
 شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بختیاری -خاتمه یافته فهرست طرحهای پژوهشی 

 سال خاتمه  اعتبار طرح پژوهشگر طرح مجری طرح عنوان طرح پژوهشی ردیف

 1386 44,500,000 سيد حسن طباطبايي دانشگاه شهرکرد MT3Dبررسی تاثیر تغذیه آبخوان شهرکرد با فاضالب و انتشار نیترات با استفاده از مدل  1

 1386 23,000,000 مهدي نادري دانشگاه شهرکرد DRASTIC ,SYNTACSو دو مدل  GISهای ریسک آلودگی آبخوان دشت شهرکرد با استفاده از ارزیابی آسیب پذیری و تهیه نقشه 2

 و مدلهای مفهومی GISعوامل تشدید کننده سیالب در حوضه آبخیز رودخانه جونقان با استفاده از  3
دانشگاه تربيت معلم 

 سبزوار
 1387 28,400,000 ابوالقاسم اميراحمدي

 1387 35,000,000 عبدالرضا کبيري  دانشگاه صنعتي اصفهان بربینی جریان دو فازی ناپایدار آب و هوا در تونلهای آبارائه یک مدل تحلیلی ساده یک بعدی جهت پیش 4

 1387 30,000,000 سعيد سلطاني دانشگاه صنعتي اصفهان جریان کم در حوضه آبخیز کارون شمالیای تحلیل فراوانی منطقه 5

6 
 مدلسازی بار رسوب کل با کاربرد روشهای رگرسیون چند متغیره، سامانه فازی وارزیابی فاکتور فرسایش پذیری خاک 

 )سد تنگ گزی(  رود علیادر حوضه سد زاینده

 مرکز تحقيقات آب 
 شهرکرددانشگاه 

 1387 87,000,000 حسين صمدي 

 1387 30,000,000 رضا کرمي محمدي دانشگاه آزاد شهرکرد ایکیلومتر با استفاده از روش جداسازی منابع لرزه 150تحلیل خطر قطعی و احتماالتی منطقه شهرکرد با شعاع  7

 1387 30,000,000 عليرضا داوديان  دانشگاه شهرکرد های هوشمند )منطق فازی و شبكه عصبی(استفاده از سیستمآبریز سد سورک با  زایی حوضهارائه مدلی مناسب برای برآورد رسوب 8

 1388 80,000,000 عبدالرضا کبيري  دانشگاه صنعتي اصفهان دار در کانالسازی آبگذری سرریزهای زاویهبهینه 9

 بختیاریهای مهم کارستی استان چهارمحال و رفتارسنجی چشمه 10
موسسه پژوهشي آب و 

 محيط زيست کوثر
 1387 155,000,000 احمد افراسيابيان

 فارسان با توجه به توزیع مكانی آنها در کاهش سیالب پائین دست -بررسی میزان تاثیر احداث سدهای مخزنی حوضه جونقان  11
 مرکز تحقيقات آب 

 دانشگاه شهرکرد
 1388 25,000,000 افشين هنر بخش

 1388 160,000,000 افشين هنر بخش دانشگاه شهرکرد رود فارسانای از رودخانه خشكهبررسی عددی اثرات برداشت شن و ماسه بر ساختار جریان و مورفولوژی رودخانه در بازه 12

 های ساختمانی در کنترل جریان آب زیرزمینی در سازندهای کارستی استان چهارمحال و بختیارینقش خطواره 13
گروه پژوهشي منابع آب 

 آبان
 1388 97,000,000 حميدرضا جهاني

 1389 95,860,000 مريم آهنکوب شهرکرددانشگاه پيام نور  و راهكارهای عملی جلوگیری از انتشارات آب شور) خانمیرزا ( بررسی تاثیر گنبد نمكی بر آبخوان جوانمردی  14



 حوزه تغذیه در کارست چشمه کوهرنگ استان چهارمحال و بختیاریبررسی کمی و کیفی منابع آب آهكی و تعیین  15
دانشگاه تربيت معلم 

 تهران
 1389 99,946,000 محمد نخعي

 بررسی اثر آالیندگی پساب شهرک صنعتی شهرکرد و تاثیر آن بر آبهای زیرزمینی منطقه 16
مرکز تحقيقات منابع آب 

 دانشگاه شهرکرد
 1388 30,000,000 حبيب اله بيگي 

 1388 249,600,000 غالمحسين کرمي دانشگاه صنعتي شاهرود بررسی ارتباط یا عدم ارتباط هیدرولیكی حوضه آبگیر چشمه کارستی امام قیس با منابع آب مجاور 17

 drastic , sintacsهای آلودگی نیتراتی و فسفاتی آبخوان دشت لردگان با استفاده از دو مدل پذیری و تهیه نقشهارزیابی آسیب 18
مرکز تحقيقات منابع آب 

 دانشگاه شهرکرد
 1388 30,000,000 حبيب اله بيگي 

 1388 30,000,000 عبدالرضا کبيري  دانشگاه صنعتي اصفهان های هیدرولیكی و هیدرولوژیكی)مطالعه موردی: سد ونک(تحلیل خطر پذیری و روگذری در سد با در نظر گرفتن جنبه 19

 هیدرولیكی و هیدرولوژیكی روندیابی سیل )مطاله موردی: رودخانه صمصامی(مقایسه روشهای  20
مرکز تحقيقات منابع آب 

 دانشگاه شهرکرد
 1388 29,500,000 افشين هنربخش

 بررسی روند تغییر اقلیم در حوضه ابریز بازفت وپیش بینی تاثیرآن بررژیم بارش در حوضه 21
 گروه پژوهشي 
 منابع آب ابان

 1389 300,000,000 کوهيان افضلفرشاد 

 ارزیابی تاثیر حفرتونلها برچشمه های اطراف تونل سبزکوه 22
دانشگاه علوم وتحقيقات 

 تهران
 1389 30,000,000 عبدالوحيد آغاسي

 1389 99,500,000 عبدالرضا کبيري  دانشگاه صنعتي اصفهان زهكشیهای آبیاری و های معمول استهالک انرژی در شبكهپیشنهاد و طراحی سازه ای جدید با راندمان بیشتر نسبت به سازه 23

 1391 90,000,000 محمد نويد مقيم دانشگاه شهرکرد مطالعه ساختار جریان آشفته حول دو آبشكن با استفاده از مدل سازی عددی سه بعدی 24

 سرخون (تعین سهم جریان ومنشا نشت و تغذیه آب ) مطالعه موردی آلودگی نفتی چشمه  25
 دانشگاه آزاد اسالمي 

 واحد شهرضا
 1391 30,000,000 کبري پورعبداله

 1391 30,000,000 محمدرضا اختصاصي دانشگاه يزد ارزیابی اثرات ناشی از اجرای طرحهای تغذیه مصنوعی بر بیالن آبخوان های آبرفتی 26

 1393 147,000,000 عليرضا داووديان دانشگاه شهرکرد احتمالی اجرای تونل بهشت آباد بر منابع آب زیر زمینی مسیر تونلاجتماعی و زیست محیطی ناشی از تاثیر  -بررسی اثرات اقتصادی 27

 1393 140,000,000 سيد موسي حسيني دانشگاه تهران عددی در مقیاس سه بعدی حذف نیترات از آب زیرزمینی توسط نانو ذرات آهن در سیستم چاههای واکنشگر -مطالعه آزمایشگاهی  28

 خدمات مشاوره علمی پژوهشی مدیریت منابع آب 29
مرکز تحقيقات منابع آب 

 دانشگاه شهرکرد
 1391 150000000 حسين صمدي

 1394 45000000 حسين عساکره زنجاندانشگاه  واکاوی همدیدالگوهای جوی همراه با بارشهای سیل زا در حوضه بازفت 30



31 
و زمانی کیفیت آب زیرزمینی با استفاده از روش زمین آمار و پیش بینی کیفیت با استفاده از روش تصمیم  ارزیابی تغیییرات مكانی

 گیری درختی )مطالعه موردی: دشت خانمیرزا استان چهار محال و بختیاری(
 1394 50000000 احمدرضا قاسمي دانشگاه شهرکرد

 شده جهت کسب اطالعات زیر سطحی در مسیر تونل انتقال آب سبزکوهارزیابی روشهای ژئوفیزیكی و ژئو تكنیكی استفاده  32
بوعلي سينا دانشگاه 

 همدان
 1394 50000000 داود محمدي

 برآورد منابع و مصارف آب در حوضه سد سورک و تخصیص بهینه منابع آب با رویكرد پویایی سیستم ها 33
مرکز تحقيقات منابع آب 

 دانشگاه شهرکرد
 1394 46500000 رسول ميرعباسي

 1393 50000000 جهانگرد محمدي دانشگاه شهرکرد تغییرات مكانی و زمانی کیفیت آبهای زیرزمینی در استان چهارمحال و بختیاری 34

 1393 50000000 فرزين ذکايي دانشگاه اميرکبير تصفیه آبهای آشامیدنی با استفاده از نانوفیلتراسیون و بررسی عوامل موثر بر فرایند 35

پاژ دارجونه: پم یمطالعه مورد ،یاریاستان چهارمحال و بخت در اجرا شده یاریآب یعدم استقبال آب بران از شبكه ها یشناس بیآس 36  1397 110490000 ستارصادقي دانشگاه کاشان 

      

 


