
تحقیقات خالصه عملکرد 
شرکت آب منطقه اي آذربایجان شرقی

1399پاییز 



فاهم نامه و نوین و کاربردي، اقدام به عقد تدانش هاي توسعه و جذب به منظور این شرکت 

ازهاي علمی و فن سند همکاري متعدد با دانشگاهها و مراکز علمی تحقیقاتی توانسته است نی

ن راستا طی آوري خود را همگام با پیشرفت تکنولوژي هاي جهانی بروز رسانی نماید و در ای

یب به پروژه تحقیقاتی را به انجام رسانده است که قر67بالغ بر 1399تا سال 1376سال هاي 

بطوریکه . استمیلیون ریال هزینه صرف شده و نتایج قابل مالحظه اي را بدنبال داشته9000

.این شرکت یکی از شرکت هاي آب منطقه اي پیشرو شناخته می شود

طرح هاي در این مجموعه گزارش مختصري از پژوهش هاي سالهاي اخیر در دو بخش 

.ه می شودطبقه بندي و ارائطرح هاي تحقیقاتی در حال اجراء و تحقیقاتی خاتمه یافته 

.ه استدر خاتمه نیز تعدادي از یافته هاي تحقیقاتی جهت آشنایی بیشتر ارائه شد



تنمونه اي از سند همکاري و تفاهم نامه هاي شرک









طرح هاي تحقیقاتی خاتمه یافته



شبکهسد و 
مجري سال خاتمه عنوان طرح ردیف
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سبکهايسازه 3

دانشگاه تبریز
دکتر مسعود حاج علیلوي 1392 آبالانتقکانالهايپوششرويبرشوندهمتورمخاکهاياثرآزمایشگاهیبررسی 4
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دانشگاه تبریز
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جهاد دانشگاهی آذربایجانشرقی
دکتر اکبر اسمعیلی

1399
بررسی دالیل افزایش برداشت ها و تعداد چاههاي غیر مجاز و ارتباط آن با بحث

ت دش: محدوده مورد مطالعه ( تخصیص از آبهاي زیرزمینی و راههاي جلوگیري از آن 
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مورد نیاز بخش آبفناوریهاي 
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)مطالعه موردي مخروط افکنه کبوتر علی چاي شهرستان شبستر( 23

آبو حقوق ظرفیت سازي اجتماعی ، مباحث 
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طرح هاي تحقیقاتی در حال اجراء



مجري سال خاتمه عنوان طرح ردیف

دانشگاه شهید عباسپور
دکتر علی نورزاد

در حال اجرا
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)مطالعه موردي سدهاي زنوز و علویان( سدوشبکه 1

یجهاد دانشگاهی شهید بهشت
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بخشی از یافته هاي تحقیقات اخیر



اج با اعمال تجزیه و تحلیل شکست سد ، پهنه بندي سیالب و هشدار امو
سد هاي مورديمطالعه (مدلهاي ریاضی و سیستم اطالعات جغرافیایی 

1397سال -) علویان و قلعه چاي

:هایافتهخالصه
برنامهآناساسبرومحاسبهشکستازناشیهیدرولیکیپارامترهايوشرایطحاضرمطالعاتانجامازپس

اههايدستگبیناستانسطحدرالزمهايهماهنگیوآتیهايبرداريبهرهجهتوتدوینسریعواکنش
.گرفتقرارشرکتغیرعاملپدافندوبحرانمدیریتادارهاختیاردرمتولی

:اثربخشیمصادیق
ازانتظارمورد)سدشکست(اضطرارشرایطدرسریعواکنشبرنامهتدوینبراينیازموردنیازهايپیشتهیه
.بودپروژهاین



ز احداث تک نگاري اقتصادي اجتماعی روستاي خرمدرق در قبل و بعد  ا
1397سال -خرمدرق شبکه آبیاري و زهکشی 

:هایافتهخالصه
محدودهدریزهکشوآبیاريشبکهوسداجرايازناشی...وفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،تغییراتپایش
تایجنوانجامشبکهوسداجرايازبعدوقبلمرحلهدودرپروژهاین.بودطرحانتظاراتازمطالعهمورد

.گرفتقراراستفادهموردشرایطتغییرتحلیلمنظوربهآمدهبدست

:اثربخشیمصادیق
محدودهدریزهکشوآبیاريشبکهوسداجرايازناشی...وفرهنگیاجتماعی،اقتصادي،تغییراتپایش
تایجنوانجامشبکهوسداجرايازبعدوقبلمرحلهدودرپروژهاین.بودطرحانتظاراتازمطالعهمورد

.گرفتقراراستفادهموردشرایطتغییرتحلیلمنظوربهآمدهبدست



باط آن مجاز و ارتغیر بررسی دالیل افزایش برداشت ها و تعداد چاههاي 
با بحث تخصیص از آبهاي زیرزمینی و راههاي جلوگیري از آن

1398سال –) مرنددشت : مورد مطالعه محدوده (

:هایافتهخالصه
سفرهوآبیمنابعبرارفشکاهشبرتاکیدباآتیاندازچشمتعیینهدفباراهبرديمطالعاتنتایجبکارگیري

)مدتبلندنگاه(زیرزمینیهاي

:اثربخشیمصادیق
توسعهتهايسیاسباآبمصرفدرجوییصرفهبهمربوطسیاستهايدرموجودمشکالترفعجهتدرتالش

.کشتزیر



ري از تحلیل ریسک در مراحل طراحی ، ساخت و بهره بردااستفاده 
1398سال -سدهاي خاکی  

:هایافتهخالصه
گسیختگیامکانگوناگونحاالتازبهتريدركوسیستماتیکشناسائی•
یسکربرآوردهايدرهاقطعیتعدمکاهشبمنظورهاتحلیلوتحقیقاتبندياولویتوشناسائی•
کمیبصورتمهندسیقضاوتبرايمناسبچارچوبارائه•
برداريبهرههايمحدودیتدرتصمیماتتوجیه•
سیستمرسی،بازونظارتمخزن،عملکرددرتغییراتیطریقازمخزنایمنیبهبودجهتراههاییشناسائی•

اضطراريریزيبرنامهایمنی،مدیریتهاي
تخلیهوهشدارهايبرنامهبخشیاثربهبودجهتفرصتهاشناسائی•
یافتهکاهشریسکبهدستیابیتسریعجهتصرفهبهمقرونهايگزینهشناسائی•

:اثربخشیمصادیق
قطعیت هاعدمسیستماتیکتحلیلمدل تدوین



با رجا تعمیر قسمتهاي آسیب دیده لوله هاي انتقال آب به صورت د
1398سال -از مواد مرکب  استفاده 

:هایافتهخالصه
گیريجلوراه هايوفاضالبوآببتنیلوله هايدرآمدهبوجودمعایبوخوردگیمسالهامروزهشکبدون

واوممقترمیمیاتعمیرروشیکانتخاب.استصنعتاینمهندسیندغدغه هايمهمترینازیکیآن ،از
روش هاي.تاسدقیقکارشناسیکاروتحقیقنیازمندکارآمد،وصرفهبهمقروناقتصادينظرازمناسب،
تعمیراتاپوکسی،تزریقترك ها،درUrethanتزریق،FRPهايکامپوزیتازاستفادههمچونمختلفی
موردوپیشنهادورمنظبدینغیرهودیگرپلیمريپوشش هاياپوکسی،پوششباتقویتاتصاالت،انبساطی
چندینتارافاضالبوآبشبکه هايعمرمی تواندمناسبتعمیرروشیکانتخاب.گرفته اندقراراستفاده

روشانتخابهکشودتوجهبایستی.نمایدجلوگیريخوردگیازناشیبااليخسارتازودهدافزایشبرابر
مدیریتندسی،مه-فنینکاترعایتفاضالب،وآببتنیلوله هايتقویتوتعمیرمتناسبودقیقدرست،

.استبتنیلوله هايتعمیرپروژه هايملزوماتازپروژهمالیبارکاهشوهزینهمدیریتوریسکبهینه

:اثربخشیمصادیق
مرکبموادباهالولهدرجايترمیممناسبدستورالعملتدوین



تار مخروط تاثیر احداث حوضچه هاي تغذیه مصنوعی و برداشت مصالح بر رف
-)ان شبسترمطالعه موردي مخروط افکنه کبوتر علی چاي شهرست(افکنه ها 

1398سال 

:هایافتهخالصه
وآگاهانهدخالتهايتاثیرتحتپدیدهاین.شودمیشناختهدینامیکرفتارباايپدیدهعنوانبهافکنهمخروط

منطقهردمحیطیزیستآسیبهايبرعالوهکهدهدمینشانخودازمتفاوترفتاريانسانیناآگاهانهیا
مخروطازاينهنموحاضرتحقیقدر.دهدمیقرارخودتاثیرتحتنیزرابشراقتصاديواجتماعیفعالیتهاي

دهدمیشاننهابررسی.استشدهبررسیهمبرانسانومخروطمتقابلتاثیرواستاندرموجودهايافکنه
درایستالتحابهمصنوعیتغذیهتاسیساتاحداثمحلدرچايعلیکبوترافکنهمخروطدینامیکحالت
مخروطتدسپائیندرفاحشیتغییراتوشدهمختلمخروطبدنهدررسوبمتعادلتوزیعروند.استآمده

مخروطمرفولوژیکتغییراتدرعلتبرمزیدنیزماسهوشنرویهبیبرداشتهاي.داردادامهوآمدهبوجود
جهتپیشنهاداتییقتحقدرگرفتهصورتدستکاریهايازناشیتغییراتتبیینومطالعاتاساسبر.استشده

.استشدهارائهتغییراتاینازناشیتبعاتوخساراتتعدیلومخروطکارکردبهبود

:اثربخشیمصادیق
مدتبلندومدتمیاندیدباگرفتهصورتدستکاریهايازناشیتبعاتوخساراتتعدیلراهکارهايارائه



با تشکر از توجه شما عزیزان
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