
 

  شركت آب و فاضالب شهري استان كهگيلويه وبويراحمد 1392اولويتهاي تحقيقاتي سال 

فهرست مشكالت مبتال   رديف

  به شركت آب و فاضالب

فناوريهاي 

نوين و 

كاربردي براي 

  حل مشكالت

عناوين طرحهاي تحقيقاتي 

كاربردي با رويكرد حل 

مشكالت مبتال به و 

  شناسايي فناوريهاي نوين

  اولويت  هدف

حفظ و ذخيره منابع آب، به عدم   1

 علت محدود بودن منابع تامين

و  آبمصرف بهينه عدم  آب،

بحران آب ، جلوگيري از اتالف آن

از عدم تعادل بين منابع آب و 

، باال بودن ميزان ميزان مصرف آن

  هدررفت آب

دستگاه تست كنتور 

پرتابل جهت 

شناسايي درصد 

خطاي كنتورها و 

جلوگيري از هدر 

رفت آب ناشي از 

  خطاي كنتور

مطالعه عوامل موثر بر تلفات ظاهري 

آب در كنتورهاي آب مشتركين شهر 

  ياسوج

شناخت عوامل موثر بر عدم دقت  -1

  كنتورهاي مشتركين

ري و محاسبه درصد آناليز آما  -2

 خطاي كنتورهاي مشتركين

ارائه راهكار الزم جهت كاهش  -3

آب بحساب ( تلفات ظاهري آب

  )نيامده

  2    

ورود پساب تصفيه خانه فاضالب   2

ياسوج  به رودخانه بشار با توجه 

به وجود مزارع پرورش ماهي و 

استفاده كشاورزي از آن و تركيب 

مشتقات كلر با موادآلي فاضالب 

مي تواند توليد مواد تري هالومتان 

كند كه  مي تواند سرطان زا و 

  خطرناك باشد

انتخاب فناوري نوين 

و دوز مناسب براي 

م تشكيل تري عد

  هالومتانها

مطالعه ميزان تري هالومتان تشكيل 

شده در پساب تصفيه خانه فاضالب 

  ياسوج بررسي چگونگي حذف آن

تعيين مقدار تري هالومتان -1

  تشكيل شده

  تعيين دوز مناسب گندزدايي-2

  مقايسه ساير موارد گندزدا-3

1      

از آنجا كه از زمان خريد لوله هاي   3

پلي اتيلن تا هنگام استفاده بعضا 

زمان زيادي طول مي كشد شرايط 

استفاده از 

دستگاههاي 

آزمايشگاهي تست 

بررسي ميزان تاثيرگذاري شرايط 

محيطي بر لوله هاي پلي اتيلن قبل 

 از استفاده در پروژه ها

بررسي شرايط نامناسب موثر بر -1

  كاهش كيفيت لوله ها ي پلي اتيلن

مشخص نمودن مشكالت حادث  -2

2      



 

محيطي از جمله حرارت ، نور 

خورشيدو شرايط نامساعد 

نگهداري در انبارها بر لوله ها تاثير 

گذاشته و آنها را از حالت 

استاندارد خارج مي كند و پس از 

شكالتي از استفاده از اين لوله ها م

جمله شكستگي در نواحي مختلف 

  از جمله اتصاالت ايجاد مي كند

 

كيفيت لوله ها 

جهت تطبيق با 

 استاندارد

شده در لوله هاي شبكه هاي آب و 

فاضالب كه شرايط نگهداري نا 

  .مناسب قبل از مصرف داشته اند

تعيين بهترين زمان استفاده از  -3

لوله ها در شرايط نا مناسب آب و 

 .هوايي

سرمايه گذاري در زمينه -1  4

طرح فاضالب شهرهاي 

كوچك بدليل اينكه چندان 

سود مناسبي ندارد با 

 استقبال مواجه نشده است

با توجه به محدوديت منابع --2

مالي جهت احداث تصفيه خانه 

هاي فاضالب و الزام شركت 

مهندسي آب و فاضالب كشور به 

BOTاستفاده از روش  جهت  

تامين منابع مالي تصفيه خانه 

هاي ، بايد چاره اي در اين زمينه 

 انديشيده شود

  

 

استفاده از از روش 

هاي آماري و تحليل 

هاي اقتصادي  

جهت تعيين شرايط 

مطلوب سرمايه 

گذاري در پروژها با 

  bootروش 

ارزيابي اقتصادي اجراي پروژ هاي 

تصفيه خانه فاضالب شهرهاي سي 

 BOTبه روش سخت و چرام 

بررسي و تعيين مشكالت سرمايه 

گذاري در طرحهاي فاضالب  با 

عمدتا در ( بازگشت سرمايه نامناسب 

  )شهرهاي كوچك

بررسي شرايط منطقه اي سرمايه  -2

در تصفيه  BOTگذاري به روش

  .خانه شهرهاي سي سخت و چرام

تعيين شرايط بهينه با رويكرد  -3

  اربرد براي دولت و سرمايه گذ -برد

  

 

3      

به لحاظ اينكه رويه يكساني  در   5

استفاده از منهولها با جنس 

استفاده از تجهيزات 

آزمايشگاهي جهت 

آسيب شناسي  رفتار 

منهولهاي شبكه فاضالب 

بررسي و مقايسه مزايا و -1

معايب منهولهاي  با جنسهاي 

1      



 

ساخت متفاوت در شبكه فاضالب 

، بين كارفرمايان و مشاوران وجود 

ندارد بعضا مشكالتي بدليل 

انتخاب اشتباه منهول از نظر 

جنس ، شكل مقطع ارتفاع و ديگر 

خصوصيات بوجود مي آيد كه 

ترافيكي ، ممكن است ناشي از بار 

 زلزله و ديگر عوامل باشد

تست بدنه منهولها  

 با جنسهاي مختلف

ساخته شده از جنسهاي 

مختلف در مقابل عوامل تاثير 

 گذار بر عمر و پايداري آنها

  .مختلف ساخت

شناسايي  -2

عوامل مختلف 

تاثيرگذار بر 

كيفيت و دوام 

.منهول   

تعيين فاكتورهاي انتخاب -3

منهول بر اساس شرايط 

 كارگزاري آنها

6  

ورود پساب ها به رودخانه بشار و 

ايجاد مشكل براي جامعه زيست 

 محيطي  

استفاده از 

دستگاههاي 

آزمايشگاهي 

پيشرفته بمنظور 

شناسايي عوامل 

 آلودگي

بررسي منشاء آلودگي هاي ميكروبي 

عناصر سنگينو ( و شيميايي 

موجود در پساب ) تركيبات آلي

) خام و تصفيه شده ( فاضالب شهري

شهر ياسوج به منظور كنتر ل اين 

 آلودگيها

بهبود كيفيت محيط زيست و 

 آلودگي آب رودخانه جلوگيري از 

1      

  


