرفیت نهادهای ذی

ارزیابی اقداماتی که خروجی برنامه - 3مالی برای جبران خسارات خشکسالی ، 

سازی و بطور کمّی  طی انجام برنامه ¬عملیاتی خشکسالی هستند، از طریق مدل

ها اقدامات در برنامه ¬نظر به زمان کوتاه برنامه عملیاتی، ارزیابی)مدیریت ریسک 

.(عملیاتی عمدتا کیفی هستند

جلسات مشترک با سازمان برای تبیین اولیه اهداف طرح و ایجاد ادبیات 

نفعان اصلی در محدوده طرح مدیریت ریسک، مشترک، شناسایی ذی

نفعان موثر خارج از محدوده طرح، بررسی واحدهای شناسایی ذی

جغرافیایی بهینه برای طرح، جلسات تخصصی، مصاحبه های هدف دار و 

نفعان ، آوری اطالعات الزم از طریق پرسشنامه های خاص از ذیجمع

اندیشی جهت تببین چارچوب تدوین طرح و برگزاری کارگاه های هم

 و ایجاد تغییرات الزم در آن MEDROPLANبخصوص مبانی چارچوب 

نفعان داخل و خارج از سازمان متناسب با شرایط استان، تبیین نقش ذی

های قابل انتظارات طرحدر عملیاتی نمودن طرح و توافق بر خروجی

برنامه مدیریت ریسک "هدف از طرح حاضر تدوین 

در محدود  "خشکسالی سازمان آب و برق خوزستان

امید است تا طی . باشدهای دز و کارون میرودخانه

ای آن سازمان بتواند این رویکرد را خود نیز مقدمه

قابل توجه در مدیریت مصرف آب نیز می باشد را 

تهیه و واسنجی مدل شبیه ساز .  عملیاتی نماید

، انتخاب مدل های عددی NAMهیدرولوژیکی 

پیش بینی متغیرهای هواشناسی و استخراج و ارزیابی 

نتایج آن ها، تلفیق نتایج مدل های پیش بینی عددی با 

مدل شبیه ساز هیدرولوژیکی ، ترکیب نتایج حاصل از 

های پیش بینی و تحلیل عدم قطعیت نتایج، ¬مدل

بررسی و ارزیابی عملکرد مدلهای پیش بینی در دوره 

تاریخی و به تفکیک دوره های ترسالی و خشکسالی، 

طراحی ساختار و توسعه رابط کاربری سامانه پیش بینی 

جریان، ارائه سامانه نهایی پیش بینی و تهیه راهنمای 

کاربرد آن و برگزاری کارگاه آموزشی

حل مسئله و چالش

سد و شبکه.9محورفرصت تمام4
 طراحی و ساخت -2

سازه های آبی

بررسی امکان تلفیق و یا جایگزینی گزینه 

های چابک تر با طرح فعلی آب شرب غدیر
تقاضا محور

موضوع آب شرب کالن شهر اهواز و مناطق جنوبی و غربی خوزستان با شرایط 

بنابر این . موجود نه تنها در آینده بلکه برای شرایط فعلی دچار مشکل جدی است

باید سریعا نسبت به بررسی مشکالت وضع موجود طرح آب شرب غدیر و گزینه 

های چابک دیگر در عین حال همسو با آن اقدام و راه حل های برون رفت از 

گزینه های مناسبی در راستای تلفیق یا حتی برای . مشکالت آن را ارایه داد

جایگزینی مخزن سد دز و آبگیرهای آن وجود دارد که می تواند با صرف نظر 

کردن از بعضی از پارامتر های ایده آل، در عوض از خسران ها و بحران های 

حال و آتی جلوگیری و یا حداقل ضمن حل مشکالت فعلی، بستر فرصت برای 

.انجام کامل این طرح فراهم گردد

ساخت و نگهداری مکان اتصال آبگیر به تونل انتقال آب غدیر از نظر -1

محل اتصال آبگیر فعلی نیاز به - 2. سازه ای پیچیده و هزینه بر است 

آبگیر طراحی ممکن است سازه سد را از نظر - 3. الیروبی مداوم دارد

.پایداری دچار مشکل نماید

رفع چالش برداشت آب از سد دز برای خطوط 

آبرسانی آب شرب غدیر
حل مسئله و چالش

فرصت تمام5
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 پایش و اندازه -1

 گیری کمی و کیفی

منابع آب

هدایت ) ECساخت سنسور صنعتی 

(الکتریکی
 سنجECطراحی و ساخت دستگاه تقاضا محور

 برای اولین بار ECساخت نمونه سنسور صنعتی )حمایت از تولید ملی - 1

نازل بودن قیمت خرید سنسور نسبت به نمونه -2 (در داخل کشور 

قابلیت افزودن - 4قابلیت برخط شدن و انصال به دیتاالگر - 3خارجی

نیاز به پایش هدایت الکتریکی آب - 5دیگر خدمات جانبی به نمونه اولیه

(مهمترین ضرورت)رودخانه ها 

 یرای اولین بار در کشور با ECتهیه سنسور صنعتی 

قابلیت برخط شدن و انتقال اطالعات

/ تولید محصول

خدمت
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فرصت تمام6
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 پایش و اندازه -1

 گیری کمی و کیفی

منابع آب

ساخت سنسور صنعتی باکتریولوژی مبتی بر 

روش امپدانسی
تقاضا محور

 این پروژه جهت ساخت سیستمی به منظور آنالیز میکروبی مبتنی بر امپدانسی می 

باشد تا از طریق آن بتوان به حذف هزینه های ساخت آزمایشگاه های 

میکروبیولوژی مختص آب ، سرعت بخشیدن و نظم بیشتر به عملیات آنالیز در شبکه 

.و به مکانیزاسیون و اتوماسیون این پروسه پرداخت

ساخت نمونه سنسور صنعتی پایش میکروبی )حمایت از تولید ملی - 1

نازل بودن قیمت خرید سنسور نسبت -2 (برای اولین بار در داخل کشور 

قابلیت - 4قابلیت برخط شدن و انصال به دیتاالگر - 3به نمونه خارجی

پایش میکروبی آب در - 5افزودن دیگر خدمات جانبی به نمونه اولیه 

زمان تحویل و دریافت از آبفا

تهیه سنسور صنعتی باکتریولوژی یرای اولین بار در 

کشور با قابلیت برخط شدن و انتقال اطالعات

/ تولید محصول

خدمت

فرصت تمام7
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب
کنترل توزیع آب -5

طراحی و ساخت سیستم آنالیز نشت لوله ها 

مبتنی بر شار الکتریکی
تقاضا محور

یکی از مباحث مهم در زمینه انتقال آب، به وجود آمدن نشتی در خطوط انتقال بر 

آشکار سازی و پیدا . می باشد... اثر عوامل محیطی،حوادث طبیعی،خطای انسانی و 

نمودن این نقاط نشتی ایجاد شده تا قبل از رسیدن به مرحله بحرانی و ایجاد هزینه 

های بسیار زیاد و تحمیل شرایط فورس ماژور همواره از چالش های بزرگ در این 

به همین دلیل وجود یک تکنولوژی و سیستمی که بتواند به . صنعت بوده است

.صورت دقیق نقاط نشتی و شدت آنها را مشخص نماید بسیار حائز اهمیت می باشد 

برطرف نمودن مشکالت عدیده در نوع عملکرد دریچه های آبگیر - 1

شبکه های آبیاری نظیر نشت و فرار آب، تنظیم دقیق دبی،  باز و بسته 

طراحی و ساخت دریچه هوشمند الکترونیکی بدون -2کردن دریچه ها 

طراحی و ساخت سامانه مانیتورینگ دریچه -3نیاز به شبکه سراسری برق 

جلوگیری از خرابی و نقص در سازه آبگیر- 4های نیرپیک

الکترونیکی نمودن و خودکارسازی دریچه های آبگیر و 

برخط نمودن اطالعات ارسالی و دریافتی عملکرد 

دریچه های آبگیر

/ تولید محصول

خدمت

فرصت تمام8
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 ابزار دقیق سازه -2

های آبی

اجرای )اتوماسیون دریچه های آبیاری 

(مطالعه موردی
تقاضا محور

اتوماسیون دریچه های آبیاری موجبات بهره برداری بهینه از شبکه های آبیاری و 

زهکشی را فراهم می آورد و هزینه های بهره برداری از شبکه ها را کاهش می 

لذا در استان خوزستان که شبکه های آبیاری زیادی را در خود جای داده . دهد

است لزوم تعریف طرح های پژوهشی در این زمینه بسیار مفید و قابل توجه می 

.باشد

برطرف نمودن مشکالت عدیده در نوع عملکرد دریچه های آبگیر - 1

شبکه های آبیاری نظیر نشت و فرار آب، تنظیم دقیق دبی،  باز و بسته 

طراحی و ساخت دریچه هوشمند الکترونیکی بدون -2کردن دریچه ها 

طراحی و ساخت سامانه مانیتورینگ دریچه -3نیاز به شبکه سراسری برق 

جلوگیری از خرابی و نقص در سازه آبگیر- 4های نیرپیک

الکترونیکی نمودن و خودکارسازی دریچه های آبگیر و 

برخط نمودن اطالعات ارسالی و دریافتی عملکرد 

دریچه های آبگیر

/ تولید محصول

خدمت

فرصت تمام9
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 ابزار دقیق سازه -2

های آبی

طراحی و ساخت دریچه الکترونیکی کانال 

های آبیاری
تقاضا محور

اتوماسیون شبکه های آبیاری و زهکشی و تاسیسات وابسته به آنها از ضرورت ها و 

در این طرح با خودکار سازی دریچه های آبیاری ، . اولویت های موجود می باشد

.کمک شایانی در زمینه بهر برداری از شبکه ها به عمل خواهد آمد

مانیتورینگ و کنترل دریچه های انتقال آب یا توجه به منسوخ شدن 

نصب دریچه های سنتی و غیر قابل کنترل بودن آنها به صورت خودکار و 

برخط و برتری نسبت به دریچه های برقی سنتی و آویس و امیل

راه - 2ناچیز بودن هزینه های نصب و نگهداری- 1

اندازی بدون نیاز به شبکه سراسری برق تنها از طریق 

برخط بودن و پایش و کنترل از - 3باطری خورشیدی 

عدم نیاز به نیروی - 4راه دور و از طریق سرور اینترنت

کنترل و - 5انسانی مسقر در محل جهت تنظیم سیستم

پایش برخط دبی و اشل بازشدگی دریچه ها به صورت 

 ساعته24

بومی سازی 

فناوری

فرصت تمام10
مدیریت ریسک . 4محور

و بحران
تغییر اقلیم -1

پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان 

در مواجهه با اثرات ناشی از بالیای طبیعی 

و فعالیتهای انسانی  (ریزگرد، خشکسالی)

(صنعتی، کشاورزی و اجتماعی)

تقاضا محور
پهنه بندی آسیب پذیری منابع آب استان در مواجهه با اثرات ناشی از بالیای 

(صنعتی، کشاورزی و اجتماعی)و فعالیتهای انسانی  (ریزگرد، خشکسالی)طبیعی 

با بررسی و تحلیل ظرفیتهای موجود تامین آب مورد نیاز استان و شناخت 

و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها امکان ایجاد بسترامنیت آب استان برقرار 

.میگردد

ارزیابی و . ارزیابی و شناخت وضع موجود منابع آب

شناخت مخاطرات طبیعی و تهدیدات انسان ساز در این 

دریافت راهکارهای اجرایی جهت کاهش .حوزه

.ریسکهای شناسایی شده در این حوزه

حل مسئله و چالش

فرصت تمام11
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 ابزار دقیق سازه -2

های آبی

طراحی و ساخت ربات زیردریایی صنعتی 

 جهت بازرسی دیواره سد، بستر ROVنوع 

دریاچه و تجهیزات مستغرق

تقاضا محور

های زیر دریا برای اکتساب اطالعات مورد نیاز فناوری های به منظور کاوش

از جمله ی پیشرفته ترین این فناوری ها می توان به . مختلفی معرفی شده اند

ROVامروزه این روبات ها بعنوان ابزار عملیاتی مهندسان جهت . ها اشاره کرد

انجام و اجرایی پروژه های سنگین و حساس زیر آب کاربرد دارند از عمده 

فعالیت های این روبات ها می توان به جابجای اجسام، اسکن دیواره سدها، بازرسی 

خطوط لوله، بررسی الیه های رسوبی، بررسی تپولوژی و اکوسیستم دریاچه ها، 

امکان نقشه برداری از بستر دریاچه، پایش مداوم محل های خاص بصورت برنامه 

ریزی شده، برشکاری و قیچی کردن، جوشکاری، تعمیر و نگهداری تاسیسات زیر 

.آب، حفر کانال، لوله گذاری، اکتشاف و غیره اشاره کرد

های مدیریتی از گیرلزوم دستیابی به اطالعات دقیق جهت تصمیم

بنابراین وجود ابزار . باشدها میترین دالیل استفاده از این سیستمعمده

که بتواند با پایداری و قدرت مانور باال همچنین تکرار پذیری مناسب 

اطالعات قابل پایش را در اختیار سیستم قرار دهد بسیار حائز اهمییت 

اجرای برخی از اقدامات در محیطی نا امن و با شرایط خطرناک . است

ها در شود، لذا استفاده از رباتباعث افزایش ریسک حضور انسان می

های ابعاد مختلف باعث کاهش تلفات انسانی، دسترسی آسانتر به محل

.شودمی... های انسانی، پرخطر، کاهش هزینه

بومی سازی و ساخت ربات جهت بازرسی در مخازن 

سدها

/ تولید محصول

خدمت
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12
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب
تقاضا محورطراحی سامانه مدیریت شبکه های آبیاریکنترل توزیع آب -5

طراحی این سامانه به منظور کنترل و مدیریت دقیق بهره برداری ،نگهداری و 

از . تعمیرات شبکه های آبیاری وزهکشی در سازمان آب و برق خوزستان می باشد 

آنجا که  متولی مدیریت بر تولید ، توزیع و مصرف آب کشاورزی و صنعت 

،سازمان آب و برق خوزستان است و کنترل تولید و مصرف  آب  در مراحل 

مختلف خشکسالی و تر سالی در شبکه های آبیاری و زهکشی امری بسیار حیاتی 

عدم وجود  سامانه مدیریت شبکه های  آبیاری و زهکشی  باعث هدر رفت . است 

و اضافه برداشت آب در شبکه های آبیاری گردیده است

از آنجا که تنوع و تعدد تاسیسات و تجهیزات شبکه های آبیاری و زهکشی 

زیاد می باشد و کنترل بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات این تجهیزات 

بدون داشتن سامانه نگهداری و تعمیرات کاری غیر ممکن است و وجود 

نرم افزار های متنوع نگهداری و تعمیرات در صنایع مختلف از جمله 

صنایع نفت ، پتروشیمی ، نیروگاهها ، تاسیسات و ایستگاههای پمپاژ  در 

سالهای اخیر بسیار زیاد می باشد لذا می توان با انجام مناقصه محدود بین 

طراحان نرم افزار های بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات ، این پروه را 

اجرایی نمود

هدف از تعریف این پروژه  ، طراحی  سامانه ای است 

که عالوه بر مدیریت بهره برداری ،نگهداری و تعمیرات 

شبکه های آبیاری وزهکشی، مدیریت حسابداری آب 

تولیدی و مصرفی را  در شبکه های آبیاری و زهکشی  

افزایش بهره وری  در نگهداری و .   شفاف  نماید 

تعمیرات تجهیزات و تاسیسات  بمنظور افزایش طول 

عمر تجهیزات  و تاسیسات ، دیگر اهدافی است که در 

.این پروژه دنبال خواهد شد

حل مسئله و چالش

منابع آب سطحی -2منابع آب.2محور13

کاربرد روشهای نوین مدلسازی بیالن به 

منظور برآورد مولفه های بیالن منابع آب 

در حوضه آبریز کارون بزرگ

تقاضا محور

با توجه به اهمیت موضوع و نیاز به ارزیابی عملکرد مدل  نوین بیالن در سطح 

حوضه های آبریز، هدف طرح پیشنهادی کنونی ارزیابی عملکرد مدل مذکور در 

محدودههای مطالعاتی منتخب در حوضه آبریز کارون بزرگ و انجام اصالحات 

احتمالی مورد نیاز در دستورالعمل و مدل پیشنهادی است مدل نمیه توزیعی در 

-بختگان-برآورد مولفه های بیالن در حوضه های آبریز سفیدرود بزرگ و طشک

مهارلو مورد ارزیابی قرار گرفته و عملکرد مناسبی را در مقایسه با روش شناسی 

با این حال طبق اظهارنظر کارشناسان و ناظرین طرح . کنونی ارائه کرده است

تحقیقاتی مذکور، و با توجه به اهمیت موضوع بیالن، نیاز به ارزیابی بیشتر عملکرد 

هدف از طرح . این مدل در حوضه های آبریز دیگر در سطح کشور وجود دارد

کنونی، بررسی و ارزیابی عملکرد مدل فوق الذکر در محدوده های مطالعاتی 

منتخب در حوضه آبریز کارون بزرگ و انجام اصالحات مورد نیاز احتمالی در 

.دستورالعمل پیشنهادی و مدلهای مورد استفاده است

بررسی روش های نوین مدلسازی بیالن

در تحقیق حاضر مدلسازی نیمه توزیعی بیالن مد نظر 

است که در آن محاسبه بیالن به تفکیک نواحی در 

محدودههای مطالعاتی انجام شده و اجزای بیالن 

. عمومی، زیرزمینی و هیدروکلیماتولوژی محاسبه میشود

از نظر زمانی، محاسبات بیالن در این مدل به صورت 

ماهانه و ساالنه انجام میشود (ترکیب چند مقیاس زمانی 

به گونهای که انطباق کامل با وضعیت ثبت داده های 

.موجود در کشور را داشته باشد

بومی سازی 

فناوری

منابع آب سطحی -2منابع آب.2محور14
تخمین میزان آب معادل برف با استفاده از 

sentinel 1رادار و ماهواره 
sentinel 1تخمین میزان آب معادل برف با استفاده از رادار و ماهواره تقاضا محور

در این تحقیق انتظار می رود میزان آب معادل برف با استفاده از دریافت 

   تخمین زده شود و sentinel1و تحلیل داده های رادار و ماهواره 

دقت و کارایی این روش مورد ارزیابی قرارگیرد

با توجه به جدید و کاربردی بودن این موضوع انتظار 

می رود این روش سرعت و دقت باالتری در تخمین 

آب معادل برف داشته باشد

بومی سازی 

فناوری

منابع آب.2محور15
 منابع آب زیر -1

زمینی

 تعیین تراز ذخیره دینامیک آبخوانهای 

آبرفتی در استان خوزستان
مشخص نمودن تراز ذخیره دینامیک آبخوانهای آبرفتی در استان خوزستانتقاضا محور

با توجه به مشخص نبودن تراز ذخایر دینامیک آبخوانهای آبرفتی استان و 

.تاثیرات بالقوه آن،  تعیین تراز این ذخایر اهمیت ویژه ای دارد

در این تحقیق انتظار می رود با استفاده از محاسبه بیالن 

آبخوانها، تراز ذخیره دینامیک آبخوانهای آبرفتی در 

.استان خوزستان مشخص گردد

حل مسئله و چالش
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مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفیت 

سازی و حقوق آب

 مدیریت و منابع -3

انسانی

بهره )ارزیابی اثرگذاری عوامل انسانی 

در  (بردار، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 

مدیریت و برنامه ریزی مخازن سدها در 

شرایط حدی با تاکید بر شرایط سد کرخه 

و پایاب آن در استان خوزستان

تقاضا محور

تهیه سیستم دینامیک کلیه اندر کنش های عوامل  انسانی و مدیریت منابع آب 

تهیه مدل مفهومی و ریاضی مدیریت منابع آب مخازن شامل ترم عوامل + مخازن

ساختار کلی توزیع عادالنه آب بین ذینفعان در مواقع خشکسالی+انسانی

امروزه نقش و جایگاه انسان در چرخه هیدرولوژیکی انکارناپذیر است و 

دیگر نمی توان مانند گذشته انسان را در خارج و مرزهای چرخه 

هیدرولوژیکی تصور نمود بلکه امروزه انسان جزو مهمی از این چرخه 

بوده و رفتار دینامیک آن می تواند باعث ایجاد پدیده های نوظهور و 

ریسک های جدید در سیستم شود و مدیریت منابع آب سیستم را با چالش 

و دشواری های جدید باالخص در شرایط حدی مانند خشکسالی و 

برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مخازن یک فرایند . سیالب مواجه نماید

درهم تنیده و پیچیده است که پارامترهای مختلفی در آن نقش ایفا می 

در سال های اخیر، نقش عوامل انسانی در تصمیم سازی و تصمیم . کننند

گیری رهاسازی از مخازن و  وقوع ریسک ها و چالش های غیرمنتظره 

بنابراین شناسایی، مدل سازی و تحلیل حساسیت .  بسیار موثر بوده است

این عوامل باالخص در شرایط حدی مانند خشکسالی و سیالب بسیار حایز 

.اهمیت است

تهیه سیستم دینامیک اندرکنش کلیه عوامل انسانی و 

مدیریت منابع آب سدها، شناسایی پدیده ها و چالش 

های نوظهور و ریسک های مرتبط با اندر کنش های در 

هم تنیده وپیچیده بین عوامل انسانی و سیستم منابع 

آب، تحلیل های کمی یا کیفی آن، شناسایی راه حل 

ها و راهکارهای کلی، بررسی شیوه توزیع عادالنه آب 

بین ذینفعان مختلف در مواقع خشکسالی، شناسایی، 

تعریف و اضافه کردن ترم ها و پارامتراهای جدید 

عوامل انسانی به معادالت ریاضی حاکم بر سیستم های 

منابع آب مخازن

حل مسئله و چالش

منابع آب سطحی -2منابع آب.2محور17

تدوین چارچوب تخصیص بار نمک در 

سیکل های خشکسالی و ترسالی در حوضه 

آبریز کارون بزرگ

بررسی سهم مجاز تخلیه نمک توسط بخش های موثر در رودخانه کارون بزرگتقاضا محور

با توجه به مشخص نبودن سهم مجاز تخلیه بارنمک بخش های موثر در 

رودخانه، تدوین چارچوب و تهیه دستورالعمل تخصیص بارنمک مجاز در 

.سیکل های خشکسالی و ترسالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است

هدف از این تحقیق ، تعیین سهم مجاز تخلیه بارنمک 

توسط بخش های موثر در حوضه آبریز کارون بزرگ 

مانند سدگتوند علیا، مزارع پرورش ماهی، زهاب های 

.کشاورزی و صنعتی و غبره می باشد

حل مسئله و چالش
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منابع آب سطحی -2منابع آب.2محورفرصت تمام18
ارزیابی کارایی پیش بینی همادی سیالب 

در مدیریت مخزن سد دز

پایان نامه 

دانشجویی

مع اسنگینى به جوی هارت خساهمه ساله ه ـست کاطبیعى ات مخاطراز سیل یکى 

ری از بسیاان عمرو توسعه ه ای را در عمدت مشکالمی نماید و مختلف تحمیل 

یگر با مدیریتى دطبیعى پدیده های مشابه می توان ما ا. آوردمى د جووها به رکشو

.دادکاهش از آن را ناشى ب امطلوـنر اـثو آالى ـمو انى ـجرت اـخسرا، کا

مدل های پیش بینی بارش و رواناب حاصل از آن، ناگزیر در مواردی 

بنابراین ارزیابی و صحت سنجی . منجر به پیش بینی غیردقیق می شوند

. این مدل ها جهت استفاده در بهره برداری از مخزن، امری ضروری است

مدل های پیش بینی مجدد باهدف مطالعه و ارزیابی کارایی سامانه های 

عددی پیش بینی آب وهوا در مقیاس منطقه ای و جهانی، توسعه داده 

طی دهه گذشته پیش بینی همادی سیالب هم زمان با توسعه .  شده اند

مدل های پیش بینی عددی آب وهوا، پیشرفت در محاسبات با عملکرد 

گیری مبتنی بر ¬باال، افزایش عالقه به تغییر از تصمیم قطعی به تصمیم

.احتماالت، پیشرفت قابل توجهی کرده است

الزمه بهره برداری بهنگام از مخزن پیش بینی آورد 

ورودی برای دوره آتی است که اهمیت آن در شرایط 

دانش بیشتر ما از پیش بینی . سیالبی دوچندان است

پذیری و افزایش مهارت مدل عددی می تواند، انعطاف 

پذیری پیش بینی را در دامنه زمانی متغیرهای آب و 

عدم قطعیت پیش بینی متغیرهای . هوایی افزایش دهد

آب و هوایی برآورد رواناب را مشکل نموده است به 

همین دلیل پیش بینی همادی جهت برآورد احتماالتی 

هدف این تحقیق . متغیر آب و هوایی استفاده می شود

ارزیابی کارایی اعضای همادی و شناسایی افق زمانی 

پیش بینی مؤثر، به منظور بهره گیری در مدیریت مخزن 

.سد دز پیش از رخداد سیالب است

حل مسئله و چالش

سد و شبکه.9محورفرصت تمام19
 ،زمین شناسی -7

ژئوتکنیک و لرزه خیزی

استفاده از تکنیکهای زمین آماری جهت 

تخمین و پهنه بندی خصوصیات فیزیکی و 

شیمیایی، تغذیه ای و شوری خاکهای 

شرق : منطقه مورد مطالعه)کشاورزی 

(کارون

پایان نامه 

دانشجویی

پراکنش خصوصیات خاک و میزان تغییرات آنها، از عواملی هستند که در تولید 

روشهای اندازه گیری این ویژگی ها که عمدتا از . پایدار اهمیت ویژه ای دارند

طریق آزمون خاک امکان پذیر می باشد، آن هم در سطحی وسیع بسیار وقت گیر 

یکی از روشهایی که به منظور پایش وضعیت این ویژگی ها و نیز .  و هزینه بر است

کاهش هزینه های نمونه برداری در سطح وسیع استفاده می شود، درون یابی 

با کمک گرفتن از روشهای درونیابی می توان با کمترین داده های ممکن .  است

.اقدام به تهیه نقشه خصوصیات خاک کرد

آگاهی از نحوه پراکنش خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک، از 

مهمترین امور شناسایی، برنامه ریزی، مدیریت و بهره برداری از منابع آب 

اما با توجه به مشکالتی که در اندازه گیری مستقیم این . و خاک است

زمان بر و هزینه بر بودن اندازه گیری )پارامترها در عرصه وجود دارد 

، یافتن راهکاری (مستقیم از طریق آزمون های صحرایی و آزمایشگاهی

برخورداری از . در تخمین این خصوصیات بسیار ضروری به نظر می رسد

امکانات رایانه ای و نیز با به کارگیری فناوری سیستم اطالعات جغرافیایی، 

با ایجاد بانک های اطالعاتی می توان اطالعات را جمع آوری، طبقه 

بندی و به روز نمود و با انجام تحلیل های مکانی اطالعات سودمندی از 

وضعیت مکانی عوامل خاکی و روند تغییرات آنها به دست آورد و 

فناوری و تکنیک زمین . وضعیت این عوامل را به صورت نقشه ارائه نمود

آمار اغلب موجب کاهش هزینه و افزایش دقت و سرعت در انجام پروژه 

در این زمینه به کارگیری سیستم های پردازش اطالعات . ها می گردد

.مکانی مانند زمین آمار، نقش مهمی در مدیریت منابع آب و خاک دارد

تهیه نقشه های -پهنه بندی اطالعات تجزیه خاک

پراکنش عناصر و بررسی توزیع مکانی میزان عناصر 

انتخاب محل مناسب جهت - غذایی موجود در خاک

اجرای طرحهای تحقیقاتی که به میزان عنصر خاصی در 

پی بردن به اولویت نیاز غذایی - خاک حساس هستند

گیاهان و پیش بینی امکان بروز کمبود عناصر غذایی در 

هر منطقه

اجرای پایلوت

فرصت تمام20
مدیریت ریسک . 4محور

و بحران
سیالب -3

سامانه مدیریت یکپارچه بهینه ریسک 

سیالب مطالعه موردی رودخانه های 

کارون دز گرگر و شطیط و کرخه

تقاضا محور
سامانه مدیریت یکپارچه بهینه ریسک سیالب مطالعه موردی رودخانه های کارون 

دز گرگر و شطیط و کرخه

ضرورت توسعه دادن مدل جامع شبیهسازی کنترل سیالب، که محاسبات 

روندیابی سیل در یک سیستم چند مخزنی را با هم به صورت خودکار 

برای دوره بازگشت ها و سیالبهای مختلف زمان واقعی انجام دهد، به 

نحوی که کمترین خسارت را به نواحی پایین دست بزند، بیش از پیش 

این سامانه عالوه بر شبیه سازی زمان واقعی سیالب در . احساس می گردد

مخازن سدها باید قابلیت رودندیابی سیالب در رودخانه های کرخه، 

کارون و دز با در نظر گرفتن اثر پخش سیالب در صورت شکست 

. خاکریزهای حفاظتی قبل از روگذری یا در اثر روگذری را داشته باشد

لذا داشتن یه مدول شبیه سازی شکست خاکریز و اتصال آن به مدل 

هیدرولیکی جهت شبیه سازی اثرات شکست یا عدم شکست خاکریز و 

این . محاسبه پهنه و خسارت سیالب نیز بیش از بیش احساس می گردد

مدل هیدرولیکی باید در کوتاه ترین زمان ممکن و با باالترین دقت اجرا 

سیالب  (Real Time)شود تا بتوان از آن جهت مدیریت زمان واقعی 

عالوه بر آن با توجه به اینکه هدف اصلی کاهش خسارت . استفاده کرد

سیالب می باشد، سامانه فوق باید قابلیت محاسبه خودکار پهنه و خسارت 

سیالب و مدلسازی اثر شکست خاکریزهای حفاظتی بر پخش و خسارت 

.سیالب را داشته باشد

توسعه یک مدل شبیه سازی بهینه سازی جهت - 1

سیالب در سیستم  (Real Time)مدلسازی زمان واقعی 

های چند مخزنی دارای سرریز دریچه دار و سیالب 

دشتهای وسیع و مسطح به منظور کاهش خسارت سیالب 

توسعه یک مدل تلفیقی - 2پایین دست                     

سازی جهت طراحی بهینه ¬سازی بهینه¬شبیه

های کنترل سیالب چند مخزنه موازی و سری ¬سیستم

با در نظرگیری ریسک خسارت سیالب

/ تولید محصول

خدمت
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سد و شبکه.9محورفرصت تمام21
 ،زمین شناسی -7

ژئوتکنیک و لرزه خیزی

ارزیابی تأثیر خصوصیات پترولوژیکی و 

فیزیکی بر واکنش پذیری شیمیایی سنگدانه 

مطالعه موردی منابع قرضه زیر حوضه  )ها 

(رودخانه دز

تقاضا محور
 ارزیابی تأثیر خصوصیات پترولوژیکی و فیزیکی بر واکنش پذیری شیمیایی 

(مطالعه موردی منابع قرضه زیر حوضه  رودخانه دز)سنگدانه ها 

در سالیان طوالنی بهره برداری از  معادن و باألخص در پروژه های 

عمرانی سدسازی و تونل و ساخت سایر سازه های آبی مهم، به لحاظ 

کیفی به دلیل تغییر اقلیم و کم آبی دچار تغییر شده اند و لذا ضرورت 

بررسی همه جانبه و ارزیابی آن ها ازنظر پترولوژیکی و واکنش پذیری 

سنگدانه ها دوچندان گردیده است، زیرا فرآیند واکنش های شیمیایی 

وابسته به زمان هستند و در طول زمان عالوه بر ترکیب شیمیایی سنگدانه 

با توجه به تغییرات ترکیب آب وخاک ازنظر افزایش امالح کلر و سولفات، 

.انجام چنین واکنش هایی به شدت محتمل به نظر می رسند

در این تحقیق از پتروگرافی به عنوان ابزاری برای 

ها استفاده ¬بررسی واکنش پذیری شیمیایی سنگدانه

های ¬بر اساس نتایج پتروگرافی، سنگدانه. خواهد شد

موجود در برخی معادن در طول زمان و شکسته شدن 

. گردد¬ساختار بتن و ضعف مقاومت و پایایی بتن می

بندی سنگدانه ها و معرفی دقیق ¬ازاین رو دسته

های مزاحم و منفی آن ها باهدف تأمین منابع ¬جنبه

قرضه و مصالح باکیفیت بتن در این تحقیق اهمیت 

در ادامه برای بررسی . دوچندان خواهد داشت

تر و انجام مطالعات تکمیلی، آزمایش های ¬دقیق

فیزیکی و برخی از آزمایش های شیمیایی 

سپس به . انجام خواهد شد (های سریع¬آزمایش)

بررسی ارتباط بین نتایج پتروگرافی آزمایش های 

منابع مناسب . شود¬فیزیکی و شیمیایی پرداخته می

ای برای ساخت بتن در استان خوزستان -سنگدانه

های پترولوژیکی، شیمیایی و فیزیکی ¬ازنظر ویژگی

در ادامه در این تحقیق به بررسی . شناسایی خواهد شد

ها بر ¬تأثیر خصوصیات پترولوژیکی و فیزیکی سنگدانه

نتایج )پذیری آن ها و رفتار کوتاه مدت ¬میزان واکنش

های بتنی ¬سازه)و بلندمدت  (های شیمیایی¬آزمایش

. پرداخته خواهد شد (ساخته شده از همان سنگدانه ها

حل مسئله و چالش

فرصت تمام22
رودخانه و .8محور

سواحل

 مدیریت رودخانه -3

ها و سواحل

اثر احداث و بهره برداری سد و قفل 

کشتیرانی بهمنشیر پایین دست بر رژیم 

رسوب گذاری رودخانه بهمنشیر

تقاضا محور

گیری ساختار هندسی ¬رسوب حمل شده توسط جریان آب عامل مهمی در شکل

هرگونه کاهش و یا . شود¬ها تلقی می¬شناسی رودخانه¬و خصوصیات ریخت

افزایش بار رسوبی رودخانه پیامدهای مختلفی از جمله وقوع پدیده کف کنی و یا 

بندی مصالح و شکل مسطحه و نیمرخ طولی آن را در پی ¬ترازافزایی تغییر دانه

گذاری در رودخانه ¬از ای رو، هدف از این تحقیق، بررسی روند رسوب. دارد 

.باشد¬بهمنشیر باتوجه به احداث سد و قفل کشتیرانی می

گذاری، داشتن اطالعات دقیق از ¬جهت تشخیص صحیح میزان رسوب

گذاری، نقش تعیین ¬میزان رسوب واردشده و شناسایی عوامل رسوب

. گذاری دارد¬کنندهای در جانمایی بهینه بنادر از نظر مشکل رسوب

. یابند ¬رسوبات عالوه بر بستر دریا، از رودخانه ها نیز به دریا راه می

دست، به میزان زیادی به ¬میزان اثر سد بر مورفولوژی رودخانه پایین

تغییر در . دست وابسته است¬استراتژی سد و خصوصیات رودخانه پایین

ها به دلیل تغییر در میزان ظرفیت انتقال رسوبات ¬مورفولوژی رودخانه

با توجه به اینکه سدی در پایین دست رودخانه احداث شده . باشد-می

است، در این پژوهش، تغییرات مورفولوژی رودخانه  پس از احداث سد 

گیرد و میزان تغییرات در دو ¬در  پایین دست مورد بررسی قرار می

اهمیت بررسی . شود ¬حالت وجود و عدم وجود سد با هم مقایسه می

برداری ¬گذاری نه تنها قبل از ایجاد سدها، بلکه در دوران بهره¬رسوب

های ¬¬بنابراین الزم است که روش. از مخازن نیز امری ضروری است

مختلفی برای بررسی چگونگی توزیع رسوب در مخازن، کنترل رسوب 

.زدایی مورد مطالعه قرار گیرد ¬ورودی و رسوب

رودخانه بهمنشیر به موازات اروندرود و در خاک ایران 

است که در منطقه از اهمیت اقتصادی و نظامی قابل 

مالحظه ای برخوردار است طرح های متنوع توسعه 

منابع آب و خاک و اصالح شرایط تولید، ماهیگیری و 

کشتیرانی در این منطقه مدت هاست که در برنامه توسعه 

اما نفوذ شوری به منطقه مورد اشاره . دولتی قرار دارد

اثرات منفی قابل توجهی را بر روی روند توسعه این 

ناحیه که قابلیت های اقتصادی و اجتماعی طبیعی 

در مجموع با توجه به . فراوانی دارد گذاشته است

مطالب ارائه شده فوق در خصوص پدیده رسوبگذاری 

و نیز و اهمیت رودخانه بهمنشیر لذا می توان به لزوم 

.انجام تحقیق حاضر پی برد

حل مسئله و چالش

23
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت تقاضای -4

آب

ارائه مدل های بهینه سازی بهره وری 

مصرف آب و ارائه الگوی کشت بهینه در 

حوضه کرخه

تقاضا محور

سناریوهای مختلف تغییراقلیم و خشکسالی بررسی گردیده تا درنهایت مدلی بهینه 

جهت الگوی کشت و تقصیم آب در اراضی فاریاب سدکرخه با نگاه به کلیه نیازها 

صورت گیرد

برنامه ریزی منابع آب در شرایط حدی خشکسالی و تغییر اقلیم ضرورت 

.ایجاد مدل های متناسب با شرایط مذکور را ایجاد می کند

بررسی وضعیت موجود از لحاظ بهره وری مصرف اب 

در حوضه ، بررسی و ارائه مدلهای نوین جهت بهره 

وری بهینه مصرف آب و تامین نیازهای زیست محیطی 

و کیفی روداخنه

حل مسئله و چالش
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منابع آب.2محورفرصت تمام24
 منابع آب زیر -1

زمینی

تعیین نرخ و عوامل موثر بر فرآیند 

دنیتریفیکیشن در آبخوان شهری ایذه، 

شمال شرق خوزستان

پایان نامه 

دانشجویی

 یکی از فرآیندهای مهم در کاهش غلظت نیترات آب های زیرزمینی رخداد 

فرآیند دنیتریفیکیشن می باشد که تعیین نرخ آن و عوامل موثر بر آن تاکنون به 

آلودگی نیتراته آب های زیرزمینی دشت . خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است

 سال پیش در مقاالت و پایان نامه ها گزارش گردیده است به 20ایذه از حدود 

طوری که با توجه به تامین آب شرب شهر ایذه از آبخوان کارستی مجاور دشت و 

ارتباط هیدرولیکی آبخوان های آبرفتی و کارستی اهمیت بررسی توزیع و 

پراکندگی نیترات در آبخوان و عوامل و سازوکارهای موثر بر آن بیش از پیش 

بر این اساس ضروری است تا با بررسی تغییرات نیترات و تعیین . افزایش می یابد

نرخ دنیتریفیکیشن و بررسی همبستگی ها و تحلیل آماری و هیدروژئوشیمی نیترات 

آب های زیرزمینی دشت ایذه با سایر پارامترهای هیدروشیمی و همچنین با سطح 

آب زیرزمینی و بارش، اهمیت عوامل مختلف بر رخداد و نرخ دنیتریفیکیشن در 

آب های زیرزمینی در آبخوان شهر ایذه تعیین و تصمیمات مدیریت کیفی منابع 

.در این خصوص گرفته شود

 با توجه به رخداد خشکسالی ها و افت سطح آب زیرزمینی و کاهش .

 آبدهی چاه های آب شرب ضرورت دارد تا با ارزیابی فرآیندهای موثر

 بر کاهش آلودگی نیتراته آب های زیرزمینی نسبت به حفاظت کیفی از

 .این منابع آب زیرزمینی ارزشمند در منطقه ایذه اقدام به عمل آید

 شناسایی منابع نیترات و حذف آلودگی نیترات از آب های زیرزمینی

.ایذه، نگرانی اصلی را برای مسئولین منطقه ایجاد کرده است

تعیین :مهمترین اهداف این پژوهش عبارت اند از

تغییرات زمانی و مکانی غلظت نیترات، آمونیوم، و 

نیتریت در آب زیرزمینی شهری ایذه، پهنه بندی نرخ 

دنیتریفیکیشن در آبخوان شهری ایذه، شناسایی عوامل 

موثر هیدروژئوشیمی بر رخداد دنیتریفیکیشن در 

آبخوان

حل مسئله و چالش

منابع آب.2محورفرصت تمام25
 منابع آب زیر -1

زمینی

منشا و سازوکار فلوراید در آب های 

زیرزمینی در ارتباط با هیدروژئوشیمی و 

ایزوتوپ های پایدار، سردشت زیدون 

(جنوب شرق خوزستان)

پایان نامه 

دانشجویی

یکی از مهمترین آالینده های آب زیرزمینی در مناطق با سازندهای تبخیری 

آب های  .همانند خوزستان وجود فلوراید در آب های زیرزمینی می باشد

. زیرزمینی با فلوئور باال بیشتر در نواحی با باران کم و تبخیر زیاد یافت می شود

. وجود فلوراید در آب های زیرزمینی می تواند مرتبط با سازند گچساران باشد

ها و خاک، منشا بالقوه فلوراید در آب مواد معدنی متعدد حاوی فلوراید در سنگ

ترین راه جذب فلوراید از راه آشامیدن آب عمده. های زیرزمینی می باشند

تواند بر روی رشد و تحلیل استخوان فلوراید یک سم تجمعی است که می. است

از اینرو . ها و همچنین بر روی تنظیم متابولیسم معدنی استخوان نیز اثرگذار باشد

شناسایی سازوکار و منشا فلوراید در آب زیرزمینی اهمیتی زیادی به لحاظ زیست 

.محیطی و اثرات آن بر سالمت انسان دارد

تاکنون فلوراید در منابع آب خوزستان و به ویژه در آب زیرزمینی مورد 

گزارشات مختلف  و پراکنده از وجود فلوراید . بررسی قرار نگرفته است

باال در برخی آبخوان های جنوب شرق خوزستان و به ویژه دشت زیدون 

یکی از مسایل مهم در شناسایی منشا و سازوکار افزایش . حکایت دارد

فلوراید در آب های زیرزمینی استفاده از روش ترکیبی هیدروژئوشیمی 

با استفاده از روش های هیدروژئوشیمی و تعیین .و ایزوتوپی می باشد

روابط با با ایزوتوپ های پایدار منشا و سازوکار غلظت فلوراید در 

بر این اساس ضروری است تا با بررسی .  آبخوان زیدون مشخص گردد

فلوراید و تعیین منشا یا منشا های آن در آب های زیرزمینی دشت 

زیدون، پهنه بندی فلوراید در آب های زیرزمینی در آبخوان تعیین و 

که با این . تصمیمات مدیریت کیفی منابع در این خصوص گرفته شود

تحقیقات و با توجه به نتایج این تحقیقات از هزینه اضافی جهت حفر چاه 

لذا ضروری است تا طرح تحقیقاتی . در مناطق آلوده جلوگیری می شود

.در این خصوص در اولویت قرار گیرد

تعیین : مهمترین اهداف این پژوهش عبارت اند از

تغییرات زمانی و مکانی غلظت فلوراید در آب 

زیرزمینی و مقایسه آن با استانداردهای ملی و 

المللی و تعیین آلودگی احتمالی آب زیرزمینی به بین

فلوراید، تبیین فرایندهای هیدروژئوشیمی غالب 

آبخوان و تعیین ارتباط آنها با منشا فلوراید در آب 

زیرزمینی، شناسایی سازوکار حاکم بر غلظت فلوراید 

آب زیرزمینی با استفاده از روابط هیدروژئوشیمی و 

ایزوتوپی

حل مسئله و چالش

منابع آب.2محورفرصت تمام26
 منابع آب زیر -1

زمینی

بررسی وضعیت و عملکرد طرح احیا و 

تعادل بخشی در استان خوزستان
تقاضا محور

 در سراسر 84با توجه به اینکه طرح احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی از سال 

 در استان خوزستان با پروژه های تقویت و استقرار گروه های 87کشور و از سال 

گشت و بازرسی، اصالح و تعدیل پروانه های بهره برداری چاه های آب 

کشاورزی، نصب کنتور حجمی هوشمند و پر و مسلوب المنفعه نمودن چاه های 

غیرمجاز در حال انجام می باشد و ساالنه مبالغ زیادی صرف پروژه های طرح 

مذکور می گردد و همچنین به منظور توسعه پایدار منابع آب زیرزمینی و 

با توجه به ممنوعه شدن محدوده )جلوگیری از افت سطح آب آبخوان ها 

، تعیین (مطالعاتی مرغاب و جلوگیری از ممنوعه شدن سایر محدوده های مطالعاتی

میزان عمق اقتصادی چاه ها و تاثیر کف شکنی بر توسعه پایدار آبخوان و مصرف 

انرژی، پیشنهاد می گردد طی یک طرح تحقیقاتی میزان اثر بخشی طرح مذکور و 

میزان مجاز توسعه چاه های آب در تعدادی از محدوده های مطالعاتی به صورت 

.پایلوت مورد بررسی قرار گیرد

مانند ) پاسخگویی صریح و به موقع به متقاضیان منابع آب زیرزمینی 

درخواست حفر چاه جدید، کف شکنی و جابجایی چاه های بهره 

.(برداری

بررسی اثر بخشی نقاط قوت و ضعف پروژه های طرح احیا و تعادل 

.بخشی در زمینه های حفاظت کمی و کیفی منابع آب زیرزمینی

بررسی اقتصادی بودن اجرای پروژه های طرح در مقابل حجم آب صرفه 

بررسی طرح در به تعادل رسیدن منابع آب زیرزمینی. جویی شده

تعیین حداکثر عمق کف شکنی چاه ها، بررسی نتایج 

پروژه های طرح در صرفه جویی آب زیرزمینی، تعیین 

حجم واقعی آب صرفه جویی شده از محل طرح، 

تعیین اقتصادی بودن طرح احیا و تعادل بخشی

حل مسئله و چالش
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27
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 ابزار دقیق سازه -2

های آبی

بررسی خطرات استفاده از گجت های 

در )هوشمنددرشبکه صنعتی نیروگاهها 

(مجاورت سیستم کنترل

تقاضا محور

بررسی استانداردها و الزامات امنیتی استفاده از گجت های هوشمند در سیستم 

های صنعتی موجود در جهان  و روش اجرایی الزامات دران تاسیسات و بومی 

سازی آن متناسب با الگوهای امنیتی در نیروگاههای برقآبی ایران

با توجه به استفاده روز افزون از تکنولوژی ها و آمیخته شدن فرایندهای 

سازمانی واتوماسیون صنعتی با تکنولوژی و عدم آگاهی مکفی کاربران از 

گجت های هوشمند مورد استفاده مانند تلفن همراه و یا تبلت در سامانه 

های اتوماسیون صنعتی ، باعث بروز خطرات و رخدادهای احتمالی 

سایبری از سرقت اطالعات و تاثیرگذاری بر سامانه های اتوماسیون 

صنعتی از این طریق شده است ، لذا بررسی استانداردها و الزامات امنیتی 

استفاده از گجت های هوشمند در سیستم های صنعتی موجود در جهان، 

روش های اجرایی و پیاده سازی آن و بومی سازی الزامات و دستور 

العمل ها متناسب با الگوهای امنیتی نیاز می باشد

تهیه خط مشی استفاده ازگجت های هوشمند در سیستم 

های اتوماسیون صنعتی

 هاWorkstatioknسطح بندی - 

ارتقا امنیت و آگاهی کاربران نیروگاهها- 

کاهش انواع مخاطرات و تهدیدها در حوزه صنعتی - 

نیروگاه

حل مسئله و چالش

28
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب

 شبیه سازی و -6

مدلسازی

بررسی پروتکل های استاندارد کنترل 

صنعتی  وانتخاب پروتکل های استاندارد و 

امن بعنوان الزام جهت یکپارچه سازی 

سیستم های اندازه گیری و کنترل و 

مانیتورینگ

تقاضا محور

با توجه به تنوع پروتکل های صنعتی اعم از استاندارد و غیر استاندارد در سطح 

سازمان که مدیریت یکپارچه و جامع را با چالش موجه کرده و هزینه های 

پشتیبانی زیادی به همراه داشته است الزم است طی کار پژوهشی  سندی تحت 

عنوان الزامات پرئوتکل های صنعتی جهت سازمان آب و برق و یا مدیریت منابع 

.اب ایران تهیه گردد

با توجه به تنوع پروتکل های صنعتی موجود در سیستم های کنترلی و 

تنوع محصوالت کنترلی مورد استفاده درکنترل و مانیتورینگ منابع آب 

که در سطع مدیریت منابع اب ایران بصورت کلی و در سطح سازمان 

آب و برق خوزستان بطور خاص  همچنین تنوع بهره برداران در واحد 

های مختلف باعث بوجود آمدن طیف وسیع و مختلفی از انواع 

داده،پروتکل های مختلف اعم از استاندارد و غیر استاندارد وتنوع بستر 

ارسال داده که مدیریت ، یکپارچگی و حفظ امنیت را با چالش اساسی 

روبرو کرده است لذا الزم است طی پژوهشی جامع ،الزامات بومی شده 

شمال انتخاب پروتکل های استاندارد و امن جهت استفاده یکپارچه از ان 

.الزامات در سطح مدیریت منابع آب تیه گردد

امکان ایجاد سامانه جامع جهت کنترل و مانیتورینگ     

افزایش امنیت                                                               

  مدیریت یکپارچه                                                         

صرفه جویی در هزینه های پشتیبانی و بهره             

برداری سهولت در توسعه

حل مسئله و چالش

منابع آب سطحی -2منابع آب.2محورفرصت تمام29

ارزیاب کاربست داده های شبکه جهانی در 

مطالعات پایش خشکسالی در حوضه آبریز 

کرخه

تقاضا محور

ارتقاء آگاهی زمانی و مکانی از شرایط خشکسالی در حوضه با هدف اتخاذ رویکرد 

مدیریت ریسک خشکسالی،  پایش نزدیک به هنگام انواع مختلف خشکسالی در 

 High-resolutionسطح حوضه با هدف کمک به تصمیم گیری،  پایش 

به منظور اتخاذ رویکرد یکپارچه در  (انواع مختلف خشکسالی)خشکسالی چندمتغیره 

مواجه با خشکسالی

پایش خشکسالی
ارزیاب کاربست داده های شبکه جهانی در مطالعات 

پایش خشکسالی در حوضه آبریز کرخه
حل مسئله و چالش

فرصت تمام30
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب
بازچرخانی و تصفیه آب -3

استفاده مجدد از زهابهای کشاورزی با 

استفاده از تصفیه مغناطیسی
تقاضا محور

استفاده از آب مغناطیسی جهت تصفیه زهابهای کشاورزی و بررسی میدانی استفاده 

مجدد از آن برای کنترل کانونهای ریزگرد با گیاهان مثمر و غیر مثمر

زهاب های جنوب استان خوزستان در حال حاضر تهدیدی برای خاک 

و آب های زیر زمینی این مناطق هستند در حالی که می توان از این 

منابع در به عنوان تامین آب در کارهای کشاورزی و تثبیت ریزگردها با 

شور شدن خاک و آب زیر . کاشتت گیاهان مثمر و غیر مثمر استفاده نمود

زمینی در این مناطق می تواند موجب از بین رفتن بیشتر از پیش منابع 

لذا با توجه به حجم . گیاهی بومی منطقه و در نتیجه آن بیابان زایی شود

وسیع این زهاب ها در استان خوزستان لذا الزم است که امکان استفاده 

مجدد از این زهاب ها به عنوان منبع آب لب شور مورد بررسی قرار 

.گیرد

هدف از انجام این طرح بررسی استفاده  مجدد از 

زهاب های کشاورزی جنوب خوزستان با استفاده از 

در این طرح در تیمارهای . تصفیه مغناطیسی می باشد

مختلف انواع درخت مثمر و غیر مثمر و همچنین مقایسه 

اثر آب تصفیه شده مغناطیسی با نمونه های شاهد در 

شرایط یکسان مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در 

نتیجه آن گزینه های اجرای محتمل ارائه خواهد 

.گشت

حل مسئله و چالش
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فرصت تمام31
رودخانه و .8محور

سواحل
رفتارسنجی، مورفولوژی، فرسایش و رسوب -2

بررسی مشکالت ایستگاه های پمپاژ از 

و  (به دلیل تغییر رژیم رودخانه)رودخانه 

ارائه راهکارهای ممکن جهت استفاده بهینه 

(ایستگاه پمپاژ ویس: مطالعه موردی)

تقاضا محور

مهمترین مشکالت ایستگاه پمپاژ ویس کاهش تراز سطح آب در زمان کم آبی 

بنابراین ضروری . باشدرودخانه و رسوبگذاری زیاد در جلوی دهانه آبگیر می

است شرایط جریان و رسوب رودخانه کارون در محدوده ایستگاه پمپاژ ویس 

.بررسی شود و اقدامات و راهکارهای مناسب جهت رفع مشکالت موجود ارائه شود

کاهش میزان رسوبگذاری در جلوی دهانه آبگیر ایستگاه پمپاژ ویس، 

افزایش میزان عمق جریان الزم و همچنین تراز سطح آب در جلوی 

دهانه آبگیر ایستگاه پمپاژ ویس، افزایش میزان آبگیری

هدف از انجام این تحقیق مطالعه ساختار الگوی جریان 

در محدوده آبگیر  (مدلسازی دو بعدی)رودخانه کارون 

ویس و بررسی مکانیزم الگوی رسوبگذاری در دهانه 

ارائه راه  کارهای اجرایی به منظور . آبگیر می باشد

اصالح الگوی جریان در محدوده مورد نظر و کاهش 

نرخ رسوبگذاری نیز از دیگر اهداف تحقیق حاضر 

 شکل از نظر طول، Lبرای این منظور آبشکن . است

زاویه، موقعیت قرارگیری و آبشکن دافع از نظر طول و 

موقعیت قرارگیری جهت اصالح، مورد بررسی و 

همچنین شرایط با حذف . گیرندارزیابی قرار می

آبشکن دافع و جایگزین کردن کانالی به موازات ساحل 

با . نیز بررسی خواهد شد (آبگیر جلویی)رودخانه 

تحلیل نتایج، راهکارهای اجرائی مناسب جهت تامین 

تراز سطح آب مناسب در فصول مختلف و عدم 

.رسوبگذاری در محل دهانه آبگیر نیز ارائه خواهد شد

حل مسئله و چالش

فرصت تمام32
فناوری های . 5محور

مورد نیاز بخش آب
کنترل توزیع آب -5

ارزیابی وضعیت موجود و اثربخشی 

شبکه های آبیاری و زهکشی استان و ارائه 

راهکارهای ارتقاء و بهبود وضعیت کمی و 

کیفی آن ها

تقاضا محور

سطح زیر کشت، تفکیک  )تبیین وضعیت موجود و آتی شبکه های آبیاری شامل 

شبکه های آبیاری اصلی و فرعی، شبکه های دارای زهکشی و پتانسیل اراضی 

، بررسی سیستم آبیاری (زیرکشت استان جهت تجهیز به شبکه های آبیاری و زهکشی

مورد استفاده در هریک از شبکه های موجود، بررسی راندمان مصرف آب در 

هریک از شبکه های موجود، بررسی راندمان انتقال هریک از شبکه های موجود، 

بررسی عملکرد محصوالت در اراضی دارای شبکه و فاقد آن ، بررسی و ارائه عمر 

مفید باقی مانده و وضعیت فرسودگی شبکه ها و زیرساخت های آبی موجود در 

استان

بررسی چالش ها و مشکالت موجود در شبکه های آبیاری فعلی که بر 

راندمان مصرف آب اثر منفی دارد، ارائه راهکارهای ارتقاء و بهبود 

وضعیت شبکه های آبیاری و زهکشی موجود، بررسی و تحلیل ذینفعان 

موثر در مدیریت شبکه های آبیاری و زهشکی استان خوزستان

 ارزیابی وضعیت فعلی اراضی تحت پوشش شبکه 

آبیاری و زهکشی ، ارزیابی کیفیت شبکه های آبیاری و 

زهکشی موجود، راهکارها جهت ارتقاء و بهبود وضعیت 

کمی و کیفی شبکه های آبیاری و زهکشی

حل مسئله و چالش

33

مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفیت 

سازی و حقوق آب

 قوانین، مقررات و -4

ضوابط بخش آب

بررسی و مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت 

بستر رودخانه ها توسط دولت واشخاص 

جهت رفع تعارض مالکیت

تقاضا محور

 

رودخانه ها سرمایه ای ملی و از منابع آبی مهم کشور در زمینه های کشاورزی ، 

اقتصادی ، صنعتی ،ترابری بهداشتی ، آشامیدنی و تفریحی هستند و حفاظت از آنها 

ضروری است با وجود این تاکنون پژوهش های اقتصادی و اجتماعی چندانی در 

این زمینه انجام نشده است و هر نوع دخل و تصرفی کمی و کیفی در رودخانه 

بنابر این الزم است تمام طرح های . واکنش های مختلفی را در پی داشته است 

و از طرفی . شهرسازی و منطقه ای مبتنی بر پایه ای علمی و صحیح مطرح گردد 

یافته های پژوهش ها نشان میدهد که میزان انسجام اجتماعی ، مشارکت و اعتماد 

اجتماعی گرایش به کشاورزی و دلبستگی به آن از جمله عوامل موثر در بهره 

. برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه ها می باشد 

بررسی حقوق مالکیت بستر رودخانه ها توسط دولت و اشخاص

مدیریت منابع حیاتی و بسیار محدود آب که همواره 

در زمره باالترین و اساسی ترین راهبردهای حیات بشر 

محسوب شده امروزه  اهمیت دو جندانی یافته و به 

عنوان یکی از مهمترین موضوعات در کشورهای 

مختلف جهان توجه سیاستمداران ، مدیران ، برنامه 

.ریزان ،اندیشمندان و عموم مردم قرار گرفته 

حل مسئله و چالش
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مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفیت 

سازی و حقوق آب

 قوانین، مقررات و -4

ضوابط بخش آب

مرزی )حقوق آب های زیر زمینی مشترک 

جهت استفاده بهینه منابع آبی مشترک(
تقاضا محور

 هدف از مطالعه تطبیقی حقوق مالکیت رودخانه ها برطرف کردن تعارض موجود 

میان دولت و اشخاص به عنوان بهره برداران و ذینفعان از منابع آبی می باشد ، لذا 

رودخانه ها و دیگرمنابع آب سطحی، جزء مشترکات عمومی و متعلق عموم مردم، 

عالوه بر این که عموم مردم، حق دسترسی به آنها را دارند و کسی حق . میباشند

همچنین قانونگذار به لحاظ تأمین منافع عمومی از جمله . استفاده اختصاصی ندارد 

جلوگیری از آلودگی آب، مقابله با خطرات سیل، در اراضی مجاور این منابع آبی 

. اقدام به برقراری محدودیتهایی برای تصرف و مالکیت اشخاص نموده است 

محدودیتهایی که گاه به شکل ممنوعیت مالکیت اشخاص است، گاه به شکل 

، .از جمله ممنوعیت مالکیت اشخاص نسبت به بستر رودخانه. محدودیت در تصرفات

ممنوعیت ساخت و ساز در حریم کمی رودخانه، لزوم کاربریهای سازگار در حریم 

در . کیفی رودخانه که هم به نفع مجاورین است و هم به نفع دیگر افراد جامعه

خصوص لزوم یا عدم لزوم جبران خسارت در مقابل برقراری محدودیت، در 

خصوص محدودیتهای مربوط به ساخت و ساز و لزوم کاربریهای سازگار در حریم 

به نظر میرسد، کسی که . منابع سطحی ، موضوع جبران خسارت، تأمل برانگیز است

بدواً اقدام به احیاء اراضی مذکور نموده و یا در معامالت بعدی، اقدام به خرید 

این نوع اراضی نموده است که به دلیل وضعیت طبیعی، متعلق حق عموم مردم 

. (قاعده اقدام)میباشند، متعاقباً باید محدودیتهای وارده را نیز تحمل بنماید 

البته رعایت . محدودیتهایی که متناسب با میزان نزدیکی به این منابع، شدت مییابند

حقوق مکتسبه افراد و حمایت از خریدار با حسن نیت، اقتضای عدالت و انصاف 

در حال حاضر منابع آبی و به ویژه رودخانه ها با معضالت متعددی مانند . است

تصرفات و احداث اعیانی های غیرمجاز، حفر چاه و برداشت شن و ماسه بدون 

 از آنجا که جمعیت جهان به صورت نمایی رو به رشد بوده و کمیت و 

کیفیت منابع طبیعی رو به کاهش می باشد مناقشات آبی بین کشورها در 

تعداد و شدت بیشتر شده و بررسی و ارائه راهکارهای جدید و خالقانه 

برای حل و فصل مسالمت آمیز مناقشات مربوط به منابع آب فرامرزی گاه 

نتیجه بررسی . مهمی در ایجاد روابط بین المللی با ثبات و ایمن می باشد 

ها نشان می دهد که در فرآیند تقسیم منابع آب فرامرزی قوانین و 

.مقرراتی در سطح بین المللی وجوددارد 

برای استفاده بهینه از منابع آب های زیر زمینی - 

و  جمعیت با توجه به روند رشد (مرزی)مشترک 

در سطح جهانی و ملی و جدی  منابع آب محدودیت

شدن بحران آب در آینده،استفاده بیشتر از منابع آبی 

مشترک در کشورهای جهان و به خصوص ایران بسیار 

مهم تلقی می شود و این موضوع ناشی از ناهماهنگی 

مرزهای جغرافیایی و سیاسی، با مرزهای اقلیمی و 

الزم به ذکر است حدود . حوزه های آبریز می باشد

جهان در مناطقی زندگی می کنند که  جمعیت 40%

یکی از عوامل .حوزه های آبریز آنها مشترک می باشند

 رودخانه 250تشدید تضادهای بین المللی، بیش از 

 کشور جهان به 145مرزی و مشترکی است که بین 

این کشورها و نیاز  جمعیت با افزایش. وجود آمده است

بیشتر به آب طبیعتا درگیری ها و برخوردهای بین 

کشورهای همجوار و ذینفع بر سر آب های مشترک هم 

برای مثال، رودخانه . شدت بیشتری خواهد یافت

هیرمند بین ایران و افغانستان است که سال هاست از 

نکته . موارد اختالف بین این دو کشور محسوب می شود

مهمی که باید به آن توجه نمود آن است که 

یکی از چالش های مهم در  رودخانه های مرزی مسائل

لذا توجه به آن و . دنیا و بخصوص کشور ما می باشد

حل مسئله و چالش

فرصت تمام35
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت پژوهش و -5

فناوری در بخش آب

طراحی و تدوین چاچوب نظام مند تحقیق 

و توسعه سازمان آب و برق خوزستان با 

اهدف افزایش اثربخشی فعالیت های 

پژوهشی

تقاضا محور

. تدوین رهنگاشت به ساختارمند شدن فرایندهای پیچیده و مستقل کمک می کند

به منظور تدوین راهبرد و برنامه ریزی درخصوص برقراری ارتباط بین نیازهای 

فناورانه سازمان آب و برق خوزستان و توانمندی شرکت های تولید کننده 

.خدمات و فناوری های مورد نیاز، رهنگاشت اجرایی تدوین می گردد

با توجه به انجام مدل سازی نظام نوآوری بخشی و منطقه ای باز در 

صنعت آب و برق خوزستان در سالهای گذشته، و مطرح شدن بحث 

جدید اکوسیستم نوآوری در سالهای اخیر، الزم است که اوال نتایج پروژه 

قبلی با رویکرد اکوسیستمی به روز شود و ثانیا به منظور پیاده سازی نتایج 

حاصله و تکمیل پروژه، فرایند چگونگی استخراج نیازهای فناورانه و 

فراوری مشخصات و نحوه ارتباط با شرکت های تولید کننده و بطور کلی 

چرخه نیاز تا تولید طراحی گردد

به روز سازی مدل حاصل از پروژه قبلی در قالب نگاه 

اکوسیستمی،تدوین کل چرخه فرایند استخراج 

نیازهای فناورانه، تدوین مشخصات مورد نیاز، نحوه 

فراخوان، نحوه قرارداد، برقراری ارتباط بین واحد 

متقاضی و شرکت تولید کننده و نحوه کمک به 

همکاری و توانمندسازی این شرکتها، و نحوه ارتباط 

بین واحدهای مختلفی در صنعت آب وبرق که به 

.محصول مورد نظر نیاز دارند بشکل سیستماتیک 

حل مسئله و چالش

فرصت تمام36
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت نهادی و -7

سازمانی

استخراج و تدوین نیازهای آماری و 

جریان آمار و ماتریس ارتباطات سازمان 

آب و برق خوزستان  به همراه نرم افزار 

مدیریتی

تقاضا محور

در بخش منابع و مصارف آبی، اقالم آماری متعددی وجود داشته که طیف وسیعی 

های از پارامترهای هواشناسی، هیدرولوژیکی، هیدروژئولوژیکی، مصارف در دسته

های  آبیاری و شرب، صنعت و کشاورزی، آمار و اطالعات مخازن سدها، شبکه

با توجه به اهمیت تولید آمار صحیح منابع و مصارف آبی . زهکشی را شامل میگردد

ها، فرایندها و الزامات اجرا به ¬و دسترسی بهنگام، الزم است متولیان، دستورالعمل

طور کامل مشخص شوند که این موضوع در قالب حکمرانی داده و نظام نامه 

.آماری مشخص میگردد

باتوجه به گسترده بودن فعالیت های آماری در سازمان آب و برق 

خوزستان و با توجه به شروع به کار استقرار نظام جامع آماری، شناسایی و 

تهیه پروتکل جریان آمار و ماتریس ارتباطات در این راستا ضروری و الزم 

.است

 بررسی، ساماندهی، نظام مند نمودن و رفع تنگناهای 

فعالیت های آماری، بهینه سازی فرایند تولید، پردازش و 

اطالع رسانی جامع صحیح  همچنین ساماندهی آمارها، 

ارتقای کمی و کیفی آمارها از طریق بهبود و یا ایجاد 

مطلوب ثبت، انتقال و پردازش داده های ثبتی

 تولید نرم افزار
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مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت نهادی و -7

سازمانی

اندازه گیری، تحلیل، )مدیریت  بهره وری

در سازمان آب و برق خوزستان (اثربخشی
تقاضا محور

 قانون برنامه پنجساله پنجم واهمیت بهره وری در سازمان ها 79با توجه به ماده 

الزم است برنامه ریزی کاملی به منظور استفاده از نتایج اندازه گیری های موجود 

.بهره وری در سازمان صورت پذیرد

 سال از تدوین سند بهره وری سازمان و با وجود مدل 10باتوجه به گذشت بیش از 

بهره وری ابالغی مدیریت منابع آب،الزم است این اسناد بازنگری و بروز رسانی 

.گردند

الزم است به منظور فرهنگ سازی مولفه های مختلف بهره وری در سازمان، 

درخصوص ارائه آموزش های الزم و تشکیل و احیای کارگروه های هماهنگ، 

.برنامه ریزی مناسب صورت گیرد

الزم است درخصوص تحلیل شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری، پیاده 

سازی نتایج و سنجش اثربخشی آنها در سازمان برنامه ریزی و آموزش های مناسب 

.صورت پذیرد

با توجه به اینکه شاخص های عمومی و اختصاصی بهره وری براساس دو 

سند موجود طی سالهای گذشته اندازه گیری شده اند، به منظور استفاده 

از نتایج این اندازه گیری ها  و پیاده سازی آنها الزم است آموزش های 

در این صورت سازمان می تواند . مناسب به کارشناسان هدف داده شود

جهت باالبردن بهره وری سازمان، ساالنه شاخص های بهره وری خود را 

.محاسبه، تحلیل، پیاده سازی و بازنگری نماید

شناخت وضع موجود سازمان از منظر بهره وری

بررسی اسناد باالدستی بهره وری در وزارت نیرو، 

شرکت مدیریت منابع آب و سایر ارگان های مربوطه

بررسی وضعیت سنجش و پیاده سازی شاخص های بهره 

وری درارگان های منتخب درکشور و مقایسه با سازمان

ارائه گزارش تحلیلی درخصوص اسناد موجود بهره 

وری در سازمان و کارایی آنها

برگزاری سمینارهای آموزشی و فرهنگ سازی و اعالم 

برنامه پروژه برای جامعه هدف در سازمان به منظور 

آشنایی و جلب مشارکت همکاران

ساماندهی و تشکیل کمیته اجرایی و کارگروه های 

تخصصی بهره وری براساس واحدهای سازمان

ارائه مدل مناسبی جهت سنجش بهره وری با توجه به 

مطالعات و اسناد گذشته و ماهیت فعالیت واحدهای 

مختلف سازمان

اندازه گیری شاخص های بهره وری براساس مدل 

حل مسئله و چالش

اقتصاد آب.3محور38
 ارزیابی اقتصادی -3

در بخش آب

بررسی روش های اجرایی افزایش 

درآمدهای غیرعملیاتی سازمان، با توجه به 

قوانین و اسناد باالدستی و تدوین روشهای 

اجرایی آن

تقاضا محور
 با توجه به نیاز سازمان به درآمدزایی بیشتر، ایجاد فرصتهای درآمدزایی قانونی و 

.قابل اجرا مورد توجه می باشد

با توجه به ظرفیت های موجود در سازمان و با عنایت به ساختار تشکیالتی 

سازمان و جایگاه آن در وزارت نیرو، بررسی افزایش درآمدهای سازمان 

.با توجه به توانمندی ها و محدودیت های قانونی و عملیاتی، مد نظر است

حل مسئله و چالشافزایش درآمدهای قانونی سازمان

39
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت تقاضای -4

آب

بهینه سازی مبادالت آب مجازی در الگوی 

کشت منطقه ای استان خوزستان با استفاده 

از روش های مناسب

پایان نامه 

دانشجویی

کشاورزی، بزرگترین صنعت آب بر کشور می باشد و با توجه به کمبود منابع آبی 

الزم است مدیریت صحیحی درخصوص مصرف آن و کنترل برروی ورود و 

خروج آب مجازی از طریق محصوالت کشاورزی صورت پذیرد

با توجه به اینکه میزان تولیدات کشاورزی در استان خوزستان بسیار قابل 

توجه می باشد، میزان خروج آب از طریق این محصوالت باید محاسبه 

گردد

دستیابی به روش هایی جهت ارتقای انگیزش کارکنان 

سازمان
حل مسئله و چالش

40
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت پژوهش و -5

فناوری در بخش آب
تقاضا محورآینده نگاری صنعت آب و برق خوزستان

اعم از )بر اساس پیش بینی فرصتها و چالش های پیش روی صنعت آب و برق 

با استفاده از علم آینده نگاری، سناریوهای  (...اقتصادی،اجتماعی،جمعیتی و 

مطلوب و ممکن آینده سازمان تدوین شده و متناسب با آن، ماموریت هایی تعریف 

می گردد

با توجه به تنوع چالش های پیش روی سازمان و تغییر ساختار سازمانی 

آن، باید برای مدیریت چالش ها، بر اساس نظریه های جدید، از رویردی 

یکپارچه، جامع نگر و آینده گرا استفاده کرد یعنی با تمرکز بر کالنترین 

متغیرهای حاکم، چندین سناریوی جایگزین یکدیگر را ترسیم نموده و 

.نحوه مواجهه با هریک از انها را پیشاپیش بررسی کرد

شناسایی مسایل و مشکالت حیاتی پیش روی صنعت آب 

و برق خوزستان در حال و آینده، بررسی سناریوهای 

ممکن و مطلوب آینده سازمان آب و برق خوزستان و 

تصویر ماموریت های سازمان در هر سناریو، جهت 

دهی به تدوین سیاست ها و تصمیم گیری ها براساس 

برآورد از تحوالت و سناریوهای آینده، تقویت 

همکاری و شبکه سازی جهت استفاده از خرد جمعی 

برای مواجهه با سناریوهای مورد بحث

حل مسئله و چالش
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 ارزیابی اقتصادی -3

در بخش آب

بررسی و انتخاب روش بهینه تامین مالی 

برای پروژه های گردشگری سازمان آب و 

برق خوزستان

پایان نامه 

دانشجویی

یکی از عوامل مهم در هر صنعت به ویژه گردشگری، کمک به صنعت و دولت در 

نقش .  برنامه ریزی و پیشی بینی زیر ساختها به منظور رشد و موفقیت آن است

سرمایه گذاری در این میان، عاملی است که می تواند تحقق ایجاد زیر ساخت ها 

مساله تامین مالی در . را در هر دو بخش خصوصی و دولتی به همراه داشته باشد

کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته به دلیل توانایی دولت ها و ظرفیت 

ناکافی برای تحقق پروژه ها به ویژه در گردشگری مشکل های فراوانی را به همراه 

داشته است

آشنایی ناکافی سرمایه پذیر با روش های تامین مالی مناسب، شرایطی را 

رقم زده است که نه تنها بسته های مالی در پروژه ها از رنگ و بوی 

مناسبی برخوردار نیست، بلکه اغلب، دیدگاه کارشناسی نیز در آن وجود 

ماهیت چند بخشی گردشگری، سرمایه گذاری ها در این صنعت . ندارد

بزرگ را به یک ضرورت تبدیل کرده است و توانایی ناکافی سرمایه 

پذیران  برای ایجاد زیرساخت ها و روساخت ها به دلیل حجم باالی 

ریالی و ارزی آن می تواند به مشکلی بزرگ و عدم سرمایه گذاری 

توجه موشکافانه به شیوه تامین مالی پروژه ها در بخش . مواجه شود

گردشگری به عنوان جزء جدایی ناپذیر بسته های امکان سنجی و طرح 

.های توجیحی و همچنین برنامه های کسب و کار صورت پذیرد

پاسخ به پرسش هایی است که بیانگر مشکل های مالی 

پروژه های گردشگری و شناسایی استراتژی مناسب 

برای این مهم از یک سو  . برای تامین مالی آنهاست

مدل تامین  مالی  و نحوه انعقاد قراراد  به روش 

 واز سوی دیگر ابزار PPPمشارکت عمومی و خصوصی

و (BOT) Build-Operate-Transferتامین مالی 

. بررسی می شود...وBOLT,BLTروشه های ترکیبی 

این مدل ها منتج به شناخت ریسک ، بازده ، میزان 

می ... سرمایه گذاری و افق زمانی سرمایه گذاری و 

شود

حل مسئله و چالش



1401اولویت های تحقیقاتی سازمان آب و برق خوزستان در سال 
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اقتصاد آب.3محور42
 ارزیابی اقتصادی -3

در بخش آب

بررسی و تعیین گزینه برتر بازاریابی بسته 

های سرمایه گذاری گردشگری به روش 

واگذاری مشارکت عمومی و خصوصی       

                       ( marketing  plan)

پایان نامه 

دانشجویی

. هر کسب و کاری نیاز دارد که مشتریان بالقوه را به مشتری بالفعل تبدیل کند

یک شرکت . نحوه بازاریابی یک شرکت برای مشتریان بالقوه یک استراتژی است

از جمله شبکه ها، رسانه  –ممکن است با استفاده از پلتفرم های بازاریابی مختلف 

های دیجیتال و تبلیغات چاپی سنتی، در هر زمان بیش از یک استراتژی داشته 

استراتژی های بازاریابی خود را طوری برنامه ریزی کنید که بتوانید اهداف . باشد

موفق را ارزیابی کرده و بر اساس آنها پیش بروید، در حالی که باید عملکرد 

ناموفق را تعدیل یا متوقف کنید

در این نوع بازار یابی تلفیقی از بازاریابی اقتصادی و گردشگری نهفته 

است که با بررسی انواع مدل های بازاریابی و پالن های مربوطه ،به 

ترغیب سرمایه گذاری و اقتصاد نو پا این صنعت در کشور کمک کرد

تهیه گزارش از نحوه بهینه بازاریابی با توجه به ظرفیت 

های سازمان مطبوع جهت واگذاری بسته های 

اقتصادی به سرمایه گذاران بخش خصوصی

حل مسئله و چالش
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مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفیت 

سازی و حقوق آب

 مسایل اجتماعی و -2

مشارکت عمومی

واکاوی چالش ها و موانع توسعه گردشگری 

آبی استان خوزستان
تقاضا محور

گرد شگری در چند دهه اخیر ر شد قابل توجهی دا شته  ست و مزایای سفر و  

دراین بین گردشگری آبی در سالهای اخیر .  اقتصادگرد شگری غیرقابل انکار ا ست

موردتوجه بسیاری از کشورها قرارگرفته

 موانعی بر سر راه توسعه گردشگری آبی وجود دارد که این مهم مبین 

عدم توسعه یافتگی و رشد این صنعت با توجه به  به ظرفیت های موجود 

از قبیل دریا، تاالب ها ، رودخانه ها،  مخازن سدها است

 شناخت موانع توسعه گردشگری در ایران در بسیاری از 

عدم حمایت ...حوزههای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و 

از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری آبی در استان 

:           که مییتوان شامل (دولتی و خصوصی)خوزستان 

                                                             

سیاستهای نامناسب اقتصادی                                   - 

بیم از اثرات مخرب جهانگردی بر فرهنگ محلی 

مشروط کننده های فرهنگی و مذهبی کشور    موانع 

مدیریتی و سازمانی                                                

.غیره شود... موانع آموزشی و تحقیقاتی و 

حل مسئله و چالش
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مباحث .6محور

اجتماعی، ظرفیت 

سازی و حقوق آب

 آموزش سازمانی و -6

مدیریتی

بررسی روش های ایجاد انگیزش شغلی در 

کارکنان سازمان آب و برق خوزستان
تقاضا محور

در ضرورت شناخت انگیزه های نیروی انسانی این نکته نیز حائز اهمیت است که 

تقریباً همه انسان ها بخش اعظم زندگی خود را در محیط های سازمانی سپری 

می کنند و کار، تجربه ای است که اکثریت آن را کسب می کنند و چون جامعه ما 

شدیداً به عملکرد اثربخش و کارآمد سازمان های خود متکی است، بنابراین 

امروزه اهمیت انگیزش . ضرورت دارد که از یک نیروی برانگیخته برخوردار باشد

در کارکرد، امری شناخته شده و بدیهی است و موضوع مورد توجه در مدیریت 

توجه به این عامل بیانگر میزان اهمیتی است که مدیریت ها . نیروی انسانی نیز است

. برای نیروی انسانی به عنوان یکی از سرمایه  های ارزشمند قائل هستند

نظریه پردازان مدیریت معتقدند که انگیزش وسیله ای است در دست  مدیران که 

بارزترین رمز . کنند¬تمایل رسیدن به هدف معینی را پیوسته در کارکنان ایجاد می

موفقیت مدیران، شناخت و ایجاد انگیزه های درونی افراد در سازمان  است و 

ایجاد تشویق و ترغیب افراد سازمانی در : مدیریت به معنی واقعی عبارت است از

که ¬پس به خاطر این. راه به ثمر رسیدن فعالیت های همگانی به نحو مطلوب

تشویق و ترغیب را در افراد سازمانی نضج و گسترش دهیم الزم است که کاربرد 

.نیروهای مجذوب انگیزشی افراد را بشناسیم

پژوهش ها نشان داده است که اگر انگیزه های اصلی و مهم فرد در زمینه  

رضایت شغلی  شغل او و کارهایی که انجام می دهد ارضا شوند،

زیاد ترخواهد شد و انگیزه فعالیت را بیشتر کرده و چنین افرادی در جهت 

نیروی انسانی تشکیل . تأمین هدف های سازمان موفق تر خواهند بود

دهنده  هر سازمان، افرادی با احساس هستند که اگر انگیزش کافی داشته 

استعداد  و مهارت خود را در خدمت سازمان به کار خواهند گرفت  باشند،

و چرخ های آن را به حرکت در خواهند آورد و از این رو است که 

.موفقیت و پیشرفت هر سازمانی به نیروهای انسانی آن بستگی دارد

هدف کلی

های ¬بررسی و شناخت عوامل موثر بر انگیزش و روش

افزایش آن در کارکنان سازمان آب و برق خوزستان 

اهداف اختصاصی

سنجش میزان انگیزش شغلی کارکنان سازمان آب و - 1

برق خوزستان

شناسایی نقاط قوت و ضعف داخلی سازمان موثر بر -2

انگیزش شغلی کارکنان سازمان آب و برق خوزستان

ها و تهدیدهای خارج از سازمان ¬شناسایی فرصت-3 

موثر بر انگیزش شغلی کارکنان سازمان آب و برق 

خوزستان 

تعیین مدل راهبردی  انگیزش شغلی کارکنان -4

سازمان آب و برق خوزستان 

تهیه دستورالعمل

45
مدیریت و .1محور

برنامه ریزی

 مدیریت پژوهش و -5

فناوری در بخش آب

تدوین رهنگاشت اجرایی بوم سازگان 

نوآوری در صنعت آب و برق
تقاضا محور

. تدوین رهنگاشت به ساختارمند شدن فرایندهای پیچیده و مستقل کمک می کند

به منظور تدوین راهبرد و برنامه ریزی درخصوص برقراری ارتباط بین نیازهای 

فناورانه سازمان آب و برق خوزستان و توانمندی شرکت های تولید کننده 

.خدمات و فناوری های مورد نیاز، رهنگاشت اجرایی تدوین می گردد

با توجه به انجام مدل سازی نظام نوآوری بخشی و منطقه ای باز در 

صنعت آب و برق خوزستان در سالهای گذشته، و مطرح شدن بحث 

جدید اکوسیستم نوآوری در سالهای اخیر، الزم است که اوال نتایج پروژه 

قبلی با رویکرد اکوسیستمی به روز شود و ثانیا به منظور پیاده سازی نتایج 

حاصله و تکمیل پروژه، فرایند چگونگی استخراج نیازهای فناورانه و 

فراوری مشخصات و نحوه ارتباط با شرکت های تولید کننده و بطور کلی 

چرخه نیاز تا تولید طراحی گردد

ه روز سازی مدل حاصل از پروژه قبلی در قالب نگاه 

اکوسیستمی،تدوین کل چرخه فرایند استخراج 

نیازهای فناورانه، تدوین مشخصات مورد نیاز، نحوه 

فراخوان، نحوه قرارداد، برقراری ارتباط بین واحد 

متقاضی و شرکت تولید کننده و نحوه کمک به 

همکاری و توانمندسازی این شرکتها، و نحوه ارتباط 

بین واحدهای مختلفی در صنعت آب وبرق که به 

.محصول مورد نظر نیاز دارند بشکل سیستماتیک 

حل مسئله و چالش
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رودخانه و .8محور

سواحل

 ،رفتارسنجی -2

 مورفولوژی، فرسایش

و رسوب

کنترل رسوب ورودی به ایستگاه پمپاژ طره 

بخاخ با اصالح دهانه آبگیردر دو حالت 

قبل و پس از اجرای سد پایین دست 

بهمنشیر

حل مسئله و چالشکاهش رسوب ورودی ساخت مدل فیزیکی جهت بررسی وضعیت آبگیر طرح بخاخبررسی روش های اصالح آبگیر طره بخاختقاضا محور


