
 ٩٣اولويت هاي تحقيقاتي شركت آب منطقه اي همدان در سال 

 هدف اصلي طرح (مختصر) عنوان طرح رديف

١ 

بررسي تبادل هيدروليكي رودخانه و آبخوان آبرفتي با 

 -هاي رديابي در دشت همدان ¬استفاده از مدل و روش

 بهار.

اطالعات  استفاده از -ميزان و حجم تبادل -مشخص نمودن وجود يا عدم ارتباط

 بدست آمده جهت مديريت بهم پيوسته منابع آب و مديريت تخصيص.

 گذاري اقتصادي آب زيرزميني در استان همدان.¬ارزش ٢

مشخص نمودن كليه كاركردهاي آب زيرزميني اعم از شرب و بهداشت، توليدات 

كشاورزي و صنعتي، محيط زيست و اكولوژي و تعيين ارزش اقتصادي در هر يك 

بخشها. تعيين ارزش آب زيرزميني با توجه به وابستگي باال به آن در استان، از 

مدت و در نظر گرفتن توسعه پايدار ¬زيرزميني در طوالني¬تجديدپذيري آب

 منابع آب زيرزميني.

٣ 
بررسي پارامترهاي موثر در بيالن آب هاي سطحي و 

 زيرزميني با تکنيک بهينه سازي در سطح حوضه ها

اثر آن بر چرخه آب و ميزان منابع آب در دسترس و  -د تغيير اقليمبررسي رخدا

 تشديد تنش بر منابع آب زيرزميني.

٤ 
چدن, فوالدي و ... در  GRPبررسي و مقايسه لوله هاي 

 انتقال آب شرب با تاكيد بر تغييرات كيفي آب
 بررسي روشهاي انتقال آب و يافتن راههاي بهتر و مقرون به صرفه

 مديريت منابع آب سطحي سازي عددي منابع و مصارف سد اکباتانمدل  ٥

٦ 

بررسي مديريت شبکه هاي آبياري در شرايط کم آبي و 

خشکسالي با در نظر گرفتن سود دهي مناسب و رضايت 

 بهره برداران

 مديريت منابع آب سطحي

٧ 

بررسي اثرات ناشي از دفن غير اصولي پسماندهاي شهري 

زيرزميني و ارائه راهکارهاي عملي جهت بر کيفيت آبهاي 

 جلوگيري از آن

 مديريت منابع آب سطحي

٨ 
بررسي نتايج انتقال آب از سد تالوار بر منابع آب سطحي و 

 زيرزميني دشتهاي استان
 مديريت منابع آب سطحي

٩ 
بهينه سازي تلفيقي منابع آب در شبکه آبياري شعبان 

 ابي و خشکسالي نهاوند جهت تهيه مدلي براي مواقع کم
 باالبردن راندمان و افزايش عملکرد  در آب مصرفي

١٠ 
ارزيابي مسائل و مشکالت فني موجود در بندهاي انحرافي 

 استان و ارائه راهکارهاي اصالحي و جلوگيري از بروز آنها
 بهره برداري مناسب و افزايش راندمان بهره برداري

١١ 

سنج پاندول امکان سنجي جهت تهيه و نصب انحراف 

معکوس در سد اکباتان به منظور اندازه گيري جابجايي 

 حرکت افقي و عمودي پي در اعماق

 مديريت منابع آب سطحي

١٢ 

بررسي انواع بازه هاي حفاظتي براي جلوگيري از سوانح در 

سدها و سازه هاي تنظيم کننده با استفاده از روش هاي 

 نوين

 پيش بيني و جلوگيري از ايجاد بحران

١٣ 

شبيه سازي جريان هاي گردابي بزرگ ناشي از جريان 

هاي جت پيچشي با پيش بيني امواج حرکت و سرعت 

 موج

 بهره برداري مناسب و افزايش راندمان بهره برداري



١٤ 
اي بهسازي و تثبيت بستر و ¬ارائه روشهاي غيرسازه

 ها و مسيلها¬جداره رودخانه

و استفاده از روشهاي جديد ها ¬هاي ساماندهي رودخانه¬کاهش هزينه

 ساماندهي

١٥ 

مطالعات پتانسيل يابي و مكان يابي رودخانه ها و مسيلها 

بلحاظ حجم ذخيره و برداشت و بهره برداري از مصالح 

شن و ماسه و خاك رس آنها و ميزان تغذيه و آورد ساالنه 

 آن

 اي به جهت¬تعيين مناطق مناسب جهت صدور مجوز برداشت مصالح رودخانه

 ها¬ايجاد حداقل خسارات به رودخانه

١٦ 

تعيين نقاط بحراني و حادثه خيز در سطح استان اعم از 

ها ,  مراكز مهم جمعيتي , نقاط تقاطعي سازه ها با رودخانه

 مسيلها و انهار ( پل ها , بندها , آبگذرها و ... )

نقاط ها تعيين ¬با توجه به خسارات جاني و مالي فراوان در اثر وقوع سيالب

گير و ايجاد تمهيداتي جهت جلوگيري از خسارات از اهميت بااليي برخوردار -سيل

 است

١٧ 

بررسي مناسب ترين روشهاي جذب سرمايه غيردولتي 

براي پروژه هاي عمراني (مطالعه موردي طرح هاي اين 

 شركت)

 تامين مالي طرح هاي توسعه منابع آب

 مديريت مالي استان همدان بررسي راههاي در آمدزايي منابع آب در ١٨

١٩ 
بررسي راهکارهاي مديريت يکپارچه منابع آب در استان 

 همدان و ميزان تاثير آن در درآمدزايي و مديريت کم آبي
 مديريت منابع آب و درآمدزايي

 شود رفع آسيبهايي که سبب عدم انگيزش در کارکنان مي آسيب شناسي نظام توانمند سازي انگيزشي منابع انساني ٢٠

 ارزيابي عواملي که در رضايت شغلي کارکنان موثر است سنجش رضايت شغلي کارکنان ٢١

 مديريت نوع و نحوه فرهنگ سازماني مديريت فرهنگ سازماني ٢٢

 ارزيابي بهره وري ارزيابي ميزان بهره وري و نحوه افزايش آن در شركت ٢٣

 تقويت و تشويق به انجام امور بصورت تيم هاي کاري نقش تيم هاي کاري در پيشبرد امور سازماني ٢٤

٢٥ 
بررسي ارتباط  فروچاله هاي استان با كارست هاي منطقه, 

 كف شكني چاه ها و گسل هاي منطقه
 پيش بيني وقوع فروچاله ها

٢٦ 

هاي كشاورزي (كود،  رويه نهاده ارزيابي اثرات مصرف بي

آب سطحي ها،...) در تخريب كيفي منابع  كش سموم، آفت

 و زيرزميني

جلوگيري از آلودگي منابع آب، الگوي استفاده بهينه در مصرف نهاده هاي 

 كشاورزي  در راستاي  حفظ سالمت عمومي مردم جامعه

٢٧ 
طراحي سامانه پشتيباني و تصميم يار مديريت كمي و 

 كيفي منابع آب

بحران منابع مديريت كيفي منابع آب مخازن سدها و پدافند غير عامل و مديريت 

 آب سدها

٢٨ 
مطالعه و بررسي  راهكارهاي حذف  فلزات سنگين در 

 حوزه آبريز سدها

احياء كيفي منابع آب ، پيشگيري از بيماري هاي منتقله از آب و كاهش هزينه 

 هاي تصفيه آب

٢٩ 

بررسي و ارزيابي افت كيفي منابع آب ناشي از برداشت بي 

محصوالت كشاورزي رويه منابع آب زيرزميني بر روي 

 شمال استان همدان

برآورد ميزان خسارت به محصوالت كشاورزي در صورت عدم مديريت مصرف 

آب ، فرهنگ سازي ، آموزش و ارتقاء سطح آگاهي هاي عمومي  كشاورزان 

 جهت جلوگيري از مصرف بي رويه منابع آب زيرزميني



٣٠ 
هاي بررسي و تعيين سهم  بار آلودگي ناشي از آالينده 

 كشاورزي، صنعتي و شهري منابع آب استان همدان
 هاي فراسازماني جهت كنترل و جلوگيري از آاليندههاي منابع آب¬هماهنگي

٣١ 
بررسي علل ايجاد مشكالت اجتماعي شبكه هاي آبياري 

 نعمت آباد و كالن و ارائه راه حل عملي براي رفع آنها
 مديريت منابع آب سطحي

 _ جمع

 
 توضيحات:

 

 
 اولويت های تحقيقاتی فوق هنوز به تاييد نهايی وزارت نيرو نرسيده است و احتمال تغيير اين ليست وجود دارد.

 


