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 خالصه وضعیت طرحهای تحقیق و توسعه
ّسیٌِ کل  شرح طرح

طرح 

)هیلیَى 

 ریال(

 ّسیٌِ ّای اجرائی طرح )هیلیَى ریال(

هدت  هحل اجرا ّدف عٌَاى

 اجرا

عولکرد در سال  ًام هشاٍر

9394 

بَدجِ  هصَب 

9395 

پیش بیٌی 

 9396سال

 گياهي نوع بسزسي

 با زا تطابق بيشتسين كه

 تصفيه خسوجي پساب

 شهس فاضالب خانه

 باشد داشته كسمانشاه

 

 فاضالب ػولىشد تَدى هغلَب ّذف

 گياُ، سضذ دس وَد تؼٌَاى ضذُ تصفيِ

 اًتمال دس وَد تؼٌَاى فاضالب تأثيش ػذم

 استفادُ فاضالب تأثيش ػذم ّا، پاتَطى

 ٍ گياُ دس سٌگيي فلضات تدوغ دس ضذُ

 ٍ تْذاضتي اثشات اص خلَگيشي خان،

 سٍش اًتخاب تا هٌفي هحيغي صيست

 اسائِ ٍ تذٍيي آتياسي، هٌاسة

 فاضالب تشاي هٌاسة دستَسالؼول

 ٍ وطاٍسصي هصاسف دس وشهاًطاُ

 اسصش تا گياّاًي ًوَدى هطخص

 تيطتش التصادي

 

تصفیِ 

خاًِ 

 فاضالب

جْاد  98

 داًشگاّی

032 2 032 2 

 تصفيه ظسفيت ازتقاء

 تصفيه دز بيولوژيکي

 شهس فاضالب خانه

 زويکسد با كسمانشاه

 بهينه و نيتسوژن حرف

 اش انسژی مصسف ساشی

 سيستم استقساز طسيق

   اتوماسيون

 

ّذف اصلي ايي عشح استفادُ اص 

اهىاًات هَخَد خْت وٌتشل ٍ تْيٌِ 

ٍ  CODساصي هشاحل هختلف حزف 

هَاد هغزي ٍ افضايص ظشفيت حزف 

ًيتشٍطى ٍ فسفش دس سيستن تيَلَطيىي 

ا تىاس تصفيِ خاًِ فاضالب وشهاًطاُ ت

گيشي تغييشات خضئي دس سيستن )ًظيش 

ًصة هيىسشّا دس وف تاًه َّادّي 

ٍ تاهيي خشياى وٌاسگزس( تا سٍيىشد 

واّص هصشف اًشطي ٍ ّضيٌِ ّاي 

 ساّثشي تصفيِ خاًِ هي تاضذ.

تصفیِ 

خاًِ 

 فاضالب

دکتر  95

علیرضا 

 حبیبی

462 462 2 2 

 گياه كازائي ازشيابي

 لوئي،  سوزوف، ني،

 به فسنگي وگوجه كنف

 دزتثبيت وتلند زوش

 تصفيه اش حاصل لجن

 شهسهای فاضالب خانه

 و ذهاب سسپل

 كسمانشاه

دس ايي هغالؼِ ػالٍُ تش استفادُ اص فشايٌذ 

گياُ پاالئي لدي خام تَليذي دس تصفيِ 

خاًِ فاضالب، هَضَع تشٍيح وطت 

گياّاى التصادي ًظيش وٌف، ًي ٍگَخِ 

خَساوي هذ ًظش فشًگي تشاي هٌظَس غيش 

 ساخت ٍ عشاحي تِ الذام هي تاضذ. اتتذا

  پايلَت همياس دس تستش چْاس

 تا ضذُ وطت تستش ضاّذ، تستش)ًوَدُ

 وطت تستش ٍ وٌف لَئي، سَسٍف، ًي،

 اص پس ٍ( فشًگي ًطاءگَخِ تا ضذُ

 سٍي تش ضذُ اًدام ّيذسٍليىي تست

 استفادُ تا آى تاسگزاسي تِ ًسثت سيستن

 ّاي خاًِ تصفيِ تَليذي لدي اص

 ٍسشپل وشهاًطاُ ّاي ضْش فاضالب

 ًوًَِ ػوليات. ضَد هي الذام رّاب

 لدي تاسگزاسي هشاحل عي دس تشداسي

  هاِّ يه صهاًي فَاصل تا گياُ ٍوطت

 تصفيِ واسايي سپس.  گيشد هي اًدام

 هَسد گياّاى دس ٍ سيستن ايي دس لدي

تصفیِ 

خاًِ 

 فاضالب

علی دکتر  90

 الواسی

324 324 2 2 
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 پاساهتشّاي اص استفادُ تا  ًظش

 هطخص تيَلَطيىي ٍ فيضيىَضيويايي

 ضَد. هي

 
 استماء سٌدي اهىاى

 خاًِ تصفيِ ظشفيت

 وشهاًطاُ ضْش فاضالب

 اهَاج اص استفادُ تا

 صَت هافَق

 

يىي اص هتغيشّاي تسياس هْن دس استماء 

ظشفيت ٍاحذ تيَلَطيىي، افضايص 

دس  (MLVSS)غلظت خشم صيستي 

تاًه َّادّي هي تاضذ وِ دس سيستن 

ّاي هتؼاسف لدي فؼال افضايص تيص اص 

هيلي گشم دس ليتش هَخة  0000هماديش 

ضستطَي لدي ٍ افضايص وذٍست دس 

ػولىشد پاييي سيستن  "خشٍخي ٍ ًْايتا

هي ضَد. دس ايي پشٍطُ تالش هي ضَد تا 

تْشُ گيشي اص اهَاج هافَق صَت دس 

ْيل تطىيل تاًه تِ ًطيٌي ضوي تس

لختِ ّاي تيَلَطيىي سشػت تِ ًطيٌي 

لدي واّص ياتذ. اص  SVIسا تسشيغ ٍ 

ايٌشٍ تا ايي تىٌيه هي تَاى سيستن 

 0000هَخَد سا تا غلظت ّاي تاالتش اص 

 هيلي گشم دس ليتش ساّثشي ًوَد.

تصفيِ خاًِ 

 فاضالب
دکتر  90

پرٍیس 

 هحودی

348 348   

حزف آفت وص 

ّا ، سًگ ٍ تَ اص 

هٌاتغ آتْاي 

سغحي تا استفادُ 

اص غطاّاي ًاًَ 

فيلتشاسيَى تا 

لاتليت ضذ 

 گشفتگي

ساخت يه سيستن تصفيِ 

هٌاسة خْت تصفيِ آتْاي 

آلَدُ )آب ٍ فاضالب حاٍي 

هَاد سوي ٍ غيش لاتل تدضيِ 

تيَلَطيىي، آفت وص ّا، 

سًگ ٍ تَ( تا ساًذهاى تاال ٍ 

هصشف اًشطي ون هي تاضذ . دس 

تداي سٍش ّاي ايي سيستن اص 

هتؼاسف اص اًشطي خَسضيذ تشاي 

اًدام فشايٌذ تصفيِ استفادُ هي 

ضَد. ػالٍُ تش ايي دس پشٍطُ 

غطاّاي فتَ واتاليستي سٌتض هي 

ضَد وِ ػولىشد ي تا 

تىشاسپزيشي تسياس  تاال دس تَاى 

تصفيِ آب تا ويفيت تاال سا داسا 

 هي تاضذ.

تصفيِ خاًِ ّاي 

 آب
دکتر  95

سیرٍس 

زیي 

 الدیٌی

35953 8753 

 

064  

 

تدضيِ ٍ تثثيت 

لدي حاصل اص 

سيستن لدي فؼال 

تا استفادُ اص 

 فٌاٍسي ّاي ًَيي

 

ضشايظ اًدام فشايٌذ تثثيت لدي دس 

همياس آصهايطگاّي ٍ ضشايظ 

ًاپيَستِ فشاّن ٍ هالحظات عشاحي 

ليتش  10ساخت پىيح تا ظشفيت 

تؼييي هي ضَد. دس ايي پشٍطُ ػالٍُ 

تش واّص حدن لدي سٍغي هَخَد 

دس لدي هاصاد ًيض تغَس ّوضهاى 

استخشاج هي ضَد.تواهي هشاحل 

، ضاهل واّص حدن ٍ تثثيت لدي

استخشاج ٍ خذاساصي سٍغي ٍ 

تصفيِ خاًِ 

 فاضالب
علی دکتر  95

اکبر زیٌتی 

 زادُ

392 9755 09055  
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ّوچٌيي خذاساصي لدي تثثيت ضذُ 

دس يه هشحلِ اًدام هي ضَد.دس 

ايي سٍش تا ساخت پىيح هَسد ًظش 

لدي هاصاد تصفيِ خاًِ تذٍى ًياص تِ 

 آتگيشي ٍاسد سيستن هي ضَد. 

تشسسي ٍضؼيت 

چطوِ ّاي آب 

سشاب سٍاًسش ٍ 

اسائِ ساّىاس 

اخشايي خْت 

 اسفادُ ضشب

ّذف استفادُ اص چطوِ ّاي 

سشاب سٍاًسش تداي چاّْاي 

هَخَد خْت تأهيي آب ضشب 

ضْش سٍاًسش هي تاضذ. تِ ايي 

هٌظَس تايذ دس عَل يه سال 

ضاخص ّاي فيضيىَ ضيويايي، 

تاوتشيَلَطيه، تيَلَطيه، 

فلضات سٌگيي آب چطوِ ّاي 

اب سٍاًسش هَسد پايص لشاس سش

گشفتِ ٍ تا هماديش استاًذاسد 

همايسِ ضًَذ ٍ ّوچٌيي ساّىاس 

ّاي  استفادُ ضشب اص چطوِ 

ّاي آب سشاب سٍاًسش خْت 

تأهيي آب ضْش سٍاًسش اص ايي 

 هحل اسائِ گشدد.

آب ضشب 

 سٍاًسش
هٌْدس  95

هٌَچْر 

 داریي

99850 9959 9959  
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 5931طرحهای تحقیق و توسعه خاتمه یافته در پایان  سال نتایج 
کل ّسیٌِ  شرح طرح

 اجرای طرح

)هیلیَى  

 ریال(

 اّن ًتایج

هحل  ّدف عٌَاى

 اجرا

هدت 

 اجرا

 ًام هشاٍر

 تصفيِ سًٍذ تشسسي

 اًتمال خظ عَل دس

 ضْش فاضالب

 وشهاًطاُ

 

هطخص ًوَدى هيضاى تصفيِ 

فاضالب دس عَل خغَط 

 خوغ آٍسي ٍ اًتمال 

خطَط 

جوع 

آٍری ٍ 

اًتقال 

 فاضالب

هجتبی دکتر  98

 احودی

خاًِ واّص  ِيتصف يخْت عشاح ىِيياص آًدا 332

COD خاًِ دس ًظش  ِياًتمال تِ تصف يفاضالب دس ع

هثل وشهاًطاُ وِ  ييضَد. دس والى ضْشّا يگشفتِ ًو

دس ضْش  يهسىًَ تيٍ هَلؼ ييايهطخصات خغشاف

 داديسا ا ياًتمال عَالً شيتا هس ذُيچيضثىِ پ هي

 يخاًِ سا دچاس هطىل ه ِيوشدُ است، ػولىشد تصف

ٍخَد تاس  شغنيصَست ػل ييساصد. وِ دس ا

سلت فاضالب خام  ليهٌاسة، تِ دل يىيذسٍليّ

 يهصشف اًشط ،يهمذاس ون تاس آل افتيٍ دس يٍسٍد

. لزا تِ اتذي يه صيافضا ِيتصف ٌِيٍ هتؼالة آى ّض

 تياص اهىاًات هَخَد ٍ استماء ظشف يخْت تْشُ ٍس

ٍ سًٍذ حزف  ضاىيه يييخاًِ تؼ ِيدس تصف ِيتصف

 يياًتمال ٍ تذٍ يفاضالب دس ع يآل يهحتَا

 ذيخذ ظيضشا يخاًِ تشا ِيتصف يدستَسالؼول ساّثش

  تشخَسداس است.  ييٍ ضشٍست تاال تياص اٍلَ

 ٍتْشُ ساخت تشسسي

 تيَ پىيح اص تشداسي

 ساوتَس

 آًَوسيه/َّاصي

 خشياى ٍ لدي تستش تا

 خْت تاال تِ سٍ

 اص هدذد استفادُ

 تا تْذاضتي فاضالب

 اًشطي اص استفادُ

 خَسضيذي

 

تصفیِ فاضالب اهکاى 

 کَچک

اهکاى 

کَچک 

ّتل ، 

رستَرا

 ى 5555

دکتر  92

هحسي 

 ایراًدٍست

استفادُ هدذد اص اًَاع فاضالتْاي خشٍخي  022

اص اهاوي وَچه است. تا استفادُ اص پىيح 

هيتَاى فاضالب  UAASB تيَساوتَس

اهاوي وَچه هاًٌذ داًطگاُ ّا، ّتل ّا ، 

سستَساًْاٍ.. سا دس حدن وَچىي دس ّواى 

هحل تصفيِ وشد ٍ آب هَسد ًياص خْت 

آتياسي فضاي سثض آًْا سا تاهيي وشد ٍ 

تِ دليل واستشد سل خَسضيذي  ّوچٌيي

 ًياصي تِ هصشف اًشطي ًوي تاضذ

 ّاي ضاخص تشسسي

 لدي ويفي ٍ ووي

 تصفيِ ضذُ خطه

 ضْش فاضالب خاًِ

 خْت وشهاًطاُ

 دس آى واستشد

 وطاٍسصي هصاسف

 

 تحميك حاضش، اص ّذف 

 ويفي ضاخصْاي وٌتشل

لدي هاًٌذ خصَصيات 

فيضيىي، اسصش وَدي، 

تيَلَطيىي هيىشٍتيَلَطوي، 

ٍ فلضت سٌگيي لدي خطه 

تِ  ضذُ تصفيِ خاًِ وشهاًطاُ

هذت ضص هاُ ٍ ّش هاُ يه 

ٍهمايسِ تاس اًذاصُ گيشي ٍ 

هياًگيي آًْا تا استاًذاسد ّاي 

 , تِ هٌظَس صيست هحيغي

 لدي اص استفادُ اهىاى

تصفیِ 

خاًِ 

 فاضالب

دکتر  90

ارسالى 

 پرٍارُ

 هَاد تش ػالٍُ فاضالب تصفيِ خاًِ اص حاصل لدي 324

 ٍيشٍس ، ّا داساي تاوتشي گياُ، تشاي هفيذ هغزي

 يا ٍ هَلذ تيواسي ّاي هيىشٍاسگاًيضم سايش ٍ ّا

 وِ تاضذ ًيض هي سوي آلي تشويثات ٍ سٌگيي فلضات

هحصَالت  تشاي سا آى اص استفادُ تَاًذ هي

 ساصد. گضيٌِ خغشًان حيَاى ٍ اًساى ، وطاٍسصي

 وِ ٍخَد داسد لدي ًْايي دفغ تشاي هختلفي ّاي

دفي  ّاي هحل دس دفغ ، سَصاًذى ، آًْا تشيي هْن

 ايي تا . است وطاٍسصي دس استفادُ ٍ تْذاضتي

 هتذاٍل اص يىي صهيي، ّوچٌاى دس استفادُ ٍخَد،

 اص تسياسي لدي دس دفغ هَخَد ّاي سٍش تشيي

 لدي تِ واسگيشي تشاي .ضَد هي هحسَب وطَسّا
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 خاًِ تصفيِ ضذُ خطه

 ضْش وشهاًطاُ فاضالب ّاي

 تْثَد دس وَد ػٌَاى تِ

 ّاي صهيي دس خان

ٍسايش هَاسد  وطاٍسصي

 .تاضذ هي هصشف

 

 وطاٍسصي هسائل دس ضْشي ّاي خاًِ تصفيِ

خاًِ  تصفيِ فاصلِ لدي، تصفيِ ًحَُ هاًٌذ هختلفي

 سايش ٍ هَثش اختواػي ػَاهل ًظش، هَسد اساضي اص

 حتي تا تگيشًذ لشاس دليك هغالؼِ هَسد ػَاهل تايذ

 هحيغي صيست ٍ تْذاضتي هسائل اص تشٍص االهىاى

 5ضَد  خلَگيشي
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