
محصول نهايياهداف مورد انتظارداليل اولويت داشتنعنوان مشكل كليدياسناد باال دستينوع تحقيقعنوان تحقيقعنوان شركترديف

شركت آب منطقه اي گيالن1
برآورد توليد رسوب حوضه آبريز ناورود 

استان گيالن با استفاده از مدل 
Watem/SEDEM

اولويت پژوهشي و فناوري كميسيون حمل و نقل و پايان نامه دانشجويي
عمران

ضرورت حفاظت رودخانه ها و سواحل و ساماندهي 
آنها

عدم وجود اطالعات كافي در زمينه بار 
رسوبي رودخانه ها

جمع آوري اطالعات ضروري جهت مديريت رسوب 
زايي و رسوب زدايي رودخانه، مدل سازي و تعيين 

ميزان رسوب در يكي از حوضه هاي آبي
ارائه راه حل مشكل

شركت آب منطقه اي گيالن2
بررسي آسيب پذيري آبخوان ساحلي 
دشت تالش با استفاده از مدل هاي 

گلدايت و دراما
اولويت پژوهشي و فناوري كميسيون كشاورزي پايان نامه دانشجويي

آب و منابع طبيعي

بررسي علل و عوامل كاهش رواناب حوضه ها و افت 
آبخوان ها و تاثيرات آب هاي زيرزميني و سطحي بر 

يكديگر

عدم وجود بررسي جامع از وضعيت 
آبخوان تالش

تحليل شرايط موجود آبخوان، آسيب شناسي، مدل 
ارائه راه حل مشكلسازي آبخوان، طرح سناريوهاي مختلف

شركت آب منطقه اي گيالن3
بررسي وضعيت كانال هاي شبكه آبياري 
و زهكشي سپيدرود از لحاظ علف هاي 

هرز و روش هاي مقابله با آن
اولويت پژوهشي و فناوري كميسيون كشاورزي تقاضا محور

آب و منابع طبيعي

تعميرات و نگهداري از تأسيسات آبي سازه هاي 
هيدروليكي(سد و شبكه و تاسيسات وابسته، 

سيستم هاي آب بندي تأسيسات، جلوگيري از رشد 
جلبكها و ...)

مشكالت ناشي از علف هاي هرز در 
شبكه هاي گيالن، هزينه هاي ساالنه 

مربوط به بهره برداري و نگهداري از شبكه 
آبياري و زهكشي را قابل توجه نموده 
است لذا چنانچه بتوان راهكاري جهت 

كنترل رشد علف هاي هرز در جدار كانال 
ها پيدا نمود در شرايط فعلي كه شركت با 
محدوديت هاي مالي مواجه است موضوع 

راهگشا خواهد بود.

ارزيابي شرايط موجود كانال ها از لحاظ پوشش 
علف هاي هرز، سنجش ميزان بهبود وضعيت انتقال 
آب در كانال هاي موجود در شبكه با حذف علف هاي 

هرز، ارائه راهكارهاي اجرايي جهت مقابله با علف هاي 
موجود

ارائه راه حل مشكل

شركت آب منطقه اي گيالن4

بهينه سازي برداشت تلفيقي از كانال و 
آب بندان  در شبكه آبياري (مطالعه 

موردي شبكه آبياري و زهكشي 
سپيدرود)

اولويت پژوهشي و فناوري كميسيون كشاورزي تقاضا محور
آب و منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و 
مديريت يكپارچه منابع آبي

اولويت حاضر در جهت علمي نمودن 
مديريت منابع آبي استان با توجه به 

شرايط محدوديت آبي سال هاي اخير 
تدوين شده است.

بررسي امكان بهره برداري هم زمان از آب بندان و 
ساير منابع آبي، بررسي امكان كاهش آب مصرفي از 
شبكه هاي آبياري در پيك مصرف، بهينه سازي زمان 

برداشت از منابع مختلف

ارائه راه حل مشكل

شركت آب منطقه اي گيالن5

بررسي و آسيب پذيري مديريت مصرف 
آب كشاورزي و ارايه راهكارهاي 

مديريت مصرف بهينه با تعيين بارش 
موثر جهت مديريت منابع آبي استان 

گيالن در زمان آبياري

اولويت پژوهشي و فناوري كميسيون كشاورزي تقاضا محور
آب و منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و 
مديريت يكپارچه منابع آبي

 طبق آمار بارندگي هاي روي داده در دهه 
اخير كه استان با شرايط خشكسالي 

مواجه بوده توانسته جايگزين نوبت بندي 
هاي آبياري تناوبي گردد و لذا تعيين 
دقيق اين پارامتر براي استان ضروري 

است.

تعيين بارش موثر استان، تعيين تاثير بارش در 
مديريت آبياري استان، كاهش مصرف آب كشاورزي، 

تدوين برنامه جامع مديريت منابع آب در شرايط 
بارش

ارائه راه حل مشكل

شركت آب منطقه اي گيالن6
بهينه سازي توأمان مصرف آب 

كشاورزي در شبكه گيالن و توليد 
انرژي برق آبي

اولويت پژوهشي و فناوري كميسيون كشاورزي تقاضا محور
آب و منابع طبيعي

عدم شناسايي و استفاده بهينه از منابع آب و 
مديريت يكپارچه منابع آبي

محدوديت منابع آبي در سال هاي اخير 
درآمد ناشي از توليد برق را كاهش داده و 
اكنون معاونت حفاظت و بهره برداري در 

تالش براي تدوين برنامه اي در فصل 
آبياري است تا هم زمان با رهاسازي آب 

جهت برداشت كشاورزي با برنامه اي 
بهينه توليد برق را نيز متوقف ننمايد اما 

علمي نمودن نمودن اين تجربيات نيازمند 
انجام پژوهشي همه جانبه مي باشد.

 كاهش تلفات و افزايش راندمان انتقال آب در طول 
رودخانه هاي مشرف به شبكه و خود شبكه، كاهش 

هزينه هاي نگهداري رودخانه هاي مشرف به شبكه، به 
دليل عدم/كاهش قطع و وصل سرتاسري آني، 

راه اندازي پيوسته نيروگاه و كمك به توليد برق سبز 
كشور، بهبود منحني فرمان مخزن سد سفيدرود، با 
توجه به دبي پيوسته خروجي و كاهش افت بيسابقه 

رقوم مخزن در مدت زمان كم (rapid drawdown) و 
كاهش تنش ديناميكي اعمالي به تأسيسات سد و 

شبكه، افزايش درآمد

ارائه راه حل مشكل

اولويت هاي تحقيقاتي شركت سهامي آب منطقه اي گيالن در سال 96


