
 

 

 مشخصات طرحهای انجام شده در شرکت آب منطقه ای اصفهان

 موسسه/مرکز/دانشگاه نام محقق عنوان طرح ردیف

 ایرج عنایتی نیا اتوماتیک Aتشت تبخیر کالس  1
مجتمع عالی آموزشی و پژوهشی 

 اصفهانصنعت آب و برق 

2 

طراحی و تولید منسوجات فنی به عنوان قالب 

 بتن درجا

 

سید مهدی 

 حجازی
 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

3 

ارزیابی اکولوژیک سد زاینده رود با استفاده از 

نشانگرهای هیدروشیمیائی و ساختار 

 هیدروبیوسنوز

بهروز زارعی 

 دارکی
 دانشگاه تربیت مدرس

4 

بررسی تاثیر شهرک صنعتی رازی بر محتوای 

فلزات سنگین در آبهای زیر زمینی با استفاده 

 GISاز 

 جواد طباطبایی
دانشگاه آزاد اسالمی واحد عالمه 

 مجلسی

5 

تخصیص منابع آب در حوضه آبریز با استفاده 

از روشهای حل اختالف ، مطالعه موردی 

 رودخانه زاینده رود

 صنعتی اصفهاندانشگاه  آزاده احمدی

6 

تدوین راهکارهای مناسب جهت حفاری تونل 

در مناطق دارای درزه و شکاف زیاد ، آب 

 نفوذی با فشار باال و عمق روباره زیاد

احمد رمضان 

 زاده
 دانشگاه صنعتی شاهرود

7 
تغییرات زمانی و مکانی ارتباط غلظت رسوبات 

 معلق با برخی آالینده های رودخانه زاینده رود

رضا  حمید

 صادقی
 دانشگاه تربیت مدرس

8 
بررسی علل فرونشست زمین در دشت کاشان و 

 ارائه راهکارهای مناسب جهت جلوگیری آن
 دانشگاه اصفهان اکبر قاضی فرد

  



 

 

 موسسه/مرکز/دانشگاه نام محقق عنوان طرح ردیف

9 
مطالعات پیش بینی آورد حوضه آبریز زاینده 

 تصاویر ماهواره ایرود با استفاده از داده های 

مسعود 

 تجریشی
 دانشگاه شریف

11 
مدیریت تلفیقی منابع آب سطحی و زیر زمینی 

 با استفاده از منطق فازی

حمید رضا 

 صفوی
 دانشگاه صنعتی اصفهان

11 
برآورد و پیش بینی رسوبات در رودخانه زاینده 

 رود با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی

منوچهر 

 حیدرپور
 صنعتی اصفهاندانشگاه 

12 
مدلسازی تلفیقی آبهای سطحی و زیر 

 زمینی)مطالعه موردی آبخوان نجف آباد(

حمید رضا 

 صفوی
 دانشگاه صنعتی اصفهان

13 

طراحی و ساخت آب شیرین کن به روش 

Solar meh  برای نمک زدایی از آب های

 شرق اصفهان

 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان کورش خسروی

14 
از دور در برآورد تبخیر و تعرق  کاربرد سنجش

 واقعی در تعیین نیاز آبی، مطالعه موردی
 دانشگاه صنعتی اصفهان آزاده احمدی

15 
امکان سنجی استفاده از تاالب مصنوعی جهت 

 تصفیه ی اضافی پساب شهری

منوچهر 

 حیدرپور
 دانشگاه صنعتی اصفهان

16 

بررسی چگونگی تخصیص بهینه منابع آب 

ولب شور محدوده مطلعاتی زیرزمینی شور 

 سگزی –کوهپایه 

محمد جواد 

 عابدینی
 دانشگاه شیراز

17 

برداری بررسی میزان بهبود مطلوبیت بهره

های اصلی آبیاری از نقطه نظر توزیع کانال

های آبی در سامانهعادالنه آب در شرایط کم

دست)مطالعه کنترل باالدست و کنترل پایین

الی شبکه آبیاری کانال اصلی شاخه شم-موردی

 رودشت(

 مهدی سید

هاشمی 

 شاهدانی

 پردیس ابوریحان دانشگاه تهران



 

 

 موسسه/مرکز/دانشگاه نام محقق عنوان طرح ردیف

18 

 منطقه زمینی زیر آبهای پذیری آسیب ارزیابی

 شیمیایی مواد اثر از ناشی سفلی لنجان

 ...و کشها آفت شامل کشاورزی

 مهدی محمد

 امین
 اصفهان پزشکی علوم دانشگاه

19 

 و خاک زیرزمینی، آب آلودگی ارزیابی

 ایرانکوه، معدنی منطقه در زراعی محصوالت

 اصفهان غرب جنوب

گیتی فرقانی 

 تهرانی
 شاهرود صنعتی دانشگاه

21 

 بر اجتماعی-اقتصادی عوامل نقش بررسی

 و رود زاینده رودخانه آب منابع آلودگی

 آن کاهش راهکارهای

 اصفهانی اشرفی شهید دانشگاه اصغری مریم

21 

 واگذاری قابل تصدی فعالیتهای بندی ولویتا

 و AHP روش به اصفهان ای منطقه آب شرکت

TOPSIS 

 یزد آزاد دانشگاه ربانی مژده

22 

 اقتصادی گذاری ارزش مدیریتی الگوی رائها

 حوضه موردی مطالعه آب منابع کارکردهای

 رود زاینده

 یزد اردکان دانشگاه فتاحی احمد

23 

 آب مصرف در یارانه اعمال مدیریتی الگوی ارائه

 گندم محصول موردی مطالعه: کشاورزی بخش

 اصفهان شرق

 یزد اردکان دانشگاه فتاحی احمد

24 
 زیست و اجتماعی ، اقتصادی اثرات بررسی

 رود زاینده سد محیطی
 یزد اردکان دانشگاه فتاحی احمد

25 

 ی¬حوضه بارش ای¬منطقه تحلیل

 های¬داده از استفاده با رود¬زاینده

 (TRMM) ای¬ماهواره

 محمدصادق

 کیخسروی

 کیانی

 اصفهان دانشگاه

 


