
تعريف دقيق مسئلهتبيين ضرورت و اهميت انجام تحقيقعنوان پروژهرديف

تبيين اصول مذاكره ، تسهيل گري و ميانجي گري 1
بروز و تشديد تعارضات و مناقشات آبيوجود مناقشه ها و تنش هاي سياسي و اجتماعي ناشي از رقابت مصرف در باالدست و پايين دست حوضه هابراي مديريت و تعديل تعارضات آبي

طراحي سامانه پايش تاالبهاي كشور با استفاده از 2
فناوري هاي نوين

تاالبها از جمله مهمترين اكوسيستمهاي جهان با كاركردهاي ارزشمند متنوع از جمله حفظ و ذخيره آب و كنترل و مهار 
سيالب هستند كه مديريت آن ها نيازمند آگاهي و پايش حجم و سطح  اين پهنه هاي مهم مي باشد.  از جمله 

مشكالتي كه در كشور وجود دارد فقدان سامانه پايش تاالب ها و درياچه هاي كشور است كه با طراحي و پياده سازي 
اين سامانه مي توانيم  نقشه هاي ديناميك از سطح تاالب ها و حوضه هاي آبريز آن ها و تغييرات ايجاد شده در 

پارامترهاي تاثير گذار بر اين پهنه هاي مهم را  داشته باشيم .

 از جمله مشكالتي كه در كشور وجود دارد فقدان سامانه پايش تاالب ها و درياچه هاي كشور است كه با 
طراحي و پياده سازي اين سامانه مي توانيم  نقشه هاي ديناميك از سطح تاالب ها و حوضه هاي آبريز 

آن ها و تغييرات ايجاد شده در پارامترهاي تاثير گذار بر اين پهنه هاي مهم را  داشته باشيم .

امكان سنجي پيش بيني سيالب با استفاده از 3
تلفيق مدل هاي عددي و تصاوير ماهواره اي

بدون ترديد سيالب يكي از فاجعه بارترين حوادث طبيعي است. هشدار و پيش بيني سيالب يكي از موثرترين روشهاي 
غيرسازه اي مديريت سيالب در كاهش خطرات و خسارات ناشي از سيالب مطرح شود. از ابزارهاي متداول در پيش 

بيني سيل بهره گيري از مدل هاي عددي است. ظهور روشهاي نوين نظير بهره گيري از تصاوير ماهواره اي مي تواند 
كمك شاياني در جبران كمبود منابع اطالعاتي مورد نياز مدل هاي عددي نظير داده هاي بارش،  مشخصات هندسي 

رودخانه ها و حوضه هاي آبريز و ...، واسنجي مدل ها  و تدقيق و تسريع مطالعات پيش بيني و هشدار سيل باشد.

با استفاده از روشهاي نوين نظير بهره گيري از تصاوير ماهواره اي و مدل هاي عددي نظير داده هاي 
بارش،  مشخصات هندسي رودخانه ها و حوضه هاي آبريز و ...، واسنجي مدل ها  و تدقيق و تسريع 

مطالعات پيش بيني و هشدار سيل ،مي توان به پيش بيني سيل در راستاي كاهش خطرات و خسارات 
ناشي از سيالب پرداخت.

شناسايي و كاهش مخاطرات و آلودگي هاي 4
ضرورت مقابله با مخاطرات زيستي بخش آب كشورزيستي (پدافند زيستي) در تاسيسات آبي كشور

منابع آب و حفاظت از آن ها در مقابل آلودگي ها از مهم ترين اهداف و وظايف وزارت نيرو در اين دوره 
زماني كمبود منابع آبي است كه شناسايي مخاطرات بروز انواع آلودگي منابع آبي و اقدامات پدافند زيستي 

در زيرساخت هاي بخش آب كشور در اين طرح مورد نظر مي باشد

شناسايي و كاهش مخاطرات سايبري (پدافند 5
ضرورت مقابله با تهديدات و حمالت سايبري به زيرساخت هاي آب كشورسايبري) در تاسيسات آبي كشور

با توجه به اينكه در حوزه سايبر به زيرساخت هاي بخش آب كشور حمالت زيادي شده است و تهديدات 
سايبري نيز در هر دوره بروز شده و توان مقابله در بخش آب كشور در مقابل اين حمالت سايبري مي 

بايست بروز و باال باشد شناسايي انواع مخاطرات سايبري و همچنين زيرساخت هايي كه مورد حمله قرار 
مي گيرد از اهداف اين طرح مي باشد

فهرست فراخوان طرحهاي تحقيقاتي شركت مديريت منابع آب ايران (  سال 1400)
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برآورد ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي به 
تفكيك كدهاي ISIC چهار رقمي منتخب

بر اساس رويكرد مديريت يكپارچه ي منابع آب،  كارايي اقتصادي، برابري اجتماعي و پايداري زيست محيطي بايستي 
اهداف و ماموريت سازمان هاي متولي آب و مديريت حوضه هاي آبريز  را تشكيل دهند. در اين راستا، يكي از ابعاد ايجاد 
كارايي اقتصادي آب در بخش هاي  مختلف مصرف(كشاورزي، شرب و صنعت) توجه به ارزش اقتصادي آب مي باشد.  

ارزش اقتصادي آب مصرفي در صنايع، مي تواند در موارد متعددي در تحليل هاي اقتصادي و مالي مورد استفاده قرار 
گيرد. از جمله اين موارد مي توان به استفاده در نظام قيمت گذاري آب در مصارف صنعتي، استفاده در سياست هاي 
توسعه صنعتي استان بر مبناي منابع محدود آب، راهنماي مديران در تصميم گيري براي ايجاد تعادل بين ارزش و 

هزينه ها و تخصيص آب بين مصرف كنندگان مختلف و استفاده در ارزيابي و امكان سنجي مالي و اقتصادي طرح هاي 
توسعه منابع آب، اشاره نمود.

هدف اصلي اين تحقيق برآورد ارزش اقتصادي آب در مصارف صنعتي مي باشد.  براي حفظ جامعيت و 
استفاده از نتايج براي اصالح نظام تعرفه آب صنعتي در كشور، مطالعه در سطح كل كشور به تفكيك 

كدهاي چهار رقمي منتخب طبق طبقه بندي بين المللي فعاليتهاي صنعت (ISIC)برآورد خواهد شد. از 
دستاوردها و نتايج كاربردي آن شامل  استفاده در نظام قيمتگذاري و فروش آب در مصارف صنعتي 

استان ها به نحوي كه با توجه به تعيين ارزش بازده نهايي آب در توليدات صنعتي، بيشترين قدرت چانه 
زني براي شركت آب منطقه اي فراهم گردد. همچنين در سياستهاي توسعه صنعتي استا ن ها بر مبناي منابع 

محدود آب به نحوي كه در الگوي توسعه صنعتي استان ها صنايعي داراي اولويت باشند كه بيشترين 
بازدهي را به ازاي مصرف هر متر مكعب آب دارند، باشد و راهنمايي براي سياستگذاران بخش خصوصي 

براي سرمايه گذاري در تامين منابع آب صنايع باشد.
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تدوين سند حكمراني داده هاي منابع آب كشور

حكمراني داده مجموعه اي از فرآيندها، نقش ها، خط مشي ها، استانداردها و معيارهايي است كه استفاده مؤثر و كارآمد 
از اطالعات را در توانمند ساختن سازمان براي دستيابي به اهداف خود تضمين مي كند. حاكميت داده مشخص مي-كند 
كه چه كسي مي تواند چه اقدامي، بر اساس چه داده هايي، در چه شرايطي، با استفاده از چه روش هايي انجام دهد.در 

بخش منابع و مصارف آبي، اقالم آماري متعددي وجود داشته كه طيف وسيعي از پارامترهاي هواشناسي، هيدرولوژيكي، 
هيدروژئولوژيكي، مصارف در بخشهاي شرب، صنعت و كشاورزي، آمار و اطالعات مخازن سدها، شبكه-هاي آبياري و 
زهكشي را شامل مي¬گردد. ايجاد شرايط بهره گيري مناسب از اين فرصت امري ضروري است. لذا با عنايت به موارد 

فوق الذكر، الزم است متوليان، دستورالعمل¬ها، فرآيندها و الزامات اجراء به طور كامل مشخص شده و گردش فرآيندي 
داده در سازمان و روشهاي خلق ارزش افزوده و تقويت و پشتيباني از تصميمات درست فراهم گردد كه اين موضوعات 

در قالب حكمراني داده، قابل پياده سازي و پيگيري مي باشد.

اين طرح بايد چگونگي تبادل صحيح گردش فرآيندها از مرحله توليد تا انتشار انواع اقالم آماري و در اليه 
هاي استاني و ستاد آب كشور را  به عنوان  راهكار ارائه نمايد. در اين خصوص توجه به نمونه-هاي بين 

المللي متوليان توليد اقالم و آمار در ساختارهاي مديريت منابع آبي مبتني بر رويكردهاي مديريت يكپارچه 
حوضه-هاي آبريز، بسيار مهم است. اگرچه ساختار كلي و اصول حاكم بر فرآيندهاي ثبت و پردازش آمار و 
اطالعات منابع آب حداقل در بخش اطالعات پايه منابع آب منطبق با الگوهاي جهاني است، لكن تفاوت 
اصلي در استفاده از تجهيزات خودكار، روش-هاي نوين و استفاده حداكثري از سامانه-هاي ثبت و انتشار 

برخط داده مي-باشد. دستاوردها و نتايج كاربردي اين تحقيق  بايد منجر به استخراج شناسنامه آماري 
بخش آب كشور و تعريف صحيح فرآيندها، نقش ها، خط مشي ها، استانداردها و معيارها براي استفاده 

مؤثر و كارآمد از اطالعات -تقويت سازمان و توانمند ساختن آن از طريق پردازش هدفمند آمار و اطالعات 
-تضمين دستيابي به اهداف و ايفايي كامل ماموريت ها از طريق اتكا به آمار متقن -تضمين كيفيت و 
سرعت توليد آمار و بهره گيري از آنها -تعريف نقش ها در فرآيند ثبت داده، كنترل، تأييد و تصويب و 
انتشار و تحليل و پردازش و تصميم سازي-تعريف چرخه فرآيندي بهره گيري از داده ها و اطالعات در 

تصميم سازي و خلق ارزش افزوده و ارتقا بهره وري-استخراج نظامنامه اطالعات و داده هاي آب كشور-
استقرار حكمراني داده  شود.
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ارزيابي اثرات تغيير اقليم بر كميت و كيفيت منابع 
آب سطحي و زيرزميني با رويكرد آينده نگري 

(مطالعه موردي: حوضه غربي آبريز درياچه اروميه)

تغيير اقليم بيانگر تغييرات مشخص در الگوهايي است كه بشر از وضعيت ميانگين آب وهوايي انتظار دارد كه در 
طوالني در يك منطقه خاص يا براي كل اقليم كره زمين، رخ مي دهد. با توجه به قرار گيري درياچه اروميه در يك 
حوضه آبريز بسته، تنها عوامل بارش مستقيم و رواناب ورودي از آبراهه ها و رودخانه ها به عنوان منابع آب ورودي به 
درياچه اروميه و تبخير به عنوان خروجي از درياچه اروميه به حساب مي آيد. لذا كاهش مستمر حجم آب درياچه در اثر 

تبخير و عدم ورود منابع آب كافي به درياچه به منظور جبران و حفظ تعادل آبي آن به عنوان عامل اصلي خشكي 
درياچه تلقي مي گردد.

غرب درياچه اروميه از لحاظ منابع آب سطحي حدود 30 درصد سهم منابع آب ورودي به درياچه اروميه را 
شامل مي شود. لذا بررسي دقيق و آينده نگري وضعيت اثرگذاري اين محدوده بر خشكي درياچه اروميه 

امري اجتناب ناپذير است. به بيان ديگر مطالعات منابع آب سطحي و زيرزميني و رونديابي جريانات آن مي 
تواند در مديريت بخش هاي مختلف، از جمله شرب، كشاورزي، صنعت در محدوده مورد مطالعه تأثيرگذار 

بوده و آينده روشني از وضعيت منابع آبي اين محدوده، خروجي جريانات به درياچه و آينده تراز درياچه 
اروميه ارائه دهد. دستاوردهاي اين تحقيق بايد شامل ارائه تصوير آينده وضعيت بارش و دماي محدوده 

مورد مطالعه- واسنجي و صحت سنجي رواناب سطحي زيرحوضه هاي محدوده مورد مطالعه - شبيه سازي 
آينده رواناب هاي سطحي زيرحوضه ها -مدلسازي جريان آب زيرزميني در محدوده مورد مطالعه- شبيه 

سازي آينده جريان آب زيرزميني متنهي به درياچه اروميه در محدوده مورد مطالعه- بررسي تغيير كاربري 
اراضي كشاورزي و ارايه آينده وضعيت كاربري هاي كشاورزي- بررسي پارامترهاي كيفي در بخش شرب 

و كشاورزي در حوضه و پيش بيني آن ها براي دوره هاي آتي  باشد.
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پياده سازي تكنيك ها و تاكتيك هاي امن سازي 
MITRE صنعت آب بر اساس پايگاه دانش

با توجه به تهديدات روزافزون سايبري در سطح جهان، بخصوص در حوزه زيرساخت هاي صنعتي و نقش حياتي انرژي 
در معادالت سياسي هر كشور، امنيت اين حوزه در باالترين الويت هاي هر نظامي قرار دارد. لذا تبيين و اجراي يك 

استاندارد جامع، بروز و كارآمد جهت ايجاد امنيت پايدار نقش كليدي در رسيدن به آن را ايفا مي كند. يكي از باالترين 
استانداردها، پايگاه دانش MITRE در حوزه صنعت مي باشد كه برگرفته از تجارب فراوان اياالت متحده در صنعت 
است. سازمان غير انتفاعي MITRE گردآورنده تمامي استاندارهاي اياالت متحده در حوزه دفاعي است كه مرجعي 

بسيار قوي براي ديگر استاندارها به حساب مي آيد.

در اين تحقيق بايد به بررسي اينكه تا كنون چه اقدامات و استانداردهايي در حوزه امنيت سايبري صنعت 
آب مورد استفاده صورت گرفته است. سابقه حمالتي كه تا كنون در اين حوزه صورت گرفته است ارائه 

گردد. ليست دارايي هاي سايبري در اين حوزه استخراج شود. آموزش هاي مرتبط و مورد نياز متصديان 
امنيت در اين حوزه پيشنهاد شود و در نهايت الگوي امن بومي با توجه به نياز صنعت آب پيشنهاد-گردد كه 

با اجراي  كامل و صحيح آن درصد بااليي از نيازهاي امن-سازي سايبري اين صنعت مرتفع شود.
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بازطراحي ساختار شركتهاي آب منطقه اي بر 
مبناي مديريت حوضه هاي آبريز

انجام اين تحقيق از سه جنبه حائز اهميت مي باشد. جنبه اول تغييرات صورت گرفته در ساختار شركت مادر است كه 
ايجاب مي كند ساختار شركتهاي آب منطقه اي نيز در هماهنگي با ساختار شركت مادر مورد بازنگري قرار گيرند. جنبه 

دوم رفع آسيب ها و نارسايي هاي موجود در ساختار فعلي شركتهاي آب منطقه اي است كه مورد توافق كليه شركتها 
قرار دارد. جنبه سوم اتمام اعتبار ساختار فعلي شركتها نزد سازمان اداري و استخدامي كشور مي باشد كه با توجه به 

وابستگي كليه امور اداري و استخدامي به اخذ تأييديه از سازمان مذكور مي بايد با قيد فوريت مورد بررسي قرار گيرد.

اركان مديريت حوضه هاي آبريز به 2 بخش ساختار سازماني و نظامهاي و رويه ها تقسيم مي شود. اگر 
مديريت حوضه هاي آبريز را همچون بدن انسان در نظر بگيريم، ساختار سازماني حكم استخوان بندي و 
نظامها و رويه هاي سازماني حكم رگ و پي اين بدن را خواهند داشت. ساختار سازماني مديريت حوضه 
هاي آبريز در سال 99 طراحي و به تأييد و تصويب نهادهاي ذيربط رسيد. مأموريت صنعت آب در سال 
1400، روح بخشيدن به ساختار مديريت حوضه هاي آبريز با بازنگري در نظامها و رويه هاي موجود و 

طراحي نظامهاي جديد جهت استقرار كامل نظام مديريت حوضه اي خواهد بود. در اين راستا ساختار 
شركتهاي آب منطقه اي نيز مي بايد همگام با تغييرات رخ داده در شركت مادر مورد بازنگري قرار گيرد.
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ارزيابي تخليه آب زيرزميني به دريا در گستره 
درياي عمان و خليج-فارس (مطالعه موردي: 

گستره مطالعاتي تنگه هرمز)

موضوع چشمه-هاي زيردريايي يا تخليه زيردريايي (Submarine Groundwater Discharge) موضوع 
شناخته شده-اي براي مديران آب نيست. با توجه به كمبود منابع آب آشاميدني در منطقه، كوچك-ترين منابع ممكن 
نيز از ارزش بااليي برخوردارند. اين كمبود دانش تنها مربوط به ايران نيست. حتي در سطح جهاني نيز شايد به جرأت 

 International) بتوان گفت تنها چند سالي است كه توجه سازمان-هاي بين-المللي مانند يونسكو
Hydrological Program) به اين موضوع جلب شده است. با توجه به كمبود شديد آب شيرين در پهنه¬هاي 
ساحلي، روند رو به رشد توسعه صنعتي و جذب سرمايه¬گذاري خارجي و در نتيجه افزايش روزافزون تقاضا براي آب 
در اين مناطق و تمايل سياستگذاران به سوي فن¬آوري¬هاي هزينه¬بر آب شيرين¬كن و پروژه¬هاي انتقال آب 
براي تأمين آب آشاميدني مردم اين منطقه، بررسي روش¬هايي براي بهره¬برداري مناسب از منابع مزبور مي¬تواند 

گام موثري در جهت برطرف¬كردن نيازهاي پايه¬اي ساكنين منطقه باشد.

تخليه آب زيرزميني به دريا از ديرباز مورد توجه مردم محلي بوده است. در بسياري از نقاط جهان چشمه 
هاي زيردريايي گاه تنها منبع تأمين آب آشاميدني بوده است. ارزيابي تخليه آب زيرزميني در سواحل تنگه 

هرمز واقع در آب هاي خليج فارس و درياي عمان با تاكيد بر پتانسيل يابي، منشايابي و بهره برداري از 
چشمه هاي آب شيرين زيردريايي به كمك تكنيك هاي هيدروژئوشيميايي، ايزوتوپي، تكتونيكي و 

سنجش از دور مي باشد. ازدستاوردها و نتايج كاربردي اين تحقيق شامل بررسي احتمال تخليه زيردريايي 
آب زيرزميني كارستي و آبرفتي از طريق آبخوان هاي ساحلي خليج فارس مي باشد.
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نقشه راه فناوري اطالعات و تحول ديجيتال در 
شركت مديريت منابع آب ايران

شناخت نيازهاي بخش فناوري اطالعات در زمينه هاي مختلف توسعه اي و برنامه ريزي براي رسيدن به نقطه مطلوب 
فناوري به مديران و برنامه ريزان كمك مي نمايد تا با ديد روشن و آگاهي بيشتر، به سمت آينده مطلوب حركت نمايند 

و بدين ترتيب دستيابي به توسعه پايدار را تحقق بخشند. لذا با توجه به موارد مذكور در اين طرح مي بايست ضمن 
شناسايي فناوري هاي مورد استفاده در حوزه فناوري اطالعات و تحول ديجيتال مديريت منابع آب كشور، نقشه راه 

رسيدن به نقطه مطلوب را در يك افق 10 ساله تا سال 1410 تدوين نمايد. همچنين ضمن تهيه نقشه راه، چشم انداز، 
اهداف نقشه راه، سياست ها و راهبردها و برنامه هاي عملياتي تدوين شده و در قالب نقشه راه ترسيم گردد.

با بررسي وضعيت موجود زيرساختهاي ارتباطي بخش آب، امنيت سايبري، قوانين و مقررات موجود مرتبط 
با اكوسيستم فناوري اطالعات در بخش آب، اسناد باالدستي، نظام هويت ديجيتال، رويكرد كنوني به 

انتشار داده هاي عمومي، ساختارها و رويه ها، خدمات ديجيتال براي همكاران و ذينفعان، بســــترهاي 
سخت افزاري، سنســــورها، دستگاه ها و شبكه و كليه اين موارد در قالب سخت افزارها و نرم افزارهاي 
موجود، مشكل نامتجانس بودن دستگاههاي متصــل به اينترنت، مبحث محرمانگي، سـطوح دسـترسـي 

به اطالعات و كانال هاي انتقال امن داده، پروتكل هاي موجود، دسترسي پذيري، قابليت اطمينان، تحرك 
پذيري، عمكرد، مديريت، مقياس پذيري و ساير پلتفرمهاي پيشنهادي جهت كاربردهاي مختلف هوش 

مصنوعي، اينترنت اشياء، بالكچين، حسگرها و ...  در صنعت آب بررسي و فناوري هاي مورد نياز در قالب 
نقشه راه ارائه گردد.
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مطالعات راهبردي از استانداردهاي دنيا در حوزه 
بررسي راهبردهاي استانداردسازي صنعت ديگر كشورها و تطبيق آن با استانداردهاي داخل كشورنيروگاه هاي برق آبي

اين تحقيق به بررسي استاندارد هاي مرتبط با حوزه صنعتي در خارج كشور مي پردازد در داخل كشور تنها 
استاندارد iso 27001 در برخي از نهاد ها و سازمان ها اجرايي شده است و به داليلي مناسب و اجرايي 

نبوده است لذا براي مديريت منابع استانداردهاي ديگري پيشنهاد مي گردد كه متناسب با صنعت آب باشد. 
در اين طرح استانداردهاي پياده سازي ديگر كشورها مورد بررسي قرار مي گيرد. و در نهايت استاندارد 

مورد قبول را ارائه خواهد كرد.


