
 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

تعيين الگوی توزيع غلظت فلزات سنگين در   عنوان 

چاهها ، مخازن و سيستم توزيع آب شرب شهر 

گچسساران با استفاده از سامانه اطالعات 

  )GIS( جغرافيايی 

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ شروع

  ١٨/١٢/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

شرکت آب و فاضالب استان کهگيلويه و   کارفرما

  بويراحمد

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٢  اعتبار مصوب

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان   موسسه يا سازمان مجری

  اصفهان

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و  با تصويب کميته تحقيقات   نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

  خانم مهندس گلناز پراهام  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان    موسسه متبوع محقق

  اصفهان

  مشخصات تصويب پروژه

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و  کميته تحقيقات  تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 



 

فلزات سنگين آالينده های سمی اولويت داری هستند که استفاده مفيد  -�� ����  

در اين تحقيق کيفيت آب . از آب را در شهر گچساران مورد پرسش قرار داده است 

شرب  اين شهر از نظر مقدار غلظت فلزات سنگين در مخازن ، منابع و شبکه های 

  .می گيرد    توزيع آب شرب مورد بررسی قرار


 ه�����با پايش فلزات سنگين آب شرب شهر گچساران  بصورت هر  -�ز�����ه� 

می توان ضريب ايمنی استفاده از آب شرب را در اين شهر افزايش  ،چند سال يکبار

  .دهد

�از آنجا که در تعيين الگوی توزيع غلظت فلزات سنگين در -ا��اع  �� �ور� ��

کمک گرفته GISر از سامانه  مخازن و منابع و شبکه های توزيع آب شرب اين شه

شده است ميتوان آنرا بعنوان يک نوآوری جديد تلقی کرد در تعيين الگوی توزيع 

  ساير آالينده ها از آن بهره گرفت

    : پيش بيني دستاوردهاي پژوهش

يافته های اين تحقيق در اختيار شرکت آب و فاضالب استان کهگيلويه و بوير احمد که 

اين شرکت می تواندمطمئن . تامين کننده آب شرب مردم است قرار داده می شود 

ين از کيفيت مناسبی برخوردار گشود که آب شرب از نظر ميزان غلظت فلزات سن

 است و به مردم اطالع رسانی نمايد

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی تحليل علل و حوادث و اتفاقات در شبکه   عنوان

  آبرسانی ياسوج و بررسی شيرهای فشار شکن

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ شروع

  ١٨/١١/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٤٠  اعتبار مصوب

  شرکت مهندسی ، مشاوره و تحقيقاتی آلما فرا  موسسه يا سازمان مجری

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و  با تصويب کميته تحقيقات  نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

   -حميد منوچهری -محمد امين منوچهری   محققان/محقق

  ابوالفتح سامان پور -امير احمدی

  کارشناسی ارشد  اقتصاد  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت مهندسی ، مشاوره و تحقيقاتی آلما فرا  موسسه متبوع محقق

  مشخصات تصويب پروژه -2

 ٦/٧/٨٨ تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات  تائيد کنندگان

 بويراحمد

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

 - جلوگيری از انشعابات غير مجاز - شناخت علل حوادث شبکه آبرسانی -�� ���� 

  .اخذ به موقع حق انشعاب آب و آب بهاء و کارمزد دفع فاضالب



 

�د� �ايجاد هماهنگی در ساختار اطالعاتی و محتوای منابع  -  ر�� ���زه�� راه

فراهم آمدن امکان کاهش آب بحساب  - اطالعاتی مشترکين و بروز نگهداشتن آنها

  .ارتقاء کيفيت و کميت ارائه خدمات -نيامده


 ا%����ارده�� و د%��را$#"! ��فراهم آمدن امکانات زمينه جهت اخذ در آمدهای  - & 

برنامه و تدوين بودجه بر طبق واقعيت های  ن شرايط جهت تهيهفراهم آمد -انونیق

  .موجود

  : پيش بيني دستاوردهاي پژوهش- 5

تخصصی  –پيش بينی فعاليتها و برآورد فعاليت ها و پتانسيلهای مورد نياز آينده 

افزايش راندمان و قابليتها  - نمودن ارائه خدمات با توزيع مناسب فعاليتها و مسئوليتها

لوژی شرکت با توجه به ايجاد توانايی های آناليزی بهبود يافته و جديدی که های تکنو

  .فراهم خواهد شد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

با جريان ) HRF(بررسی کارايی صافی درشت دانه  عنوان 

افقی و ازن زنی بصورت سری، در کاهش بار 

و کدورت پساب تصفيه خانه  TSSميکروبی ،

  فاضالب شهر ياسوج 

  ١٥/٦/٨٩  تاريخ شروع

  ١٥/١٠/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

توسعه *                  بنيادی                     کاربردی   ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال٠٠٠/٠٠٠/١٠٠  اعتبار مصوب

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز  موسسه يا سازمان مجری

  تصويب کميته تحقيقات  نحوه نياز سنجی

  دکتر افشين تکدستان  محققان/محقق

  دکتری مهندسی محيط زيست  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز  موسسه متبوع محقق

 :مشخصات تصويب پروژه

 ٢٧/٥/٨٩ تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه  کميته تحقيقات تائيد کنندگان

 وبويراحمد

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش

              با توجه  به وضع استاندارد های جديد برای تخليه پساب بسياری از -�� ����   

تصفيه خانه های قادر به تامين اين استانداردها نبوده و گسترش آنها نياز به صرف 

در اين تحقيق با استفاده از صافی درشت دانه با جريان افقی . هزينه های هنگفت دارد

با ابعادی حدود مقياس واقعی و نصب آن در محل خروجی پساب ثانويه تصفيه خانه 



 

دريافت پيوسته پساب خروجی تصفيه خانه ، سعی می شود که  شهر ياسوج با هدف

کدورت و به خصوص  TSS,CODعملکرد اين سيستم را در کاهش پارامترهايی نظير 

ضمنا تاثير عملکرد ماده گندزدای ازن . اثر آن را در کاهش بار ميکروبی سنجيده شود

مترهای ذکر شده و کاهش ساير پارا , HRFرا در گندزدايی پساب خروجی از سيستم 

  .  مورد مطالعه قرار می گيرد


 ه��  �ز�����ه�  ���نتايج حاصل از آزمايش بر روی نمونه ها در خصوص کارايی  -

راندمان بر اساس : صافی درشت دانه افقی بدون مرحله گندزدايی به اين شرح است

، ٦٠( COD برای کليه پارامترها به تفکيک ٥/١و  - ١-./٥درصد در نرخ فيلتراسيون 

( ، کل کليفرم) ٥٥و  ٦٩،٦٣(، کدورت) ٥٩، و ٦٤، ٧٥(، کل مواد معلق) ٣٨و  ٥١

در مرحله . در صد بدست آمد) ٨٢و  ٩٣،٨٣( و کليفرم مدفوعی ) ٨٤و  ٩٣،٨٥

، کل مواد معلق و کدورت داشت  CODگندزدايی نيز ازن  تاثير قابل توجهی در حذف 

  .های مدفوعی اين تاثير فوق العاده بود   اما در خصوص حذف کل کليفرم و کليفرم


 ا%����ارده� و د%��ر ا$#"! �  �کاربرد اين سيستم در تصفيه پيشرفته فاضالب  - & 

منجر به تامين استاندارد های سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص پارامترهای 

  .ذکر شده خروجی فاضالب  خواهدشد

 ��#'( 
نمونه اجرايی و صنعتی صافی درشت دانه افقی را می توان با  -%�*( �"��

توجه به نتايج حاصل از پژوهش طراحی نمود و با استفاده از مصالح محلی و داخلی در 

  .محل احداث نمود

  : پيش بيني دستاوردهاي پژوهش

نتايج حاصل از اين پژوهش را می توان در قالب کاربردی و اجرايی جهت تصفيه 

ساب تصفيه خانه فاضالب خانگی مناطق شهری کوچک، مناطق روستايی و پيشرفته پ

در تصفيه فاضالب های صنعتی با موارد معلق و کدورت پائين با شرايط مشابه فاضالب 

   .خانگی استفاده نمود

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

مطالعه و بررسی عوامل تشکيل دهنده رسوب در آب   عنوان 

آشاميدنی شهر سوق و ارائه راهکارهايی جهت کاهش و 

  رفع مشکل

  ٥/١٠/٨٩  تاريخ شروع

  ٥/١١/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

  توسعه ای*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد   کارفرما

  ريال ٠٠٠/٧٠٠/٢٥  اعتبار مصوب

  دانشگاه اصفهان  موسسه يا سازمان مجری

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد کميته تحقيقات  نحوه نياز سنجی

  مهندس وحيد پاکباز   محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونيک  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  دانشگاه اصفهان  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ١٧/٨/٨٩  تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه  کميته تحقيقات  تائيد کنندگان

  وبويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

در وضعت آبرسانی شهر سوق مشکل انسداد و گرفتگی در لوله های  -�� ���� 

شبکه وجود دارد که ناشی از تشکيل رسوب در جداره داخلی لوله ها است  که در اين 

تحقيق با استفاده از روش مغناطيسی کردن آب ، ساختار و ماهيت ترکيباتی که در آب 

تغيير داده می شود که با کشش سطحی توليد می شود رسوب می کنند را به نحوی 

آب و تغيير ساختار عناصررسوب ساز ، تشکيل رسوب در بدنه لوله ها به حداقل می 

 .رسد



 


 ه�� �ز�����ه�  ���يون های کلسيم و منيزيم به مقدار با التر از حد متوسط -

)340mg/lit(   در آب منطقه حل شده است و عواملی نيز وجود دارد که فرايند

  تشکيل رسوب را در آب های سوق تشديد می کند

  

  :پيش بيني دستاوردهاي پژوهش

با اجرای اين پروژه اميد می رود که هزينه و انرژی ساليانه ای که صرف تعمير ، تعويض 

مکن تقليل يابد و با و پاک سازی  شبکه آبرسانی شهر سوق می شود به حداقل م

  .افزايش کيفيت آب سالمت مصرف کنندگان نيز ارتقاء يابد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی و ارزيابی استفاده از پساب تصفيه خانه   عنوان 

درختان غير ( ياسوج برای آبياری فضای سبز 

  )مثمر

  ١/٣/٨٨  تاريخ شروع

  ١٥/١٢/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠  اعتبار مصوب

  دانشگه آزاد اسالمی ياسوج  موسسه يا سازمان مجری

با تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  دکتر خدابخش پناهی  محققان/محقق

  دکتری خاکشناسی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه

  ١٤/٢/٨٨  تاريخ تصويب

کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب کهگيلويه   تائيد کنندگان

  و بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

آبياری فضای شهرها به منظور  امکان استفاده از پساب فاضالب شهری در -�� ���� 

  .ب موجود و نيز کاهش  کمبود آب در سالهای آيندهکنترل بحران کمبود آ



 


 ه�� �ز�����ه�  ���امکان کاربرد پساب فاضالب شهری بطور متناوب و حتی  -

مداوم در آبياری درختان و درختچه های فضای سبز وجود دارد و تجمع عناصر 

  .سنگين نيز در اين گياهان بررسی شده است

�د�  �فضاهای سبز  افزايش کانات الزم برای انتقال پساب وتامين ام - ر�� ���زه�� راه

  .بدون آلودگی محيط اطراف

  �تجهيزات الزم برای هدايت پساب ها و يا انتقال آب به محل  -ا��اع �� �ور� ��

  مصرف

  : پيش بيني دستاوردهاي پژوهش

دستاوردها نشان می دهد که می توان از پساب فاضالبهای سری در آبياری گياهان 

گياهان مختلف در اين راستا عملکرد های متفاوتی را با علم به اينکه  فاده نمود و است

 آبياری  ميتوان با اعتماد به نفس بيشتری کاربرد پسابها را در الذ. از خود نشان ميدهند

 .گياهان و درختچه هاتوصيه نمود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی تاثير نانوسيليس  بر روی عملکرد بتنها با   عنوان

  مقاومت باال در برابر تهاجم اسيد سولفوريک

  ١٥/٨/٨٩  تاريخ شروع

  ١٥/٩/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٦٠٠/٤٢  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر   موسسه يا سازمان مجری

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات   نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

  مهندس ضرغام نجفی  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ٨/٨/٨٩  تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات   تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

استفاده از دوده سيليسی در بتن منجر به ايجاد ساختاری با حفره های  -�� ���� 

د و در نتيجه با عث افزايش شومی گردد و با عث کاهش نفوذ پذيری مي         ريزتر

  .مقاومت در برابر حمله سولفاتها و کلريدها ميگردد



 


 ه�� �ز�����ه�  ���از آنجا که دوده سيليسی مقداری از هيدرواکسيد کلسيم  -

بتن را مصرف ميکند  در نتيجه گچ کمتری توليد می گردد و در نهايتا از شدت تخريب 

  .کاسته ميشود

�د�  �با توجه به اينکه اسيد سولفوريک موجود در فاضالبهای  -ر�� ���زه�� راه

م است نسبت به تهيه بتن های با خورندگی بسيار بااليی برخوردارند الز از شهری

  .مقاومت باال و نفوذپذيری کم اقدام بعمل آيد

 �با توجه به کاربرد زياد بتن در اکثر سازه های مهم صنعتی روز به  -ا��اع �� �ور� ��

در اين تحقيق بدنبال ترکيبات .روز ترکيبات مختلفی جهت بهبود بتن بدست می آيد 

  مفيد و کارآمد خواهيم بود

  : ش بيني دستاوردهاي پژوهشپي

با توجه به نمونه های بدست آمده و نتايجی که تا االن بدست آمده پيش بينی می شود 

ترکيبات مطلوبی در اين زمينه بدست آيند  که هم مقاومت بتن باال باشد و هم در بتن 

  در برابر خورندگی مقاوم شود

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

 پايش محيطی روتا ويروس های انسانی گروه   عنوان 

A در فاضالب شهری و بيمارستانی ياسوج  

  ١/٥/٨٩  تاريخ شروع

  ١/١١/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٤٥٠/٣٨  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  موسسه يا سازمان مجری

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات   نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

  خانم توران منصوری  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد ميکروبيولوژی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ٢٦/٣/٨٩  تاريخ تصويب

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وکميته تحقيقات   تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

بدست آوردن اطالعات پايه در مورد شيوع روتا ويروس ها و پايش  -�� ����  

محيطی طراحی واکسن در کشور و ايجاد يک شاخص بيولوژيکی برای کنترل کيفيت 

  .آب



 


 ه�� �ز�����ه�  ���نمونه  ٣٣از مجموع نمونه های جمع آوری شده حدود   -

يروسهای شناسايی شده بيشترين شيوع روتاو. توسط تست اليزا مثبت ارزيابی گرديد

  .مربوط به فصل پائيز و کمترين مربوط به فصل بهار می باشد

  �و ديگری گران " پليت"روش يکی بسيار ارزان بنام  ٢استفاده از  -ا��اع �� �ور� ��

و مقايسه اين دو و مشخص شدن اينکه روش اول با وجود قيمت ارزان و " دوفازی" بنام

  .روش دوم که گران قيمت است می باشد سادگی  ، کارايی آن همانند

  : پيش بيني دستاوردهاي پژوهش

از اطالعات حاصل از پايش اين ويروس در کشور باالخص در استان کهگيلوطه و   

  .می توان بصورت بهينه استفاده کرد       بويراحمد

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی راهکارهای فرهنگی و اجتماعی در    عنوان 

بررسی ( راستای کاهش انشعابات غير مجاز 

  )موردی جنوب غرب ياسوج

  ١/٣/٨٨  تاريخ شروع

  ١١/١٠/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٠٠٠/٦٠٠/٥٢  اعتبار مصوب

  مرکز تحقيقات جهاد کشاورزی  موسسه يا سازمان مجری

با تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و     نحوه نياز سنجی

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

  سيد محمد علی تقوی  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد جامعه شناسی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  مرکز تحقيقات جهاد کشاورزی  موسسه متبوع محقق



 

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ١٠/٢/٨٨  تاريخ تصويب

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وکميته تحقيقات  تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

ماعی انشعابهای غير مجاز در ايی عوامل اثر گذار اقتصادی و اجتشناس-  -�� ����  

شناسايی طبقات اجتماعی و اقتصادی و جغرافيايی انشعابهای غير  -شهر ياسوج

برآورد درصد ميزان مصرف غير مجاز در هر يک از طبقات و مناطق جمعيتی و  -مجاز

  جغرافيايی

  : پيش بيني دستاوردهاي پژوهش

ش خسارت ها و آسيب قيق ميتوان جلوی روند رو به افزايا بهره گيری از نتايج اين تحب

از اين خدمات را گرفت، انشعابات  رهای اجتماعی در سطوح مختلف شهری برخوردا

  .غير مجاز را به حداقل ممکن کاهش داد و در مصرف هزينه ها صرفه جويی نمود

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

اثر پساب تصفيه شده و نيتروزن بر عملکرد کمی   عنوان

و کيفی ذرت شيرين و برخی ويژه گيهای خاک در 

  منطقه ياسوج

  ١/١٠/٨٨  تاريخ شروع

  ٢٥/١٠/٨٩  تاريخ پايان

توسعه *                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٧٥/٤٣  اعتبار مصوب

  دانشگاه ياسوج  موسسه يا سازمان مجری

تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  مهندس محمد جواد فريدونی  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق
  

  :مراحل تصويب 

  ١٥/٦/٨٨  تاريخ  *تصويب علمی

مهندس  –دکتر خدابخش پناهی   تائيدکنندگان

  رايگان

 -دانشگاه آزاد اسالمی ياسوج  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  دانشکده بهداشت علوم پزشکی ياسوج

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ  **تصويب کاربردی

کميته تحقيقات شرکت آب و   تائيدکنندگان

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و   موسسه متبوع تائيدکنندگان

  بويراحمد
  



 

  :دستاوردهاي پژوهش 

استفاده از پساب تصفيه شده ی شهری  در مقايسه با آبياری معمولی  سبب افزايش 

گرديد  و باعث افزايش مقدار مواد آلی خاک % ٥٠معنی دار عملکرد بالل تر به ميزان 

آبيار ی کامل با . ،افزايش  و افزايش غلظت عنصر  سديم و پتاسيم شد  PH،کاهش 

. يتروژن و فسفر علوفه ی ذرت می شودپساب تصفيه شده باعث افزايش غلظت ن

غلظت پتاسيم و سديم علوفه ی ذرت شيرين در تيمار آبياری کامل با پساب تصفيه 

  .شده بيشتر از ساير تيمارها بود که با عث تجمع  بيشتر اين عناصر در گياه گرديد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

   مشخصات پايان نامه

بررسی گندزدايی پساب تصفيه خانه   عنوان 

  فاضالب ياسوج به روش تلفيقی

  ١٣٨٦  تاريخ شروع

  ١٣٨٧  تاريخ پايان

توسعه *                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٣٥٠٠٠٠٠٠  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز   موسسه يا سازمان مجری

تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  مهندس عبدالمحمد سادات  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق
  

  :مراحل تصويب 

  ١٣٨٦  تاريخ  *تصويب علمی

  مهندس رايگان –دکتر   تائيدکنندگان

دانشکده بهداشت  -دانشگاه ياسوج  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  علوم پزشکی ياسوج

  ١٣٨٦  تاريخ  **تصويب کاربردی

کميته تحقيقات شرکت آب و   تائيدکنندگان

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و   موسسه متبوع تائيدکنندگان

  بويراحمد
  



 

   مشخصات پايان نامه

بررسی تغييرات پارامترهای فيزيکی و شيميايی   عنوان 

منابع آب زير زمينی شهر ياسوج  در ماههای 

  GISمختلف و تهيه  نفشه کيفی آن با استفاده از 

  ١٣٨٧  تاريخ شروع

  ١٣٨٨  تاريخ پايان

توسعه *                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٢٥٠٠٠٠٠٠  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز   موسسه يا سازمان مجری

تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  مهندس فيض اهللا پاسره  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضالب  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق
  

  :مراحل تصويب 

  ١٣٨٧  تاريخ  *تصويب علمی

  مهندس رايگان –دکتر   تائيدکنندگان

دانشکده بهداشت  -دانشگاه  ياسوج  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  علوم پزشکی ياسوج

  ١٣٨٧  تاريخ  **تصويب کاربردی

کميته تحقيقات شرکت آب و   تائيدکنندگان

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و   موسسه متبوع تائيدکنندگان

  بويراحمد
  



 

  :دستاوردهاي پژوهش 

با توجه به اينکه  که کيفيت آب در محدود ه مورد مطالعه در فصول مختلف سال  ،تغييرات زيادی 

نشان داده است  می توان گفت که آبخوانهای منطقه بخوبی تغذيه شده و از منشاء واحد و يا مشابه 

امالح روند تغييرات کيفيت آب زير زمينی تغييرات زيادی را در . تغذيه کننده برخوردار هستند

محلول در آب نشان نمی دهد و اين موضوع     بيان گر عدم وجود سازنده های آالينده  مثل سازنده 

ژيپسی و يا گنبدهای نمکی و يا هر نوع منابع آلوده کننده ديگر در مسير حرکت آب  –های گچی 

  .است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

  

  :مشخصات طرح تحقيقاتي

تعيين الگوی توزيع غلظت فلزات سنگين در   عنوان 

چاهها ، مخازن و سيستم توزيع آب شرب شهر 

گچسساران با استفاده از سامانه اطالعات 

  )GIS( جغرافيايی 

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ شروع

  ١٨/١٢/٩٠  تاريخ خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

شرکت آب و فاضالب استان کهگيلويه و   کارفرما

  بويراحمد

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/٣٢  اعتبار مصوب

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان   موسسه يا سازمان مجری

  اصفهان

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و  با تصويب کميته تحقيقات   نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

  خانم مهندس گلناز پراهام  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محيط  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان    موسسه متبوع محقق

  اصفهان

  مشخصات تصويب پروژه

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و  کميته تحقيقات  تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان



 

  :هدف پژوهش 

فلزات سنگين آالينده های سمی اولويت داری هستند که استفاده مفيد  -�� ����  

در اين تحقيق کيفيت آب . از آب را در شهر گچساران مورد پرسش قرار داده است 

شرب  اين شهر از نظر مقدار غلظت فلزات سنگين در مخازن ، منابع و شبکه های 

  .می گيرد    توزيع آب شرب مورد بررسی قرار


 ه�����با پايش فلزات سنگين آب شرب شهر گچساران  بصورت هر  -�ز�����ه� 

می توان ضريب ايمنی استفاده از آب شرب را در اين شهر افزايش  ،چند سال يکبار

  .دهد

�از آنجا که در تعيين الگوی توزيع غلظت فلزات سنگين در -ا��اع  �� �ور� ��

کمک گرفته GISر از سامانه  مخازن و منابع و شبکه های توزيع آب شرب اين شه

شده است ميتوان آنرا بعنوان يک نوآوری جديد تلقی کرد در تعيين الگوی توزيع 

  ساير آالينده ها از آن بهره گرفت

    : دستاوردهاي پژوهش

يافته های اين تحقيق در اختيار شرکت آب و فاضالب استان کهگيلويه و بوير احمد که 

اين شرکت می تواندمطمئن شود .  شدهرار داده تامين کننده آب شرب مردم است ق

ين از کيفيت مناسبی برخوردار است و به گکه آب شرب از نظر ميزان غلظت فلزات سن

 مردم اطالع رسانی نمايد

   



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی تحليل علل و حوادث و اتفاقات در شبکه   عنوان

  آبرسانی ياسوج و بررسی شيرهای فشار شکن

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ شروع

  ١٨/١١/٩٠  تاريخ پيش بينی خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٠٠٠/١٤٠  اعتبار مصوب

  شرکت مهندسی ، مشاوره و تحقيقاتی آلما فرا  موسسه يا سازمان مجری

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و  با تصويب کميته تحقيقات  نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

   -حميد منوچهری -محمد امين منوچهری   محققان/محقق

  ابوالفتح سامان پور -امير احمدی

  کارشناسی ارشد  اقتصاد  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت مهندسی ، مشاوره و تحقيقاتی آلما فرا  بوع محققموسسه مت

  مشخصات تصويب پروژه -2

 ٦/٧/٨٨ تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات  تائيد کنندگان

 بويراحمد

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

 - جلوگيری از انشعابات غير مجاز - شناخت علل حوادث شبکه آبرسانی -�� ���� 

  .اخذ به موقع حق انشعاب آب و آب بهاء و کارمزد دفع فاضالب



 

�د� �ايجاد هماهنگی در ساختار اطالعاتی و محتوای منابع  -  ر�� ���زه�� راه

ب فراهم آمدن امکان کاهش آب بحسا - اطالعاتی مشترکين و بروز نگهداشتن آنها

  .ارتقاء کيفيت و کميت ارائه خدمات -نيامده


 ا%����ارده�� و د%��را$#"! ��فراهم آمدن امکانات زمينه جهت اخذ در آمدهای  - & 

برنامه و تدوين بودجه بر طبق واقعيت های  فراهم آمدن شرايط جهت تهيه -انونیق

  .موجود

  : دستاوردهاي پژوهش - 5

تخصصی  –پيش بينی فعاليتها و برآورد فعاليت ها و پتانسيلهای مورد نياز آينده 

افزايش راندمان و قابليتها  - نمودن ارائه خدمات با توزيع مناسب فعاليتها و مسئوليتها

های تکنولوژی شرکت با توجه به ايجاد توانايی های آناليزی بهبود يافته و جديدی که 

  .فراهم خواهد شد

   



 

  :طرح تحقيقاتي شخصاتم

با جريان ) HRF(بررسی کارايی صافی درشت دانه  عنوان 

افقی و ازن زنی بصورت سری، در کاهش بار 

و کدورت پساب تصفيه خانه  TSSميکروبی ،

  فاضالب شهر ياسوج 

  ١٥/٦/٨٩  تاريخ شروع

  ١٥/١٠/٩٠  تاريخ خاتمه 

توسعه *                  بنيادی                     کاربردی   ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال٠٠٠/٠٠٠/١٠٠  اعتبار مصوب

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز  موسسه يا سازمان مجری

  تصويب کميته تحقيقات  نحوه نياز سنجی

  دکتر افشين تکدستان  محققان/محقق

  دکتری مهندسی محيط زيست  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز  موسسه متبوع محقق

 :مشخصات تصويب پروژه

 ٢٧/٥/٨٩ تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه  کميته تحقيقات تائيد کنندگان

 وبويراحمد

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش

              با توجه  به وضع استاندارد های جديد برای تخليه پساب بسياری از -�� ����   

تصفيه خانه های قادر به تامين اين استانداردها نبوده و گسترش آنها نياز به صرف 

در اين تحقيق با استفاده از صافی درشت دانه با جريان افقی . هزينه های هنگفت دارد

با ابعادی حدود مقياس واقعی و نصب آن در محل خروجی پساب ثانويه تصفيه خانه 



 

شهر ياسوج با هدف دريافت پيوسته پساب خروجی تصفيه خانه ، سعی می شود که 

ت و به خصوص کدور TSS,CODعملکرد اين سيستم را در کاهش پارامترهايی نظير 

ضمنا تاثير عملکرد ماده گندزدای ازن . اثر آن را در کاهش بار ميکروبی سنجيده شود

و کاهش ساير پارامترهای ذکر شده  , HRFرا در گندزدايی پساب خروجی از سيستم 

  .  مورد مطالعه قرار می گيرد


 ه��  �ز�����ه�  ���وص کارايی نتايج حاصل از آزمايش بر روی نمونه ها در خص -

راندمان بر اساس : صافی درشت دانه افقی بدون مرحله گندزدايی به اين شرح است

، ٦٠( CODبرای کليه پارامترها به تفکيک  ٥/١و  - ١-./٥درصد در نرخ فيلتراسيون 

( ، کل کليفرم) ٥٥و  ٦٩،٦٣(، کدورت) ٥٩، و ٦٤، ٧٥(، کل مواد معلق) ٣٨و  ٥١

در مرحله . در صد بدست آمد) ٨٢و  ٩٣،٨٣ (و کليفرم مدفوعی ) ٨٤و  ٩٣،٨٥

، کل مواد معلق و کدورت داشت  CODگندزدايی نيز ازن  تاثير قابل توجهی در حذف 

  .اما در خصوص حذف کل کليفرم و کليفرم های مدفوعی اين تاثير فوق العاده بود  


 ا%����ارده� و د%��ر ا$#"! �  �فاضالب کاربرد اين سيستم در تصفيه پيشرفته  - & 

منجر به تامين استاندارد های سازمان حفاظت محيط زيست در خصوص پارامترهای 

  .ذکر شده خروجی فاضالب  خواهدشد

 ��#'( 
نمونه اجرايی و صنعتی صافی درشت دانه افقی را می توان با  -%�*( �"��

توجه به نتايج حاصل از پژوهش طراحی نمود و با استفاده از مصالح محلی و داخلی در 

  .محل احداث نمود

  : دستاوردهاي پژوهش

نتايج حاصل از اين پژوهش را می توان در قالب کاربردی و اجرايی جهت تصفيه 

پيشرفته پساب تصفيه خانه فاضالب خانگی مناطق شهری کوچک، مناطق روستايی و 

در تصفيه فاضالب های صنعتی با موارد معلق و کدورت پائين با شرايط مشابه فاضالب 

   .خانگی استفاده نمود

  



 

  

  :تيطرح تحقيقا مشخصات

مطالعه و بررسی عوامل تشکيل دهنده رسوب در آب   عنوان 

آشاميدنی شهر سوق و ارائه راهکارهايی جهت کاهش و 

  رفع مشکل

  ٥/١٠/٨٩  تاريخ شروع

  ٥/١١/٩٠  تاريخ خاتمه 

  توسعه ای*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد   کارفرما

  ريال ٠٠٠/٧٠٠/٢٥  اعتبار مصوب

  دانشگاه اصفهان  موسسه يا سازمان مجری

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد کميته تحقيقات  نحوه نياز سنجی

  مهندس وحيد پاکباز   محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی برق و الکترونيک  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  دانشگاه اصفهان  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ١٧/٨/٨٩  تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه  کميته تحقيقات  تائيد کنندگان

  وبويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وبويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

در وضعت آبرسانی شهر سوق مشکل انسداد و گرفتگی در لوله های  -�� ���� 

شبکه وجود دارد که ناشی از تشکيل رسوب در جداره داخلی لوله ها است  که در اين 

تحقيق با استفاده از روش مغناطيسی کردن آب ، ساختار و ماهيت ترکيباتی که در آب 

تغيير داده می شود که با کشش سطحی توليد می شود رسوب می کنند را به نحوی 



 

آب و تغيير ساختار عناصررسوب ساز ، تشکيل رسوب در بدنه لوله ها به حداقل می 

 .رسد


 ه�� �ز�����ه�  ���يون های کلسيم و منيزيم به مقدار با التر از حد متوسط -

)340mg/lit(   در آب منطقه حل شده است و عواملی نيز وجود دارد که فرايند

  شکيل رسوب را در آب های سوق تشديد می کندت

  

  

  :دستاوردهاي پژوهش

با اجرای اين پروژه اميد می رود که هزينه و انرژی ساليانه ای که صرف تعمير ، تعويض 

و پاک سازی  شبکه آبرسانی شهر سوق می شود به حداقل ممکن تقليل يابد و با 

  .افزايش کيفيت آب سالمت مصرف کنندگان نيز ارتقاء يابد

   



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی و ارزيابی استفاده از پساب تصفيه خانه   عنوان 

درختان غير ( ياسوج برای آبياری فضای سبز 

  )مثمر

  ١/٣/٨٨  تاريخ شروع

  ١٥/١٢/٩٠  تاريخ خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٠٠٠/٠٠٠/١٥٠  اعتبار مصوب

  دانشگه آزاد اسالمی ياسوج  موسسه يا سازمان مجری

با تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  دکتر خدابخش پناهی  محققان/محقق

  دکتری خاکشناسی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه

  ١٤/٢/٨٨  تاريخ تصويب

کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب کهگيلويه   تائيد کنندگان

  و بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

آبياری فضای شهرها به منظور  امکان استفاده از پساب فاضالب شهری در -�� ���� 

  .ب موجود و نيز کاهش  کمبود آب در سالهای آيندهکنترل بحران کمبود آ



 


 ه�� �ز�����ه�  ���امکان کاربرد پساب فاضالب شهری بطور متناوب و حتی  -

و تجمع عناصر  مداوم در آبياری درختان و درختچه های فضای سبز وجود دارد

  .سنگين نيز در اين گياهان بررسی شده است

�د�  �فضاهای سبز  افزايش تامين امکانات الزم برای انتقال پساب و - ر�� ���زه�� راه

  .بدون آلودگی محيط اطراف

  �تجهيزات الزم برای هدايت پساب ها و يا انتقال آب به محل  -ا��اع �� �ور� ��

  مصرف

  : دستاوردهاي پژوهش

دستاوردها نشان می دهد که می توان از پساب فاضالبهای سری در آبياری گياهان 

گياهان مختلف در اين راستا عملکرد های متفاوتی را با علم به اينکه  استفاده نمود و 

 آبياری  ميتوان با اعتماد به نفس بيشتری کاربرد پسابها را در الذ. از خود نشان ميدهند

 .يه نمود گياهان و درختچه هاتوص

   



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی تاثير نانوسيليس  بر روی عملکرد بتنها با   عنوان

  مقاومت باال در برابر تهاجم اسيد سولفوريک

  ١٥/٨/٨٩  تاريخ شروع

  ١٥/٩/٩٠  تاريخ خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٦٠٠/٤٢  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی بوشهر   موسسه يا سازمان مجری

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات   نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

  مهندس ضرغام نجفی  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی عمران  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ٨/٨/٨٩  تاريخ تصويب

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات   تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

استفاده از دوده سيليسی در بتن منجر به ايجاد ساختاری با حفره های  -�� ���� 

د و در نتيجه با عث افزايش شومی گردد و با عث کاهش نفوذ پذيری مي         ريزتر

  .مقاومت در برابر حمله سولفاتها و کلريدها ميگردد



 


 ه�� �ز�����ه�  ���از آنجا که دوده سيليسی مقداری از هيدرواکسيد کلسيم  -

بتن را مصرف ميکند  در نتيجه گچ کمتری توليد می گردد و در نهايتا از شدت تخريب 

  .کاسته ميشود

�د�  �با توجه به اينکه اسيد سولفوريک موجود در فاضالبهای  -ر�� ���زه�� راه

م است نسبت به تهيه بتن های با خورندگی بسيار بااليی برخوردارند الز از شهری

  .مقاومت باال و نفوذپذيری کم اقدام بعمل آيد

 �با توجه به کاربرد زياد بتن در اکثر سازه های مهم صنعتی روز به  -ا��اع �� �ور� ��

در اين تحقيق بدنبال ترکيبات .روز ترکيبات مختلفی جهت بهبود بتن بدست می آيد 

  مفيد و کارآمد خواهيم بود

  : تاوردهاي پژوهشدس

با توجه به نمونه های بدست آمده و نتايجی که تا بدست آمده ترکيبات مطلوبی در اين 

و هم در بتن در برابر خورندگی مقاوم  رود که هم مقاومت بتن باال  آمدهزمينه بدست 

  .شود

   



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

 پايش محيطی روتا ويروس های انسانی گروه   عنوان 

A در فاضالب شهری و بيمارستانی ياسوج  

  ١/٥/٨٩  تاريخ شروع

  ١/١١/٩٠  تاريخ خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٤٥٠/٣٨  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  موسسه يا سازمان مجری

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و کميته تحقيقات   نحوه نياز سنجی

  بويراحمد

  خانم توران منصوری  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد ميکروبيولوژی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  دانشگاه آزاد اسالمی نجف آباد  موسسه متبوع محقق

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ٢٦/٣/٨٩  تاريخ تصويب

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وکميته تحقيقات   تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

بدست آوردن اطالعات پايه در مورد شيوع روتا ويروس ها و پايش  -�� ����  

محيطی طراحی واکسن در کشور و ايجاد يک شاخص بيولوژيکی برای کنترل کيفيت 

  .آب



 


 ه�� �ز�����ه�  ���نمونه  ٣٣از مجموع نمونه های جمع آوری شده حدود   -

يروسهای شناسايی شده بيشترين شيوع روتاو. توسط تست اليزا مثبت ارزيابی گرديد

  .مربوط به فصل پائيز و کمترين مربوط به فصل بهار می باشد

  �و ديگری گران " پليت"روش يکی بسيار ارزان بنام  ٢استفاده از  -ا��اع �� �ور� ��

و مقايسه اين دو و مشخص شدن اينکه روش اول با وجود قيمت ارزان و " دوفازی" بنام

  .روش دوم که گران قيمت است می باشد سادگی  ، کارايی آن همانند

  : دستاوردهاي پژوهش

از اطالعات حاصل از پايش اين ويروس در کشور باالخص در استان کهگيلوطه و   

  .می توان بصورت بهينه استفاده کرد       بويراحمد

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

بررسی راهکارهای فرهنگی و اجتماعی در    عنوان 

بررسی ( راستای کاهش انشعابات غير مجاز 

  )موردی جنوب غرب ياسوج

  ١/٣/٨٨  تاريخ شروع

  ١١/١٠/٩٠  تاريخ خاتمه 

*                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  توسعه ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٠٠٠/٦٠٠/٥٢  اعتبار مصوب

  مرکز تحقيقات جهاد کشاورزی  موسسه يا سازمان مجری

با تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و     نحوه نياز سنجی

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

  سيد محمد علی تقوی  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد جامعه شناسی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  مرکز تحقيقات جهاد کشاورزی  موسسه متبوع محقق



 

  :مشخصات تصويب پروژه 

  ١٠/٢/٨٨  تاريخ تصويب

 شرکت آب و فاضالب کهگيلويه وکميته تحقيقات  تائيد کنندگان

  بويراحمد

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  :هدف پژوهش 

ماعی انشعابهای غير مجاز در ايی عوامل اثر گذار اقتصادی و اجتشناس-  -�� ����  

شناسايی طبقات اجتماعی و اقتصادی و جغرافيايی انشعابهای غير  -شهر ياسوج

برآورد درصد ميزان مصرف غير مجاز در هر يک از طبقات و مناطق جمعيتی و  -مجاز

  جغرافيايی

  : دستاوردهاي پژوهش

ش خسارت ها و آسيب قيق ميتوان جلوی روند رو به افزايری از نتايج اين تحبا بهره گي

از اين خدمات را گرفت، انشعابات  رهای اجتماعی در سطوح مختلف شهری برخوردا

  .غير مجاز را به حداقل ممکن کاهش داد و در مصرف هزينه ها صرفه جويی نمود

   



 

  :طرح تحقيقاتي مشخصات

نيتروزن بر عملکرد کمی  اثر پساب تصفيه شده و  عنوان

و کيفی ذرت شيرين و برخی ويژه گيهای خاک در 

  منطقه ياسوج

  ١/١٠/٨٨  تاريخ شروع

  ٢٥/١٠/٨٩  تاريخ پايان

توسعه *                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ريال ٠٠٠/٧٥/٤٣  اعتبار مصوب

  دانشگاه ياسوج  موسسه يا سازمان مجری

تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  مهندس محمد جواد فريدونی  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق
  

  :مراحل تصويب 

  ١٥/٦/٨٨  تاريخ  *تصويب علمی

مهندس  –دکتر خدابخش پناهی   تائيدکنندگان

  رايگان

 -دانشگاه آزاد اسالمی ياسوج  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  دانشکده بهداشت علوم پزشکی ياسوج

  ١٨/٧/٨٨  تاريخ  **تصويب کاربردی

کميته تحقيقات شرکت آب و   تائيدکنندگان

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و   موسسه متبوع تائيدکنندگان

  بويراحمد
  



 

  :دستاوردهاي پژوهش 

استفاده از پساب تصفيه شده ی شهری  در مقايسه با آبياری معمولی  سبب افزايش 

گرديد  و باعث افزايش مقدار مواد آلی خاک % ٥٠معنی دار عملکرد بالل تر به ميزان 

آبيار ی کامل با . ،افزايش  و افزايش غلظت عنصر  سديم و پتاسيم شد  PH،کاهش 

. پساب تصفيه شده باعث افزايش غلظت نيتروژن و فسفر علوفه ی ذرت می شود

غلظت پتاسيم و سديم علوفه ی ذرت شيرين در تيمار آبياری کامل با پساب تصفيه 

  .ين عناصر در گياه گرديدشده بيشتر از ساير تيمارها بود که با عث تجمع  بيشتر ا

   



 

   مشخصات پايان نامه

بررسی گندزدايی پساب تصفيه خانه   عنوان 

  فاضالب ياسوج به روش تلفيقی

  ١٣٨٦  تاريخ شروع

  ١٣٨٧  تاريخ پايان

توسعه *                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٣٥٠٠٠٠٠٠  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز   موسسه يا سازمان مجری

تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  مهندس عبدالمحمد سادات  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق
  

  :مراحل تصويب 

  ١٣٨٦  تاريخ  *تصويب علمی

  مهندس رايگان –دکتر   تائيدکنندگان

دانشکده بهداشت  -دانشگاه ياسوج  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  علوم پزشکی ياسوج

  ١٣٨٦  تاريخ  **تصويب کاربردی

کميته تحقيقات شرکت آب و   تائيدکنندگان

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و   موسسه متبوع تائيدکنندگان

  بويراحمد
  

   



 

   مشخصات پايان نامه

بررسی تغييرات پارامترهای فيزيکی و   عنوان 

شيميايی منابع آب زير زمينی شهر ياسوج  

در ماههای مختلف و تهيه  نفشه کيفی آن 

  GISبا استفاده از 

  ١٣٨٧  تاريخ شروع

  ١٣٨٨  تاريخ پايان

توسعه *                   بنيادی                     کاربردی  ويژگی پژوهش

  ای

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  کارفرما

  ٢٥٠٠٠٠٠٠  اعتبار مصوب

  دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز   موسسه يا سازمان مجری

تصويب کميته تحقيقات شرکت آب و فاضالب   نحوه نياز سنجی

  کهگيلويه و بويراحمد

  مهندس فيض اهللا پاسره  محققان/محقق

  کارشناسی ارشد مهندسی آب و فاضالب  آخرين مدرک تحصيلی محقق اصلی

  شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و بويراحمد  موسسه متبوع محقق
  

  :مراحل تصويب 

  ١٣٨٧  تاريخ  *تصويب علمی

  مهندس رايگان –دکتر   تائيدکنندگان

دانشکده بهداشت  -دانشگاه  ياسوج  موسسه متبوع تائيدکنندگان

  علوم پزشکی ياسوج

  ١٣٨٧  تاريخ  **تصويب کاربردی

کميته تحقيقات شرکت آب و   تائيدکنندگان

  فاضالب کهگيلويه و بويراحمد

شرکت آب و فاضالب کهگيلويه و   موسسه متبوع تائيدکنندگان



 

  بويراحمد
  

  :دستاوردهاي پژوهش 

با توجه به اينکه  که کيفيت آب در محدود ه مورد مطالعه در فصول مختلف سال  

،تغييرات زيادی نشان داده است  می توان گفت که آبخوانهای منطقه بخوبی تغذيه 

روند تغييرات کيفيت . شده و از منشاء واحد و يا مشابه تغذيه کننده برخوردار هستند

امالح محلول در آب نشان نمی دهد و اين موضوع     آب زير زمينی تغييرات زيادی را در 

ژيپسی و يا  –بيان گر عدم وجود سازنده های آالينده  مثل سازنده های گچی 

  .گنبدهای نمکی و يا هر نوع منابع آلوده کننده ديگر در مسير حرکت آب است

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  


