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 مقدمه

دهي، سازمان هاي تحقيق و توسعه براي دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي از اهميت زيادي برخوردار است. اما به علت محدوديت منابع، بايد سياستگذاري،امروزه فعاليت   

هاي ترين دغدغهاي صورت گيرد تا با استفاده بهينه از منابع انساني و مالي، اهداف مورد نظر تحقق يابد. از اين رو يکي از مهمهاي تحقيقاتي به گونهريزي و مديريت فعاليتبرنامه

هاي تحقيقاتي بر اساس اصول و معيارهاي علمي و بر مبناي اشد. اگر اولويتبريزي منسجم براي اجراي آنها ميهاي تحقيقاتي و برنامهبسياري از متوليان تحقيقات، شناسايي اولويت

کاري، تخصيص کاري و موازيگيري روشن در فرايند تحقيقات، جلوگيري از اتالف منابع، پرهيز از دوبارهواقعيات و نيازهاي سازمان تعيين شوند، نتايج ارزشمندي از جمله جهت

هاي کالن سازمان را به دنبال خواهد داشت. نظر مقام عالي وزارت نيرو نيز اينست که تکيه بر گيريها و تصميمسازيايش نقش تحقيقات در تصميمبهينه اعتبارات تحقيقاتي و افز

کنيم تا بتوانيم با تغييرهاي آينده در جهان  باشد و بايد اقتصاد امروز صنعت آب و برق را بايد با دانش روز جهان طراحيپژوهش و توسعه فناوري يکي از راهبردهاي اين وزارتخانه مي

 منطبق باشيم.

نمايد. در را منتشر مي "هاي تحقيقاتي وزارت نيروعناوين اولويت" مجموعه، هر ساله مربوطهدفتر آموزش، تحقيقات و فناوري وزارت نيرو طي ساليان گذشته با استعالم از واحدهاي   

بندي شده اند. بدين ترتيب ضمن تسهيل کار پژوهشگران در ها، براساس محور و زير محور دستههاي تحقيقاتي شرکتنهايي عناوين اولويتجاري همچون سال گذشته، تنظيم سال

 هاي کيفي عرضه خدمات قابل سنجش خواهد بود. ها و جلوگيري از تکرار عناوين مشابه، جايگاه آنها در تامين زنجيره ارتقاء شاخصانتخاب پروژه

هاي مندرج در انتهاي فايل، تماس حاصل نموده و يا به نشاني توانند با شماره تلفنهاي مذکور، ميپژوهشگران محترم جهت اخذ اطالعات در مورد چگونگي انجام اولويت   

ارت، ارائه نظرات و پيشنهادهاي کليه عزيزان در جهت هاي مربوطه، مراجعه نمايند. ضمن استقبال از همکاري کليه پژوهشگران، متخصصان و اعضاي هيات علمي با اين وزشرکت

 ارتقاء سطح اين مجموعه، موجب امتنان خواهد بود.

 

 رويوزارت ن يقات و فناوريدفتر آموزش، تحق

 69مرداد 

 

 



    5                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 بآمحورمنابع  .1

 قنات ،چشمه ،چاه 1-1

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

ي فيلتر شني و کبررسي انسداد بيولوژي

ان احيا و کاف لوله جدار چاهي و امکش

 بازسازي آنها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

مي چاه کافزايش راندمان 

 يفيکها و افزايش 
 تامين آب پايدار روستاها

ارائه راه حل 

 لکمش

2 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

تشاف کفناوري هاي نوين در ا دستيابي به

مقايسه با ساير  منابع آب زيرزميني در

 ،ژئورادار( کتريک)ژئوال هاي موجود روش

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

شناخت پتانسيل هاي 

يفي منابع کمي و کپايدار 

 آب

 ين آب پايدار روستاهاتام
بومي سازي 

 فناوري

3 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

طراحي و اجراي سيستم هاي نوين 

يفي کويديومتري با قابليت سوند پايشي 

 آب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -3

فناوري نوين زدايش نيترات و 

 فلزات سنگين از آب

يفي  و بهينه کنترل ک

منابع آب شرب چاه ها در 

 سطوح مختلف

ارتقاء سالمت و بهداشت 

 انکمشتر

بومي سازي 

 فناوري

4 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

بررسي مقايسه روش هاي نوين چاه 

مقايسه با روش هاي پيمايي)ديجيتالي( در 

 آنالوگ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

شناخت پتانسيل هاي 

يفي منابع کمي و کپايدار 

 آب

 تامين آب پايدار روستاها
سازي بومي 

 فناوري

5 
آب و فاضالب  

 روستايي استان فارس

ان دسترسي و استفاده از آبخوان کبررسي ام

 1566و  056يل شده در عمق کهاي تش

 متر در استان به منظور تأمين آب شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

  

شناخت پتانسيل هاي 

يفي کمي و کپايدار 

 منابع آب

ارائه راه حل 

 لکمش

0 
آب و فاضالب  

 روستايي استان قزوين

بررسي علل خوردگي لوله هاي آبده 

و هندي زمين و ارائه  کچاههاي آب باري

 ار مناسبکراه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

  چاه هاي آب شرب

خوردگي شديد لوله هاي 

 آبده چاهها
 ارکارائه راه

ارائه راه حل 

 لکمش



 9                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

7 
آب و فاضالب  

 رمانکروستايي استان 

ارهاي تعادل بخشي آبخوان کارائه راه

ه فاضالب کميل شبکرمان در صورت تک

و مدل سازي  GISشهري با استفاده از 

 عددي 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش 

 و فناوري وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

اهش شديد سطح آبهاي ک

زيرزميني متعاقب برداشت 

هاي گسترده بخش 

شاورزي در چند دهه ک

اخير و از سوي ديگر تداوم 

م آبي  کسالي و کروند خش

توجه جدي به ادامه حيات 

رمان بعنوان کخوان شهرآب

اصلي ترين منبع تامين 

آب پايدار شهر را در درجه 

باالي اهميت قرار مي 

 دهد.

ز بخش بررسي استفاده ا

از پساب جمع اوري شده 

ه فاضالب شهر کشب

رمان بعنوان تغذيه ک

مصنوعي آبخوان شهر 

بمنظور به تعادل رساندن 

وضعيت آبخوان در 

دشتهايي با بيالن منفي 

اهش پديده نشست ک،

اهش کزمين و همچنين 

آلودگيهاي ناشي از 

ت در محيطهاي کحر

 متخلخل 

ارائه راه حل 

 لکمش

8 
آب و فاضالب  

 رمانکروستايي استان 

طراحي لوله جدار چاه، فونداسيون و شاسي 

 مقاوم در برابر نشست زمين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

زمين در دشت ها نشست 

و بيرون آمدگي 

فونداسيون و لوله جدار 

 چاه

طراحي شاسي مقاوم 

نسبت به نشست زمين 

ه باعث باال کبه نحوي 

آمدن لوله جدا چاه از 

ف تاسيسات و آسيب ک

رساندن به ساير 

 تجهيزات نگردد.

ساخت نمونه 

 محصول

9 
آب و فاضالب  

 رمانکروستايي استان 

بررسي تاثيرگندزدايي به روش تزريق گاز 

ش و لوله جدار کلر در چاه بر لوله هاي آبک

 )مطالعه موردي( و پمپ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه خانه کارايي عملک

 شور کهاي آب 

خوردگي لوله جدار چاه در 

لر به داخل کاثر تزريق گاز 

 چاه 

ارائه بهترين روش براي 

لر و ارزيابي کتزريق گاز 

 رد روش موجودکعمل

ارائه راه حل 

 لکمش

16 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

رد تاسيسات سايت کبررسي و تحليل عمل

خوش سيرت و سايت سرداران شهيد فومن 

و تحليل خطر در پدافند غيرعامل و بررسي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه خانه کارايي عملک

نقاط خطر پذير وجود 

 تهديدات   يدارا تاسيسات

پيشگيري از هرگونه 

 حادثه

ارائه راه حل 

 لکمش



    7                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

اهش خطرپذيري و روشهاي اصولي ک

 پيشگيري و مقابله با آن

 شور کهاي آب  طبيعي

11 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

بررسي خستگي لوله هاي انتقال تحت بار 

داخلي ايجاد شده توسط بوستر  کليکسي

 پمپ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

ضرورت بررسي خستگي 

لوله هاي انتقال تحت بار 

داخلي ايجاد  کليکسي

شده توسط بوستر پمپ 

 ردکجهت ارتقا عمل

 به دانش ودستيابي 

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول کعمل

 عمر چاه هاي آب شرب 

ارائه راه حل 

 لکمش

12 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

بررسي مقايسه اي اقتصادي بين پروژه هاي 

با فشار ثابت با  مجهز به سيستم اينورتر

رد کهاي داراي مخزن هوايي با روي پروژه

 شربمصرف انرژي و تلفات آب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات پيشگويانه 

 تاسيسات آب و فاضالب 

ارگيري روش هايي کب

اهش مصرف کجهت 

 انرژي 

دستيابي به دانش و 

فناوري نوين سيستم 

عميرات هاي نگهداري و ت

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب 

ارائه راه حل 

 لکمش

13 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

آب شرب  کولوژيکتعيين ردپاي ا

 شهرستان نهاوند

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

 بررسي آب مجازي

 کولوژيکتعيين ردپاي ا

آب در جهت بررسي آب 

 اهش آنکمجازي و 

 ارائه مدل 

14 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

بررسي عوامل موثر بر رانش چاههاي آب 

باد و بررسي روشهاي مقابله آدر دشت اسد

 با آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

مديريت چاههاي آب 

 شرب

حفظ منابع آبي و 

 جلوگيري از نابودي آنها

ارائه راه حل 

 لکمش

15 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

بررسي روش هاي بهينه تغيير آرايش 

ه آب شرب روستايي از سيستم شاخه کشب

مينه سازي هزينه کبا هدف ايي به حلقوي 

 سانات فشارها و نو

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه خانه کارايي عملک

 شور کهاي آب 

 يباال ينه هايهز 

آب  يشبکه ها ينگهدار

 ييروستا

مينه سازي هزينه ها و ک

 نوسانات فشار

ارائه راه حل 

 لکمش

10 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

بهينه سازي و بهبود سيستم توزيع آب 

تغيير از  -جامعه ي در حال رشد کبراي ي

 يا شهر کساختار روستا به شهر

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين هوشمندسازي 

ه توزيع آب با قرائت کامل شبک

 نامناسب  سيستم توزيع

 آب

بهينه سازي و بهبود 

 سيستم توزيع آب

ارائه راه حل 

 لکمش
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 نهايي

 نتورهاي آب کجامع  طبيعي

17 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

بررسي تاثير آموزش بر تغيير الگوي مصرف 

 ين روستاييکمشتر

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين هوشمندسازي 

ه توزيع آب با قرائت کامل شبک

 نتورهاي آب کجامع 

 بررسي تاثير آموزش 

يير الگوي مصرف ت

کاهش   و ينکمشتر

 مصرف آب 

ارائه راه حل 

 لکمش

18 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

اهش هدر کبررسي تاثير مديريت فشار در 

 رفت آب )در مجتمع حسن آباد رزن(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين هوشمندسازي 

ه توزيع آب با قرائت کامل شبک

 نتورهاي آب کجامع 

 اهش هدر رفت آبک تاثير مديريت فشار 
ارائه راه حل 

 لکمش

19 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

ايجاد سامانه هاي توين توزيع آب در 

 هاي روستايي هکشب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين هوشمندسازي 

ه توزيع آب با قرائت کامل شبک

 نتورهاي آب کجامع 

ه هاي کتوزيع آب در شب 

 روستايي
 

ارائه راه حل 

 لکمش

26 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 همدان

اهش و يا کاجتماعي اثر  -بررسي اقتصادي

حذف يارانه از قيمت آب روستايي به 

 منظور ارتقاء بهره وري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

و يا حذف  اهشکاثر  

يارانه از قيمت آب 

روستايي به منظور ارتقاء 

 بهره وري

 يبهبود آبرسان
ارائه راه حل 

 لکمش

21 
آب و فاضالب شهري  

 استان اصفهان

يفيت آب کارهاي اجرايي ارتقاء کارائه راه

 اصفهان هاي متفرقه در شهر چاه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

منابع شاورزي آب و ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

افزايش  رد وکبهبود عمل

طول عمر چاه هاي آب 

نامه شماره  4شرب )محور 

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 يفي آب چاه کرتقاء ا
ارائه راه حل 

 لکمش

22 
آب و فاضالب شهري  

 استان البرز

 ارائه روشهاي نوين حفاظت از لوله جدار و

 آبده چاه از خوردگي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

جلوگيري از هزينه هاي 

طوالني تر لوله عمر  مازاد،

 رعايت اصول ها و

 بهداشتي آب

افزايش بهره وري و عمر 

 چاه هاي آب 

ارائه راه حل 

 لکمش
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 نهايي

23 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

اسيون کارستيفيکبررسي و مطالعه وضعيت 

سازند هاي سخت جنوب بروجن تا شمال 

گندمان جهت تعيين حجم ذخيره آب و 

 آب تکتعيين جهت حر

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
 يفي منابع آبکاهش ک -1

ژي و چينه شناسي،ليتولو-

تهيه نقشه زمين شناسي 

 منطقه

تعيين شيب و امتداد -

اليه هاي موجود و 

ردن ناويديس کشخص م

 ها و تاقديس ها

ن شيب و امتداد يتعي -

گسل ها، درزه ها و 

تهيه رز ، ستگي هاکش

ال کتعيين اش، دياگرام

پيشنهاد براي ، ارستيک

 حفر چاه 

 

ت، کتعيين جهت حر

 سطح حدودي ايستايي

)با توجه به چاه هاي 

 ت آبکمسيرحر اطراف(و

ارائه راه حل 

 لکمش

24 
آب و فاضالب شهري  

 استان خراسان رضوي

سالي بر پايداري منابع کبررسي اثرات خش

 آب شرب استان خراسان رضوي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

 يفي منابع آبکاهش ک -1

ثر که اکبا توجه به اين

منابع آبي استان از منابع 

آب زيرزميني تامين 

مطالعه ، نياز به ميگردد

جامعي در خصوص 

يفي کمي و کپايداري 

 وجود دارد

ها و کشناسايي ريس

الت تامين آب در کمش

 استان

ارائه راه حل 

 لکمش

25 
آب و فاضالب شهري  

 استان خوزستان

اربرد فناوري هاي نوين در افزايش ک

)مطالعه  راندمان آبدهي چاه هاي فلمن

 شوشتر( 2موردي چاه فلمن شماره 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

تامين آب شهرستان و رفع 

مبودهاي موجود در اين ک

 زمينه

افزايش راندمان آبدهي 

ميت آب کچاه و بهبود 

 منطقه

 اجراي پايلوت

20 
آب و فاضالب شهري  

 استان خوزستان

منظور بهبود اربرد فناوري هاي نوين به ک

رد و افزايش آبدهي و طول عمر چاه کعمل

)مطالعه موردي  ارستيکهاي آب مناطق 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

الت حفر و کرفع مش

آبدهي چاه هاي اينگونه 

 مناطق

بهبود شرايط حفر و بهره 

 برداري از اينگونه چاه ها
 اجراي پايلوت
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 نهايي

 چاه هاي آب شرب طبيعي چاه هاي آب ايذه(

27 
آب و فاضالب شهري  

 استان قزوين

تعيين علل تخريب لوله جدار چاه هاي آب 

 ت آب و فاضالب استان قزوينکدر شر

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

با تخريب لوله  چدار، چاه 

از مدار بهره برداري خارج 

 مي شود 

با تعيين علل تخريب 

توان  لوله جدار چاه ها مي

از تخريب لوله جدار چاه 

 ها پيشگيري نمود 

ه راه حل ارائ

 لکمش

28 
آب و فاضالب شهري  

 استان قزوين

اهش عمر کمقايسه عوامل موثر در 

ت آب و کبرداري از چاه هاي آب در شر بهره

 فاضالب قزوين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

افزايش طول عمر رد و کعمل

 چاه هاي آب شرب

در حال حاضر بعضي از 

 5متر از کچاه هاي آب در 

سال غير قابل استفاده 

شده و از مدار بهره برداري 

 خارج مي شوند

با مقايسه عوامل موثر در 

اهش طول عمر بهره ک

برداري از چاه هاي آب 

مي توان مهمترين عوامل 

را شناسايي و براي رفع 

ه ريزي و اين عوامل برنام

 اقدام نمود 

ارائه راه حل 

 لکمش

29 
آب و فاضالب شهري  

 استان قزوين

مقايسه روش هاي مختلف بهسازي چاه 

هاي آب و تعيين بهترين روش به منظور 

 افزايش آبدهي و راندمان چاه 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول عمر کعمل

 چاه هاي آب شرب

روش هاي موجود براي 

بازسازي و به سازي  چاه 

هاي آب پر هزينه و 

 نامطمئن مي باشد 

با تعيين بهترين روش ها 

براي بازسازي و بهسازي 

چاه ها مي توان تعداد 

بيشتري از چاه ها را 

سازي نمود بازسازي و به

و  راندمان آبدهي چاه ها 

را افزايش داد و در نتيجه 

هزينه بهره برداري از 

 مي يابد   اهشکچاه ها 

ارائه راه حل 

 لکمش

36 
آب و فاضالب شهري  

 رمانکاستان 

بررسي وضعيت منابع زيرزميني با عمق باال 

در نقاط بحراني استان جهت برون رفت از 

 شرايط اضطراري موجود 

 پروژه

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش 

 و فناوري وزارت نيرو

شدن با بحران ها  مواجه -18

 و بالياي طبيعي و اجتماعي

با توجه به پيشينه 

ه مويد کجغرافياي استان 

زي کوجود درياچه مر

فالت ايران در حدود ده 

هزار سال قبل مي باشد 

يم احتمال وجود منابع عظ

بررسي احتمال وجود 

در  يمنابع آب  فسيل

سطح استان  و ارائه 

ار جهت استخراج کراه

بهينه ، مطمئن و طوالني 

 مدت از اين منابع 

ارائه راه حل 

 لکمش
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 نهايي

رمان را کدر  يآبهاي فسيل

 مي باشد.بسيار محتمل 

31 
آب و فاضالب شهري  

 رمانشاهکاستان 

مطالعه و بررسي علل ريزش چاه هاي  

نگاور و ارائه کتأمين آب شرب شهر 

ارجهت بهبود شرايط و جلوگيري از کراه

 وقوع حوادث مشابه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

اهش عمر مفيد ک -3

 چاههاي آب شرب

با توجه به ريزش ديواره 

ن امور و چاه هاي آب اي

يفيت آب کاهش ک

استحصالي انجام پروژه 

 ضروري است

 بهبود شرايط 

جلوگيري و  يبهره بردار 

 از وقوع حوادث

ارائه راه حل 

 لکمش

 اشانکآب و فاضالب   32
ي و کبررسي روشهاي احياي چاههاي آه

 ار مناسبکارائه راه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

منابع شاورزي آب و ک

 طبيعي

اهش عمر مفيد ک -3

 چاههاي آب شرب

افت شديد دبي چاهها 

 بدليل وجود رسوبات

افزايش عمر مفيد -

 چاهها 

يفيت کارائه خدمات با  -

ميت مناسب به کو 

 ينکمشتر

ارائه راه حل 

 لکمش

 اشانکآب و فاضالب   33

بررسي فني و اقتصادي روشهاي حفاري 

تخريبي چاه جهت پيشگيري از اثرات 

ها و رانش زمين و ارائه بهترين  فرونشست

 گزينه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

اهش عمر مفيد ک -3

 چاههاي آب شرب

خارج از مدار شدن 

چاههاي قابل استفاده در 

با پديده  مواجهصورت 

 فرونشست ها

افزايش عمر مفيد چاهها 

يفيت کارائه خدمات با  -

ميت مناسب به کو 

مقابله با  -ين کمشتر

پديده فرونشست زمين 

با استفاده از راه حلهاي 

 مناسب

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  34

اثرات تخليه چربي دانه گير در هاضم 

رد هاضم در کهوازي و بي هوازي بر عمل

 فاضالب شهر مشهدهاي  خانه تصفيه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  35

ارهاي عملي و اجرايي حذف بو کارائه راه

هاي فاضالب  خانه در سازه مقسم تصفيه

 غرب مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

انتشار بوي تصفيه خانه و  -14

 ايستگاههاي پمپاژ فاضالب

نا مطبوع  در  يبوانتشار

 ه خانه فاضالبيتصف

 درحذف بو 

هاي فاضالب  خانه تصفيه

 غرب مشهد

ارائه راه حل 

 لکمش
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محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  30

هاضم بيهوازي، ارائه طرح توجيهي احداث 

توليد و تصفيه گاز حاصله و احداث 

مولدهاي هم زمان توليد برق و حرارت 

(CHPبراي تصفيه ) هاي فاضالب  خانه

 مشهد

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  37

هاي آناليز ارتعاشات به  استفاده از روش

منظور تخمين وضعيت و عيب يابي 

 تجهيزات تصفيه خانه فاضالب مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ارايي نامناسب و پايين ک -19

بودن راندمان تجهيزات مرتبط 

تاسيسات آب با  تصفيه خانه و 

 و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  38

سنجي انجام تصفيه اوليه فاضالب  انکام

مسير انتقال به  در طولشهر مشهد 

 خانه تصفيه

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک -1
راه حل ارائه 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  39

سنجي فني و اقتصادي استفاده از  انکام

خانه فاضالب با  تور تصفيهکمديا در بايورآ

هدف ارتقاي ظرفيت آن/ مطالعه موردي: 

 خانه التيمور مشهد تصفيه

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ارايي نامناسب و پايين ک -19

بودن راندمان تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و تاسيسات آب 

 و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  46

سنجي فني و اقتصادي تغيير سيستم  انکام

هاي  خانه هوازي لجن به بيهوازي در تصفيه

 فاضالب مشهد

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

نيرو مصوب وزارت 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  41

ي رفتار جريان فاضالب کآناليز هيدرودينامي

در الگونهاي هوادهي تصفيه خانه فاضالب 

منظور بررسي اثر نوع پره   به 1ندآباد کپر

 سيستمردي کهواده بر مشخصات عمل

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش
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محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  42

يفيت پساب خروجي کان بهبود کبررسي ام

تصفيه فاضالب با استفاده از گياهان/ 

 مشهدهاي شهر  خانه مطالعه موردي: تصفيه

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  43

ار رفته در سازه کبررسي انواع پوشش هاي ب

هاي در تماس با فاضالب در 

ت آب و فاضالب کهاي شر خانه تصفيه

ارائه بهترين پوشش با مشخصات مشهد و 

 آن

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

عدم اجراي بهينه -13

 هاي آب و فاضالب طرح
  

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  44

پذيري و  بررسي پايداري، انعطاف

نترلي کال و کتريکپاسخگويي بخش ال

خانه فاضالب خين عرب با استفاده از  تصفيه

  DigSILENTيا  ETAPنرم افزار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ه کعدم هوشمندي شب -16

 هاي آب و فاضالب
  

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  45

يفي کبررسي خصوصيات ساختاري و 

شده در سيستم تصفيه  هاي ترسيب لجن

هاي هوادهي/ مطالعه موردي:  الگون

 شهر مشهد 1ندآباد شماره کخانه پر تصفيه

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

 يفي منابع آبکاهش ک -1

هاي  لجنکم عليرغم حجم 

ها،  خانه توليدي در تصفيه

اقدامي بسيار   يت آنمدير

 .پيچيده و پرهزينه است

ل اقتصادي، کعالوه بر مش

ه دفع کئلي  با توجه به مسا

نامناسب لجن در 

زيست به وجود  محيط

ميآورد، مديريت آن در 

خارج از محدوده 

خانه نيز ميتواند  تصفيه

التي را نيز به کمش

 بردار تحميل نمايد. بهره

. بررسي خصوصيات 1

و  TS,TVS,PHيفي )ک

هاي  قلياييَت( اليه

شده  مختلف لجن ترسيب

 نشيني هاي ته در الگون

. تعيين ارزش حرارتي 2

ودي )محتواي کو 

نيتروژن و فسفر( 

هاي مختلف لجن  اليه

هاي  ترسيبي در الگون

 نشيني ته

ارائه راه حل 

 لکمش



 01                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب
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 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  40

ارهاي جلوگيري از ورود آب کرسي راهبر

آوري  ه جمعکهاي سطحي به شب آبباران و 

 فاضالب شهر مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  47

هاي نوين حذف آشغال و دانه و  بررسي راه

استانداردسازي چربي از فاضالب، معرفي و 

هاي خين  خانه ارهاي مناسب در تصفيهکراه

عرب و التيمور بر اساس ماهيت فاضالب 

 مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ارايي  کپائين بودن  -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  48

هاي توليد بتن مقاوم در برابر  بررسي روش

هاي فاضالب شهر  خانه خوردگي در تصفيه

 مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

و پايين  بارايي نامناسک -19

بودن راندمان تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و تاسيسات آب 

 و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  49

هاي مناسب پمپاژ لجن و دانه  بررسي روش

و انتخاب روش پمپاژ بهينه براي انواع 

 خانه فاضالب مشهد مختلف لجن در تصفيه

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ارايي  کپائين بودن  -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  56

هاي  خانه بررسي ساختار فيلترهاي تصفيه

يفي آن و کمّي و کآب مشهد، ارتقاي 

 اجراي آنبررسي اثربخشي حاصل از 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  51

خانه خين عرب  بررسي ساختار لجن تصفيه

هاي مختلف فرآيند و  و التيمور در بخش

 اربري آنکارزيابي انواع 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک -1
ارائه راه حل 

 لکمش
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 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  52

بررسي گونه هاي گياهي مقاوم و متناسب 

در اجراي فضاي سبز تصفيه خانه هاي 

فاضالب با توجه به فاضالب شهر مشهد و 

 مساحت تصفيه خانه هاي موجود 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  53

بهينه سازي بهره برداري، نگهداري و 

هاي فاضالب التيمور و  خانه تعميرات تصفيه

خين عرب مشهد، با رصد قابليت اطمينان 

 و تعميرات پيشگيرانه

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ارايي نامناسب و پايين ک -19

رتبط بودن راندمان تجهيزات م

با  تصفيه خانه و تاسيسات آب 

 و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  54

برداري و  سازي سامانه هوشمند بهره بومي

خانه التيمور و خين عرب  راهبري تصفيه

 مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ه کعدم هوشمندي شب -16

 هاي آب و فاضالب
  

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  55

خانه  نترلي تصفيهکسازي فناوري  بومي

و سيستم  ASBRهاي فاضالب به روش 

هاي  خانه ادا و مانيتورينگ تصفيهکاس

 فاضالب مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   منابع آبيفي کاهش ک-1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  50

بيني فاضالب ورودي به  پيش

هاي فاضالب شهر مشهد و  خانه تصفيه

ها  ليدي و حدود آنکهاي  تعيين شاخص

 هاي آتي  خانه جهت طراحي تصفيه

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ارايي نامناسب و پايين ک -19

بودن راندمان تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و تاسيسات آب 

 و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  57
خانه فاضالب  ارهاي ارتقاي تصفيهکراه

 اولنگ شهر مشهد

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 فناوريتحقيقات و 

دستيابي به دانش و -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

 

  
ارائه راه حل 

 لکمش
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 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  58

ه فاضالب کارهاي پايش خطوط شبکراه

شهر مشهد و سنجش آلودگي در نقاط 

 مختلف

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ورود آاليندها و فلزات -2

 سنگين به منابع آب
  

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  59

دورت فاضالب کارهاي حذف رنگ و کراه

لزوم استفاده از تصفيه بررسي شهر مشهد و 

 شيميايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

ورود آاليندها و فلزات -2

 سنگين به منابع آب
  

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  06

 کسازي و طراحي سه بعدي هيدرولي مدل

تصفيه خانه فاضالب  کهاي مختلف يکتان

به منظور دست يابي به بازده تصفيه 

خانه  ثر/ مطالعه موردي: تصفيهکحدا

 فاضالب شهر مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

دستيابي به دانش و -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

  
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  01

مطالعه روش هاي نوين و بهينه آبگيري 

ارهاي مناسب براي کلجن و ارايه راه

 فاضالب مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک-1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  02

مطالعه، بررسي و ساخت پايلوت تست 

دهي  سيژنکگيري راندمان ا پلنت اندازه

 ديفيوزر و سيستم هوادهي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و منابع ک

 طبيعي

   يفي منابع آبکاهش ک-1
ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  03

مقايسه آزمايشگاهي پروسه هضم و دفع 

هاي با فرآيند  خانه لجن توليدي در تصفيه

SBR و لجن فعال متعارف 

پايان نامه 

 دانشجويي

ملي  النکطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

   يفي منابع آبکاهش ک-1
ارائه راه حل 

 لکمش
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 محور منابع آب-1

 نوين هاي فناوري 1-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب  

 روستايي استان اردبيل

اتيون هاي خاص کان حذف آنيون و کبررسي ام

از منابع آب شرب با استفاده از فناوري نانو در 

 بخش آب شرب روستايي استان اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و  -3

فناوري نوين زدايش 

نيترات و فلزات سنگين از 

 آب

 آب  عمناب يفيکاهش ک

 نده هايو ورود آال

اتيون کحذف آنيون و 

هاي خاص از منابع 

 آب شرب

ارائه راه حل 

 لکمش

2 
آب و فاضالب  

 روستايي استان اردبيل

مطالعه و بررسي در مورد رسوب گذاري آب و 

استفاده لز فناوري هاي نوين جهت حذف اين 

 پديده در روستاهاي استان اردبيل 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه خانه کارايي عملک

 شور کهاي آب 

  
حل  ارائه راه

 لکمش

3 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 آذربايجان شرقي

 تحقيق و انتخاب گزينه مناسب مطابق با

شور در خصوص درياچه کلي کسياستهاي 

 اروميه

براي تامين آب شرب روستاهاي حاشيه درياچه 

 اروميه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

يفي منابع کاهش ک -1

 آب

چالشهاي موجود در تامين 

آب روستاهاي حاشيه درياچه 

 شدن درياچه اروميه  کو خش

 

نياز به جايگزيني منابع  -

 تامين آب شرب روستايي

شناسايي منابع آب 

مطمئن با لحاظ  شرب

بر  مکشرايط حا

 درياچه اروميه،

و  مقايسه فني

 اقتصادي گزينه هاي

پيشنهاد  مختلف،

 مناسب  گزينه

ارائه راه حل 

 لکمش

4 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 آذربايجان غربي                                  

هاي آب  ساخت دستگاه  بازتواني و احياء چاه

شرب جهت افزايش آبدهي چاه و و افزايش 

 عمر چاه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 طبيعيو منابع 

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول کعمل

 عمر چاه هاي آب شرب

بسيار زياد با توجه به هزينه 

ممنوعه  و حفر چاه ها بسيار 

ساخت ، بودن دشت ها

ه بتواند از طرق کدستگاهي 

مختلف باز تواني و احيا 

رد آنها را کها عمل رد چاهکعمل

بهبود بخشيده و عمر مفيد 

   ، الزم استها را افزايش دهدآن

هدف ساخت 

ه کدستگاهي است 

بتواند با باز تواني و 

احيا چاه ، عمر مفيد 

آن را  افزايش داده و 

از صرف هزينه هاي  

اضافي جلوگيري 

 نمايد.

ساخت 

نمونه 

 محصول



 08                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

5 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

رصد لحظه  و فناوري هاي نوين در ثبت اربردک

اي از هرگونه تغييرات انحراف از محور و ايجاد 

 ناپيوستگي در ساختمان چاه ها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول کعمل

 شرب عمر چاه هاي آب

شناخت عوامل انحراف و 

پيشبيني ممانعت از رخداد 

 انحراف

تامين آب پايدار 

 روستاها

ساخت 

نمونه 

 محصول

0 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

ار و اجراي استفاده از سازه کبررسي و ارائه راه

ها در کننده جريان آب داخل خاکهاي تقسيم 

 ه آبهاي زيرزمينيکشب

 پروژه

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن 

مسيون کآوري 

شاورزي،آب و منابع ک

 طبيعي

    آبيفي منابع کاهش ک

7 
آب و فاضالب  

 روستايي استان قزوين

بررسي تاثير استفاده از تابلوهاي درايو در 

 افزايش عمر چاهها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

رد و افزايش طول کعمل

 عمر چاه هاي آب شرب

خرابي شديد جداره چاه در 

 اثر برداشت بي رويه

ار در کارائه راه

خصوص افزايش طول 

 عمر چاه

ارائه راه حل 

 لکمش

8 
آب و فاضالب  

 روستايي استان قم

تصفيه آب هاي شور و لب شور با استفاده از 

 خازني اسپيرال يروش نوين يون زداي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

ورود آب هاي شور و  -5

 لب شور به منابع آبي
  

ارائه راه حل 

 لکمش

9 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

ارهاي الزم جهت تامين منابع آبي کبررسي راه

در نظرگرفتن شرايط اقتصادي در جايگزين با 

 زمان بحران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه خانه کارايي عملک

 شور کهاي آب 

ضرورت  تامين منابع آبي 

جايگزين با در نظرگرفتن 

زمان  شرايط اقتصادي در

 بحران

 
ارائه راه حل 

 لکمش

16 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

اربرد بيوسنسورهاي حامل پروتئين کساخت و 

 جهت سنجش آلودگي آب هاي زيرزميني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

رد تصفيه خانه کارايي عملک

 شور کهاي آب 

 

رد کارايي عملکارتقاء  

تصفيه خانه هاي آب 

 شور ک

ساخت 

نمونه 

 محصول

11 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 هرمزگان

انيزم رسوب زدايي کبررسي و مطالعه م

) با   ROفيلترهاي غشايي  ممبران هاي 

 استفاده از امواج فراصوت(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -5

فناوري نوين دفع پساب 

ن ها با کآب شيرين 

حداقل اثرات زيست 

گرفتگي ممبران هادر اثر 

 رسوب ذرات

بررسي گزينه هاي 

مختلف شستشويي 

فيلترهاي غشايي با 

استفاده از امواج 

اجراي 

 پايلوت



    06                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

راندمان   -فراصوت  محيطي 

افزايش  -  -شستشو

 عمر مفيد ممبران ها

12 
آب و فاضالب  

 روستايي استان همدان

بررسي فني و اقتصادي روشهاي نوين 

لر و انتخاب کگندزدايي جايگزين مشتقات 

 گزينه مناسب با توجه به شرايط جغرافيايي،

ت آبفار کمنابع مالي و انساني شر جمعيتي و

 همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

عدم استفاده از  -15

 گندزداهاي نسل جديد
 لر کجايگزين مشتقات 

طراحي و بررسي 

بهترين گزينه جهت 

 گندزدايي آب شرب

ارائه راه حل 

 لکمش

13 
آب و فاضالب  

 روستايي استان همدان

تروليز کالبررسي معايب استفاده از دستگاه 

طعام در جهت تغيير پارامتر هاي  کنم

 شيميايي و سالمت عمومي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -3

فناوري نوين زدايش 

نيترات و فلزات سنگين از 

 آب

بررسي معايب استفاده از 

 تروليز کدستگاه ال
 

حل ارائه راه 

 لکمش

14 
آب و فاضالب  

 روستايي استان همدان

ه توزيع آب با استفاده از الگوريتم کمديريت شب

 تصميم گيري نرو فازي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين 

ه کامل شبکهوشمندسازي 

توزيع آب با قرائت جامع 

 نتورهاي آب ک

  ه توزيع آب کمديريت شب
ارائه راه حل 

 لکمش

15 
آب و فاضالب شهري  

 استان بوشهر

ان سنجي احيا چاههاي عميق به کبررسي ام

روش انجماد مطالعه موردي، شهر  کمک

 خورموج

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 طبيعيو منابع 

اهش عمر مفيد ک -3

 چاههاي آب شرب
 احيا چاههاي عميق 

روش انجماد مي تواند  

ان  احيا چاههاي کام

عميق با صرف هزينه 

مترين کمناسب و 

مقدار آلودگي براي ما 

 فراهم آورد

ارائه راه حل 

 لکمش

10 
آب و فاضالب شهري  

 استان بوشهر

زدايي با  کان سنجي احداث تاسيسات نمکام

 مترين آلودگي زيست محيطيک

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

ل دفع پساب کمش -0

 ن هاکآب شيرين 
 آلودگي زيست محيطي

احداث تاسيسات 

زدايي  در محل  کنم

مصب رودخانه و دريا 

مي تواند منجر به 

ارائه راه حل 

 لکمش



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

مترين آلودگي ک

 زيست محيطي شود

17 
آب و فاضالب شهري  

 استان بوشهر

ن کبهينه سازي سلول هاي آب شيرين 

به صورت متوالي با اسمز  MDCروبي کمي

 R.Oوس کمع

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

ل دفع پساب کمش -0

 ن هاکآب شيرين 
 

بهينه سازي آب 

 ن کشيرين 

ساخت 

نمونه 

 محصول

18 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

، نتور هوشمند آب با قابليت قرائت از راه دورک

 نترل دريچه و مانيتورينگ ديتاک

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

ه کعدم هوشمندي شب -16

 هاي آب و فاضالب

باال بودن هزينه هاي قرائت به 

 ،سنتي)مامور قرائت( روش

طوالني شدن دوره قرائت و 

اهش کتوزيع قبوض و 

 ،ت آبفاکنقدينگي در شر

افزايش رضايتمندي 

وتاه کين به دليل کمشتر

 ،ردن دوره ي قرائت توزيعک

اهش مبلغ قبوض ارسالي ک

 ينکبراي مشتر

رضايتمندي 

تسريع در  -ينکمشتر

 ارائه خدمات بهينه

 مشتري مداري

ارائه راه حل 

و  لکمش

ساخت 

نمونه 

 محصول

19 
آب و فاضالب شهري  

 رمانکاستان 

يت هاي تشخيص کاع بررسي و ارزيابي انو

تريايي درآب و ارائه فهرست کسريع آلودگي با

 استانداردهاي مورد نياز.

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش 

 و فناوري وزارت نيرو

شدن با بحران  مواجه -18

ها و بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

در دسترس بودن روشهاي 

جديد تشخيص آلودگي منابع 

 ياب پس از وقوع فجايع

همچون زلزله، رانش زمين و 

... اهميت بااليي در زمينه 

امداد رساني و گذر از شرايط 

 مي باشد. الزم بحراني

بررسي تمامي نمونه 

هاي تشخيص سريع 

 آلودگي در جهان ،

بررسي مقايسه ايي 

نقاط قوت و ضعف و 

در نهايت توليد 

محصول با توجه به 

شرايط خاص و بومي 

 شور ک

ساخت 

نمونه 

 محصول

26 
آب و فاضالب شهري  

 استان لرستان

(بدون pbو  crحذف فلزات سنگين آب ) 

استفاده از مواد شيميايي با طراحي و ساخت 

امپوزيت پليمري اصالح شده با کغشاهاي نانو

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

ورود آاليندها و فلزات  -2

 سنگين به منابع آب

 

  
اجراي 

 پايلوت



    10                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

 تحقيقات و فناوري ارايي باال ک

21 
آب و فاضالب شهري  

 استان لرستان

ار کساخت و به  اهش شوري آب با طراحي،ک 

زيست  امپوزيتکگيري غشاهاي پليمري نانو 

 سازگار.

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

ورود آب هاي شور و لب -5

 شور به منابع آبي

 

  
اجراي 

 پايلوت

22 
آب و فاضالب شهري  

 استان لرستان

ي کساخت غشاهاي پليمري براي حذف فيزي

)بدون استفاده از مواد شيميايي( عوامل 

 روبي آب. کمي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

ورود آاليندها و فلزات -2

 سنگين به منابع آب

روبي و کوجود عوامل مي

 آب  ي درکفيزي

روبي کحذف عوامل مي

ي آب با کو فيزي

استفاده از غشاهاي 

 پليمري

ساخت 

نمونه 

 محصول

23 
آب و فاضالب شهري  

 استان مازندران

استفاده از فناوري فراصوت در حذف  

ل کروبي آب آشاميدني)کپارامترهاي شاخص مي

هتروتروف(جهت  -ليفرم مدفوعيک-ليفرمک

 اهش مصرف مواد گندزداي شيمياييک

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب کميسيون ک

 و منابع طبيعي

عدم استفاده از  -15

 گندزداهاي نسل جديد

استفاده از روش هاي نوين و 

بهينه و اقتصادي تر در 

مقايسه با روش هاي موجود 

(uv  کو ).. لرزني و 

ورود فناوري هاي 

نوين در مقايسه با 

 روش هاي متداول

ارائه راه حل 

 لکمش

24 
آب و فاضالب شهري  

 استان هرمزگان

مستقيم خورشيد جهت استفاده از انرژي غير 

 شيرين سازي آب دريا

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

 ميسيون علوم پايهک

مصرف باالي انرژي  -9

 در تاسيسات آب و فاضالب

هزينه باالي توليد آب توسط 

ن به روش اسمز کآب شيرين 

 وس کمع

استفاده از انرژي 

خورشيدي جهت 

شيرين سازي آب 

 دريا

ساخت 

نمونه 

 محصول

 

 بآمحور منابع  -1

 آب منابع يفيتک 1-3

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  

 استان اردبيل

بررسي ميزان باقيمانده سموم شيميايي مصرفي 

شاورزي در آب آشاميدني کدر باغات و اراضي 

روستايي و ارائه راههاي حذف آن در منطقه 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

دستيابي به  -1

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

 نده ها از منابع آب يآالحذف منابع آب  يفيکاهش ک
ارائه راه حل 

 لکمش



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

رد کارايي عملک مغان

تصفيه خانه هاي 

 شور کآب 

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان اردبيل

 کبررسي و مطالعه فلزات سنگين مانند آرسني

و سرب در آبهاي سطحي به خصوص رودخانه 

اهش کارهاي عملي براي کارس و ارائه راه

 فلزات فوق

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به  -3

دانش و فناوري 

نوين زدايش 

نيترات و فلزات 

 سنگين از آب

نده ها به منابع يورود آال

 آب 
 ت آبيفيارتقاء ک

ارائه راه حل 

 لکمش

3 
آب و فاضالب روستايي  

 استان اردبيل

هاي  بررسي و ارزيابي فني و اقتصادي فناوري

نوين در حذف نيترات، سولفات ، فسفات از آب 

 شرب

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

دستيابي به  -3

دانش و فناوري 

نوين زدايش 

نيترات و فلزات 

 سنگين از آب

 ت نامناسب آبيفيک
ن در ينو يها ياستفاده از فناور

 ت آبيفيکجهت بهبود 

ارائه راه حل 

 لکمش

4 
آب و فاضالب روستايي  

 استان تهران

زمايش پمپاژ چاه ها آبررسي مهندسي ارزش در 

دورت در کاهش ماسه دهي و کدر راستاي 

 سطح روستاهاي استان تهران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

دستيابي به  -4

دانش و فناوري 

نوين براي بهبود 

رد و افزايش کعمل

طول عمر چاه هاي 

 آب شرب

مي چاه ها کافزايش راندمان 

 يفيکو افزايش 
 ارائه مدل  تامين آب پايدار روستاها

5 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خراسان رضوي

اعتباردهي بين المللي مواد مرجع گواهي شده 

وشيميايي و کپارامترهاي فيزيدر زمينه 

 ريزآالينده هاي معدني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

 

اهميت و مناسبت، قابليت 

اربردي بودن کانجام طرح، 

 طرح

قابليت توليد و توزيع مواد 

مرجع گواهي شده مورد تاييد 

بين المللي در زمينه 

وشيميايي در کفيزيپارامترهاي 

 شور و منطقهکسطح 

بومي سازي 

 فناوري

0 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خراسان رضوي

بومي سازي فن آوري استاندارد هاي مرجع 

 روبيولوژيکمي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

 

اهميت و مناسبت، قابليت 

بودن اربردي کانجام طرح، 

 طرح

اليبراسيون کاربرد در کقابليت 

داخلي تجهيزات، صحه گذاري 

نترل کروش هاي آزمون، انجام 

بومي سازي 

 فناوري

ساخت ،



    11                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

يفيت داخلي بر اساس ک

 ISO/IEC 17625استاندارد 

فايت که هاي آزمون ننمو

 (PTتخصصي)

نمونه 

 محصول

7 
آب و فاضالب روستايي  

 استان سمنان

روستاهاي استان در بخش اولويت بندي 

 جداسازي آب شرب از ديگر مصارف

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 آب

رفع  -اربردي بودنک

ارائه راه  -الت مبتالبهکمش

 حل قابل تعميم

بررسي و اولويت بندي روستاها 

ميت آب، کيفيت و کاز لحاظ 

مسائل فني، اجتماعي وزيست 

محيطي به منظور بهره مندي 

نندگان از آب با کمصرف 

يفيت مناسب با استفاده از ک

ظرفيتهاي قانوني در بحث 

 جداسازي آب شرب

بومي سازي 

 فناوري

8 
آب و فاضالب روستايي  

 استان فارس

ننده کيفي سفره تأمين کپهنه بندي تغييرات 

 آب شرب در استان 
  

ها  ورود آالينده-2

و فلزات سنگين به 

 منابع آب

 
اهميت و لزوم حفاظت از منابع 

 آب
 

9 
آب و فاضالب روستايي  

 استان فارس

يفي سازندهاي سخت کپيش بيني تغييرات 

 ننده آب شرب در جنوب استان کتأمين 
  

ها  آاليندهورود -2

و فلزات سنگين به 

 منابع آب

 
اهميت و لزوم حفاظت از منابع 

 آب

ارائه راه حل 

 لکمش

16 
آب و فاضالب روستايي  

 استان فارس

مي سفره هاي آب کپيش بيني تغييرات 

ز مرودشت، سپيدان، فراشبند و کزيرزميني مرا

 خنج

     
ارائه راه حل 

 لکمش

11 
آب و فاضالب روستايي  

 استان قزوين

ليه منابع تامين آب تحت کبررسي ميزان سموم 

جهت و ارايه راهکار عملي  تکپوشش شر

 ها اهش و حذف آلودگيکنترل، ک

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ها  ورود آالينده-2

و فلزات سنگين به 

 منابع آب

اندازه گيري سموم عدم 

 منابع تامين آب استان

آگاهي و داشتن اطالعات از 

آالينده هاي موجود در منابع 

 تامين آب استان

ارائه راه حل 

 لکمش



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

12 
آب و فاضالب روستايي  

 استان قزوين

روستاي داراي آب  کشيرين سازي آب شرب ي

 لب شور به صورت پايلوت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود آب هاي  -5

شور و لب شور به 

 منابع آبي
 

پيشروي آب شور در برخي 

 از منابع تامين آب استان

حذف شوري آب و در صورت 

مقبوليت تعميم آن به ديگر 

 نقاط مشابه

ارائه راه حل 

 لکمش

13 
آب و فاضالب روستايي  

 استان قزوين

منابع تامين آب ان يابي کشناسايي و م

زيرزميني و سطحي در مناطق روستايي استان 

 قزوين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

يفي کاهش ک -1

منابع آب

 

عدم مطالعه مدون در 

خصوص دستيابي به منابع 

تامين آب مطمئن در سطح 

 روستاهاي استان قزوين

ور کمذ بهره گيري از مطالعات

ل آب شرب کجهت حل مش

 روستاهاي استان قزوين

تهيه 

 دستورالعمل

14 
آب و فاضالب روستايي  

 رمانشاهکاستان 

يفيت آب کبررسي پارامترهاي موثر بر سالمت و 

روستاهاي سطح استان  ليه منابع آبکشرب 

متداول اجرايي  ارکرمانشاه و ارائه بهترين راهک

 جهت گندزدايي هر منبع 

  
يفي کاهش ک -1

 منابع آب

اهش خطرات سيستم هاي ک

متداول با استفاده از روش 

توجيه  -هاي موجود

 اقتصادي طرح

 
ارائه راه حل 

 لکمش

15 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گلستان

آالينده هاي معدني با منشاء  کيحذف بيولوژ

 طبيعي از منابع آب زيرزميني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 آب

ردن زمينه ابتال کفراهم 

نندگان به کمصرف 

بيماريهاي مزمن و تحميل 

هزينه هاي سنگين درمان 

به اقشار آحاد جامعه و 

تسريع روند آلودگي منابع 

 تامين

 يکبيولوژار گيري روشهاي کب

نسبت به روشهاي غشايي و يا 

ني در حذف جاذبهاي معد

 هاي فلزات سنگين آالينده

هاي زيست محيطي  سيبآ

به دنبال خواهد  امتري رک

 داشت.

اجراي 

 پايلوت

10 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

بررسي سيستم هاي نوين جهت حذف 

 ها و فلزات سنگين )آهن و منگز از آب( آالينده

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

دستيابي به  -1

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

رد کارايي عملک

تصفيه خانه هاي 

 شور کآب 

وجود امالح آهن و منگنز در 

 منابع زيززميني استان

يفيت مناسب، کتامين آب با 

جلوگيري از تخريب تجهيزات 

استفاده شده در تاسيسات 

شي جهت روآبرساني، شناسايي 

ه هزينه کحذف آهن و منگنز 

اربري آسان داشته کمتري با ک

 باشد.

ارائه راه حل 

 لکمش

17 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

يفي و ارائه سيستم کتدوين الگوي بهينه پايش 

هوشمند در مدلسازي عناصر آالينده خاص 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

دستيابي به  -0

دانش و فناوري 
 

ناسب در خصوص نبود الگوي م

يفيت منابع آب هاي ک

ارائه راه حل 

 لکمش



    15                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

نوين  منابع طبيعي آبهاي زيرزميني استان گيالن

هوشمندسازي 

ه توزيع کامل شبک

آب با قرائت جامع 

 نتورهاي آب ک

 زيرزميني

18 
آب و فاضالب روستايي  

 استان مازندران

يفي منابع آب شرب روستاهاي کپايش 

 GISيفي با کمازندران و پهنه بندي 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

يفي کاهش ک -1

 منابع آب
 يفي آبکارتقاء 

آب شرب در  يفيکپهنه بندي 

 GIS سامانه 

توليد نرم  

 افزار

19 
آب و فاضالب روستايي  

 استان همدان

يفيت آب شرب کتهيه نقشه ارزيابي منابع آب و

 روستاهاي شهرستان نهاوند

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

دستيابي به  -4

دانش و فناوري 

نوين براي بهبود 

رد و افزايش کعمل

طول عمر چاه هاي 

 آب شرب

 يفيت آب شربکتهيه نقشه  يفي آبکارتقاء 
ارائه راه حل 

 لکمش

26 
آب و فاضالب روستايي  

 استان همدان

سامانه تشخيص سريع آالينده ها  کايجاد ي

 مبتني بر پدافند غيرعامل آب شرب روستايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

دستيابي به  -3

دانش و فناوري 

نوين زدايش 

نيترات و فلزات 

 سنگين از آب

 تشخيص سريع آالينده ها تشخيص سريع آالينده ها  
ارائه راه حل 

 لکمش

21 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد

منابع آب شرب دشت بررسي  علل آلودگي 

ارهاي کنصرآباد به نيتريت و نيترات و ارائه راه

 اجرايي

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

ورود  -2

ها و فلزات  هآاليند

سنگين به منابع 

 آب

محدوديت منابع آبي در 

منطقه و هزينه هاي باالي 

 ساير نقطاب از تأمين

ننده و کشناسايي منابع آلوده 

جلوگيري از روند آلوده شدن 

 اين منابع

ارائه راه حل 

 لکمش

22 
آب و فاضالب شهري  

 استان آذربايجان غربي

پايش، بررسي و آسيب شناسي رودخانه  

شهرچاي به عنوان منبع تامين آب شهر اروميه 

 رو بيولوژيکاز لحاظ پارامترهاي مي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

انجام برنامه هاي پايش 

يفي آب ، اطالع مستمر از ک

يفيت منابع آب، روند ک

تغييرات آن ، برنامه ريزي 

تهيه و ارائه مطالعات مربوط به 

يزو ارائه هيدرولوژي حوضه آبر

يفي رودخانه و روند کاطالعات 

 گي آندآلو

ارائه راه حل 

 لکمش



 19                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

براي تخصيص منابع آب 

 جهت

مي  ضروريمصارف گوناگون 

 باشد.

23 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

ترپيلوري در کوباکبررسي ارتباط بين وجود هيلي

منابع آب آشاميدني استان و فراواني 

پهنه بندي آلودگي با آن  هاي گوارشي و بيماري

  GISتوسط 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

به منظور آگاهي از وضعيت 

آلودگي هاي انگلي، اين 

 استانبايد در موضوع 

در صورت مثبت  بررسي و

 پهنه بندي شود.بودن پاسخ، 

 ارتقا سالمت

 حفظ سالمت منابع آب استان

ارائه راه حل 

 لکمش

24 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

آشاميدني  ه توزيع آبکتعيين نقاط بحراني شب

 شهرکرد از نظر بهداشتي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

ميزان در نقاط بحراني بايد، 

ه کلر باقيمانده  را در شبک

 65توزيع آب شرب در حد .

نگه داري  ppm 68تا .

يل فيلم بار کاز تش تانيم ک

تري هاي کآلودگي با

لر کباقيمانده در آب بعد از 

جلوگيري شده و موجب  زني

افزايش ضريب بهداشتي يا 

 گردد. ايمني آب

جلوگيري از انتشار بيماري هاي 

احتمالي در اثر آلودگي ثانويه 

 آب

ارائه راه حل 

 لکمش

25 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

آلودگي هاي انگلي،  MPNتعيين ميزان 

الس کسالمونال و شيگال در لجن به منظور 

 بندي آن.

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

نترل ميزان بار آلودگي ک

پسماند هاي لجن در تصفيه 

حفظ  ،هاي فاضالبخانه 

جلوگيري از ، محيط زيست

نفوذ آلودگي به محيط 

زيست و انتقال بيماري هاي 

و  کانگلي  از طريق باد و خا

 آب

اهش ميزان تخم انگل ها در ک

لجن توليدي و جلوگيري از 

ه در اثر انتشار کآلودگي هايي 

 اين انگل ها  به وجود مي آيد.

 اهش بيماري هاي گوارشيک

 ارائه راه حل

 لکمش



    17                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

20 

آب و فاضالب شهري  

استان سيستان و 

 بلوچستان

رد طرحي مناسب کبررسي عمل دستيابي و

اهش تبخير با توجه به تاثير روش کجهت 

وسيستم کيفيت آب واکاهش تبخير برروي ک

ان توليد کچاه نيمه زابل ودرصورت ام

انرژي خورشيدي در چاه نيمه ها  تريسيته ازکال

 آزمايشگاهي درمحل.بهمراه اجراي نمونه 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

با انجام اين طرح  انتظار مي 

رود به دانش و طراحي 

سيستم  مناسبي دست يابيم 

اهش تبخير  که عالوه بر ک

بتواند  بطور همزمان به 

تريسيته براي کتوليد ال

مصارف مستقيم و يا تحويل 

 ه بپردازد . کبه شب

هدف از اين طرح ،دستيابي به 

ه بتوان بطور کروشي است 

اهش تبخير دست کهمزمان به 

يافت و همچنين با توجه  به 

شدت باالي تابش خورشيدي 

تريسيته کدر منطقه، به توليد ال

 پرداخت. کاز اين انرژي پا

اجراي 

 پايلوت

27 

آب و فاضالب شهري  

استان سيستان و 

 بلوچستان

آبهاي سطحي  بو در بررسي عوامل ايجاد طعم و

 ارهاي حذف آنهاکراه استان و

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

باتوجه به وجود موادآلي 

 و بو ننده طعم وکايجاد 

 رنگ در آبهاي سطحي،

تعيين نوع وروشهاي حذف 

 آن ضروري ميباشد

ننده کشناخت عوامل ايجاد 

ار کطعم وبوورنگ وارائه راه

 حذف انها

ارائه راه حل 

 لکمش

28 
آب و فاضالب شهري  

 استان قزوين
 بررسي حذف نيترات با روش تبادل يون 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به  -1

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

رد کارايي عملک

تصفيه خانه هاي 

 شورکآب 

يفيت محصول کباال بردن 

 نهايي 

با اين روش چاههاي با نيترات 

ه از مدار خارج شده اند کباال 

قابل استفاده ميباشند و 

يفي آب  کمي و کالت کمش

 مرتفع مي گردد.

ارائه راه حل 

و  لکمش

اجراي 

 تپايلو

29 
آب و فاضالب شهري  

 رمانشاهکاستان 

يفيت کارزيابي و تحليل تأثير ريز گردها بر  

رمانشاه و کآب شرب  در منابع توليدي آب شهر 

اهش تأثيرات کارهاي مناسب جهت کارائه راه

 آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 آب

با توجه به ورود ريز گردها و 

احتمال وجود هر نوع آالينده 

در آن انجام طرح پژوهشي 

در اين خصوص ضروري 

 است

ت يفياز کاهش ک يريجلوگ

 آب 

ارائه راه حل 

 لکمش

36 
آب و فاضالب شهري  

 رمانشاهکاستان 

ارزان قيمت يت ها و يا حسگرهاي کساخت  

، هيدروژن سولفيد و کجهت تشخيص آرسني

 ش در آبکآفت 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 ،يييت هاکچنين ساخت 

تشخيص آالينده ها در منابع 

در مواقع ضروري به را  آبي
 

ساخت نمونه 

 محصول



 18                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

با سهولت و  ،يفيکصورت  آب

 هزينه پايين مقدور مي سازد

31 
آب و فاضالب شهري  

 رمانشاهکاستان 

طراحي و اجراي پروژه ساخت تجهيزات و يا 

روش مقابله با بيوتروريسم در منابع توليد 

رمانشاه کسطحي و مخازن آب و فاضالب استان 

سين ها و آالينده هاي ک) شناسايي تو

 ي و شيميايي در محلهاي ياد شده ( کبيولوژي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

با توجه گستردگي تعداد و 

الت کنش منابع و مشکپرا

موجود در خصوص 

بيوتروريسم انجام اين طرح 

 ضروري مي باشد

 
ارائه راه حل 

 لکمش

32 
آب و فاضالب شهري  

 استان گلستان

شاورزي در منابع آب کبررسي سموم آفات 

 ان سنجي روش هاي حذف آن هاکاستان و ام

پروژه 

 پژوهشي

يفي منابع کاهش ک -1

 آب

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 آب

ت منابع آب يفيکاهش ک

 آنورود آاليندها به و 
 آب يفيارتقاء ک

راه حل  ارائه

 لکمش

33 
آب و فاضالب شهري  

 استان لرستان

بررسي حذف سولفات و نيترات از آب  

آشاميدني با استفاده از فرايندهاي تبادل يوني 

الکترودياليز با غشاهاي  اختصاصي و يا

 اختصاصي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 آب

حذف سولفات و نيترات با 

استفاده از غشاهاي 

 امپوزيتکنانو

حذف سولفات و نيترات با 

استفاده از غشاهاي 

 امپوزيتکنانو

ارائه راه حل 

 لکمش

34 
آب و فاضالب شهري  

 استان مازندران

بررسي حذف آهن و منگنز با استفاده از جاذب  

پيرلوزيت و مقايسه با جاذب زئوليت سنتز شده 

 سيد منگنزکبا ا

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

آبهاي زيرزميني در استانهاي 

شمالي بصورت عمده حاوي 

آهن و منگنز بوده و استفاده 

از جاذب هاي با راتدمان 

ه قابليت کقابل قبول 

مناسبي در جهت بهبود 

يفي طعم و مزه آب کخواص 

مي باشند داراي ارزش فني 

 و اقتصادي مي باشد. 

حذف آهن و منگنز از آبهاي 

ذب زيرزميني با استفاده از جا

پيرولوزيت و مقايسه آن با 

جاذب صنعتي زئوليت حاوي 

 سيد منگنزکا

ارائه راه حل 

 لکمش

35 
آب و فاضالب شهري  

 استان مازندران

ش ها با جاذب و نانو جاذب کحذف برخي آفت  

 سيداسيون پيشرفته از آبکيا ا

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

احتمال وجود برخي آفت 

ش ها در منابع آب و ک

انتخاب روش حذف مناسبتر 

با توجه به احتمال ورود برخي 

ش هاي پرمصرف استان کآفت 

به منابع آبي ، ضروريست از 

ارائه راه حل 

 لکمش



    16                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

با راندمان باال در مقايسه با  آب

 اربرديکروش هاي غير

و  روش هاي حذف ارزان تر

 نوين استفاده نمود.

30 
آب و فاضالب شهري  

 استان هرمزگان

بررسي سيستم هاي نوين روش هاي تقليل 

ن ها و ارائه کپساب خروجي آب شيرين 

 اربردي با اجراي پايلوتکارهاي کراه

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب شوراي 

عالي علوم تحقيقات و 

 فناوري

ورود آب  -5

هاي شور و لب 

 شور به منابع آبي

اثرات زيست محيطي ناشي 

 ن ها کاز تلخاب آب شيرين 

اهش شوري پساب خروجي ک

 به دريا 

اجراي 

 پايلوت

37 
آب و فاضالب شهري  

 استان هرمزگان

پايش آلودگي رودخانه ميناب  و شناسايي  

تهيه انون هاي آلودگي با استفاده از شاخص و ک

  GISنقشه پهنه بندي آلودگي در محيط

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

يفي رودخانه کعدم پايش 

 نون کتا 1380ميناب از سال 

انون هاي آلودگي در کتعيين 

مناطق باالدست و نوع آالينده 

ربن فعال در کجهت استفاده از 

 کشماره يتصفيه خانه 

 بندرعباس

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب اهواز   38
يفي منابع کپايش و شناسايي خطرات بالقوه 

 تامين آب شرب اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

دستيابي به  -1

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

رد کارايي عملک

تصفيه خانه هاي 

 شور کآب 

ه منابع تأمين کنظر به اين

آب شرب شهر اهواز از منابع 

سطحي بوده و در معرض 

انواع آلودگي ها مانند 

آلودگي سموم و مواد آلي 

آلودگي   شاورزي ،کحاصل از 

هاي نفتي، پساب هاي 

حاصل از صنايع و همچنين 

اهش حجم آب رودخانه ک

سالي مي کبدليل خش

باشد،انجام اين تحقيق از 

 اهميت بااليي برخوردار است

شناسايي خطرات و انواع 

 آلودگيها

مقايسه منابع تامين آب شرب 

يفي و آالينده کاهواز به لحاظ 

 ها

دام از کرتبه بندي اهميت هر

 آالينده ها

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب اهواز   39

آالينده ز کپايش عوامل پرتوزا حاصل از مرا

ه هاي جمع آوري فاضالب و کي در شبکپزش

 رديابي احتمالي آن در منابع آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

ميسيون سالمت امنيت ک

 غذايي و رفاه اجتماعي

دستيابي به  -2

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

رد کارايي عملک

انسان و  از مطالعات بر روي

حيوان شواهدي به دست 

ه نشان ميدهد کآمده است 

روبه رويي با پرتوهاي 

ي ايجاد کز پزشکشناسايي مرا

ننده عوامل پرتوزا در سيستم ک

جمع آوري فاضالب و يا 

ورودي  "ه مستقيماکزي کمرا

ارائه راه حل 

 لکمش



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

تصفيه خانه هاي 

 شورکفاضالب 

م تا کتيو در دوزهاي کراديوا

ن کمتوسط، در منابع آب مم

است باعث افزايش موارد 

 سرطانزا در دراز مدت شود. 

فاضالب به منابع تأمين آب 

 شرب  شهر اهواز دارند.

پايش عوامل پرتوزا در سيستم 

جمع آوري فاضالب و پساب 

خروجي تصفيه خانه و منابع 

 آب شرب شهر اهواز

اولويت بندي غلظت در پساب   

 خروجي و منابع آب

ارهايي جهت حذف و کارائه راه

اهش آن ها در تصفيه خانه ک

 ب و تصفيه خانه آبفاضال

 آب و فاضالب مشهد  46
نولوژي ساخت کسنجي دستيابي به ت انکام

 بيوسنسور و تحليل آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

ورود  -2

آاليندها و فلزات 

سنگين به منابع 

 آب

  
ساخت نمونه 

 محصول

 آب و فاضالب مشهد  41

ميت و کهاي مؤثر بر  بررسي و تحليل گسل

يفيت چاههاي آب شرب مشهد خصوصا در ک

 مناطق شمال غرب دشت مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

يفي کاهش ک -1

 منابع آب
 

رد کارائه گزارش با روي -الف

 بهبود شناسايي محلهاي

مناسب جهت حفر چاههاي آب 

 شرب در دشت مشهد.

ارائه سامانه آنالين   -ب

مانيتورينگ پديده هاي زمين 

شناسي مرتبط با چاه هاي آب 

 شرب دشت مشهد.

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  42

لر باقيمانده کپايش  گسترش آلودگي و ميزان 

ت آب و فاضالب کهاي توزيع آب شر هکدر شب

 نترلکارهاي کو ارائه راهمشهد 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

شاورزي آب و کميسيون ک

 منابع طبيعي

شدن  مواجه -18

با بحران ها و 

بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

بررسي نحوه گسترش 

ه هاي توزيع کآلودگي در شب

آب و تعيين پهنه آلودگي در 

بيني  زمانهاي متفاوت و پيش

لر کنش ک. تعيين ضريب وا1

 ه موجودکمربوط به شب

. تعيين نواحي آلوده در 2

 زمانهاي مختلف شبانه روز

 ارائه مدل 



    10                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

آلوده  نترل منطقهکروشهاي 

 بسيار با اهميت ميباشد.

لر ک. ارائه منحنيهاي ميزان 3

 هاي مختلف ه در زمانکدر شب

. ارائه اقدامات الزم جهت 4

رد شيرهاي موجود به کعمل

 اهش مناطق آلودهکمنظور 

نترلي ک. تعيين موقعيت ابزار 5

ها و شيرآالت( به  لرسنجکالزم )

منظور پايش دقيق پهنه و اقدام 

 مناسب در مواقع مورد نياز

 

 محور منابع آب-1

 مدل سازي، تغذيه مصنوعي و شناسايي منابع 1-4

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

در تامين آب روستاهاي   کارستيکنقش سازند هاي  

 GISشهرستان دماوند در سامانه 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

دستيابي به  -4

دانش و فناوري نوين 

رد و کبراي بهبود عمل

افزايش طول عمر چاه 

 هاي آب شرب

مي چاه ها کافزايش راندمان 

 يفيکو افزايش 

تامين آب پايدار 

 روستاها
 ارائه مدل 

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

 دريفي کمي و کبررسي اثر فرو نشست زمين از منظر 

تاسيسات آب فاضالب روستايي)مطالعه موردي 

 شهرستان ورامين(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

مواجه شدن با -18

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

اهش اثرات بالياي طبيعي ک

 بر سازه هاي آبي

اهش هزينه ها و ک

 پايداري سازه

حل ارائه راه 

 لکمش



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 چهارمحال و بختياري

هاي جديد با استفاده از نرم يابي حفر چاهانکم

يفيت آب و اجرايي کميت و کافزارهاي الزم با لحاظ 

 شدن آن به صورت نمونه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

مسيون کفن آوري 

شاورزي،آب و ک

 منابع طبيعي

اهش عمر مفيد ک

 چاههاي آب شرب
  

ارائه راه حل 

، اجراي لکمش

 پايلوت

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 سمنان

مدل سازي پويايي سيستم منابع آب دشت سمنان 

 براي تحليل استراتژيهاي توسعه پايدار شهري سمنان

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

يفي کاهش ک -1

 منابع آب

رفع  -اربردي بودنک

ارائه راه  -الت مبتالبهکمش

 حل قابل تعميم

 کبررسي دينامي

وضعيت آبخوان دشت 

بررسي  -سمنان

ميت آب کيفيت و ک

دشت سمنان و ارائه 

ارهاي مناسب در کراه

 حفظ آبخوان 

 ارائه مدل 

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

منابع آب روستاهاي شبيه سازي مصرف و تقاضاي 

 ها مجتمع آب رساني واليت با استفاده از پويايي سيستم

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

صنايع معادن و 

فناوري اطالعات و 

 ارتباطات

اهش عمر ک -3

مفيد چاههاي آب 

 شرب

مديريت هوشمند عرضه و 

 تقاضاي آب

برآورد ميزان تقاضاي 

ط مختلف آب در شراي

 آب و هوايي و جمعيتي

توليد نرم  

 افزار

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

ان هاي مستعد احداث چاه شرب و کپتانسيل سنجي م

شاورزي در استان خوزستان با استفاده از سنجش از ک

 GISدور و 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

 

استفاده بهينه از منابع آب 

اهش هزينه کزيرزميني و 

هاي انتقال آب به مناطق 

دور از منابع آب سطحي 

 مناسب

ان بهينه کتعيين م

 احداث چاه

ارائه راه حل 

 لکمش

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

ان بهينه شارژ آب هاي زيرزميني در استان کتعيين م

 GISخوزستان با استفاده از سنجش از دور و 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

 
لزوم توجه به منابع آب 

 يرزمينيز

ان بهينه کتعيين م

 محل تغذيه مصنوعي

ارائه راه حل 

 لکمش



    11                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  8

هاي آب شرب  انيابي و حفر چاهکسنجي م انکام

هاي عميق در مناطق  برداري از آبخوان منظور بهره به

 شمال غرب دشت مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

 

با توجه به رشد فزاينده 

مبود منابع آبي کجمعيت و 

در دشت ها، مطالعه آبخوان 

تي از اهميت ارسکهاي 

زيادي برخوردار است. آب 

هاي ذخيره شده در اينگونه 

آبخوان ها، به دليل قرار 

گيري در ارتفاعات معموال از 

دسترس انسان به دور بوده و 

لذا آلودگي انساني در آنها به 

 حداقل مي رسد.

الف: شناسايي سنگ 

ارستي کربناته کهاي 

شده در بخش هاي 

شمال غرب دشت 

و  مشهد در صحرا

: روشن بآزمايشگاه 

يفي و کشدن وضعيت 

مي چشمه هاي ک

ارست ها کبه  کنزدي

: ارائه نقشه هاي ج

نتوري وضعيت ک

گسترش واحد هاي 

 ارستي ک

ارائه راه حل 

 لکمش

 آب و فاضالب مشهد  9
هاي زيرسطحي در شهر  بررسي علل باالآمدگي آب

 منظور مديريت صحيح منابع آب مشهد به

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

ميسيون کفناوري 

شاورزي آب و ک

 منابع طبيعي

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

طبق تحقيقات بعمل آمده 

سطح تراز آب زير زميني در 

برخي مکان ها به مشهد 

باال آمده است.  شدت

پيامدهاي نامطلوب حضور 

هاي غيرمنتظره آب در اليه

نشست زمين  موجبسطحي 

نشت آب از  ها،و ساختمان

ديواره طبقات زيرزمين 

ها و اختالل در برج

برداري از اين بهره

ها، جوشش آب از ساختمان

ف و نشت آب از ديواره ک

و هزينه  و...گودها، 

شناسايي علل اصلي 

باالآمدگي تراز آب 

بررسي  •زيرزميني 

الت کخطرات و مش

 •ناشي از اين پديده 

ارهاي کارائه راه

احتمالي براي 

ل کبخشي اين مش عالج

بررسي و مقايسه  •

ارهاي مختلف کراه

ارائه  •اجرايي 

پيشنهاداتي براي 

نترل تراز آب ک

زيرزميني محل ساخت 

 ارائه مدل 



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

بيني نشده تخليه آن پيش

 مي گردد.

در پروژه هاي 

 ساختماني وعمراني

 
 

 ي محور انرژ .2

 ري د پذي نو و تجد ي ها ي انرژ  2-1

 تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  

 استان آذربايجان شرقي

هاي تجديد پذير  استفاده از انرژي

جايگزين انرژي برق جهت گرمايش  

تاسيسات ايسگاههاي آبرساني در 

 مناطق سردسير

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب 

 و فاضالب

 يخ زدن کلر زن ها در ايستگاه ها

استفاده از انرژيهاي 

تجديدپذير براي گرمايش 

 تاسيسات

اجراي 

 پايلوت

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان آذربايجان غربي                                  

بررسي امکان سنجي ساخت و 

بکارگيري سيستم هاي تصفيه آب 

نيترات و  خانگي با تاکيد بر حذف امالح،

انرژي خورشيدي  آرسنيک بااستفاده از

 مناطق روستايي آذربايجان غربي و در

 مشکالت  بررسي چالشها و

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري



 

نتقال آب و ا  زيادهزينه به دليل 

 هاي کوچک ونيروي برق براي روستا

بومي سازي دانش  ،دور افتاده

امکان  واستفاده از اين تکنولوژي 

تصفيه آبهاي لب شور  براي توليد 

آب با کيفيت مطلوب و ارزان ، دليل 

 اولويت دادن به اين موضوع مي باشد

آشنائي با ساخت، 

بکارگيري، راهبري و 

توليد آب ارزان  نگهداري و

قيمت و با کيفيت مطلوب  

مطابق استاندارد آب شرب 

 کشور 

ساخت نمونه 

 محصول

3 
آب و فاضالب روستايي  

 استان تهران

اسپيندل در  متور طراحي و ساخت

 شرکت هاي آب و فاضالبتاسيسسات 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -9

دانش و فناوري نوين 

 براي توليد انرژي 

تامين انرژي بهينه در تاسيسات آب 

 و فاضالب

صرفه جويي در مصرف 

 انرژي

بومي سازي 

 فناوري



    15                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

4 
آب و فاضالب روستايي  

 استان تهران

کاربرد فناوري هاي نوين در تامين 

انرژي پمپاژ چاه هاي نيمه عميق در 

حاشيه رودخانه ها)مطالعه موردي 

 رودخانه نمرود و رود افشان(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

منابع کشاورزي آب و 

 طبيعي

مصرف باالي انرژي -9

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

تامين انرژي بهينه در تاسيسات آب 

 و فاضالب

افزايش بهره وري و کاهش 

 هزينه ها

اجراي 

 پايلوت

5 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خراسان شمالي

مکان يابي و ارزيابي پتانسيل توليد 

( در تاسيسات آب و DGانرژي پراکنده )

 فاضالب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مصرف باالي انرژي -9

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

به دليل مصرف باالي انرژي در 

تاسيسات آب و فاضالب ميتوان از 

منابع انرژي نو جهت تامين بخشي از 

 اين نياز ها بهره جست .

ابي منابع انرژي نو در  جاي 

تاسيسات آب و فاضالب    

تامين سهمي از انرژي 

مورد نياز تاسيسات آب و 

 فاضالب

بومي سازي 

 فناوري

0 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

بررسي و راهکارهاي کاهش هزينه برق 

در تاسيسات آب شرب و ارائه 

 راهکارهاي بهينه

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش 

 و فناوري وزارت نيرو

مصرف باالي انرژي -9

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

 کاهش  هزينه 

کاهش انرژي در تاسيسات 

کاهش هزينه ها را براي 

 کارفرما بدنبال دارد

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

کارگيري مطالعه و امکان سنجي به 

انرژي خورشيدي و باد براي تامين 

انرژي مورد نياز پمپاژ آب در مناطق 

 دوردست

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

مصرف باالي انرژي -9

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

ضرورت به کارگيري انرژي 

خورشيدي و باد براي تامين انرژي 

 مورد نياز پمپاژ آب

 
حل ارائه راه 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد

امکان سنجي و تحليل اقتصادي نصب 

نيروگاه هاي مقياس کوچک برق آبي در 

 خطوط انتقال و شبکه توزيع استان يزد

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب 

 و فاضالب

طبيعي براي تأمين استفاده از انرژي 

برق و همچنين کاهش هزينه هاي 

 رساني به تأسيسات برق

تأمين برق بخشي از 

تأسيسات با کمک روشهاي 

طبيعي و کاهش هزينه 

خريد و انتقال برق به 

 تأسيسات آب و فاضالب

اجراي 

 پايلوت

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 البرز

بررسي بهره گيري از مزاياي انرژي هاي 

نو به منظور استفاده از آن در هوادهي 

 فاضالب 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به  -2

دانش و فناوري نوين 

جهت ارتقاء کارايي 

عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

م مطالعات درخصوص ارتقاء لزوم انجا

 فرايند 

دستيابي به راهکار مناسب 

به منظور تامين انرژي 

عمليات هوادهي با بهره 

گيري از روشهاي کم 

 هزينه

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت



 19                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 خراسان رضوي

مطالعه امکان سنجي استفاده از نيروي 

)ايستگاههاي آب جهت توليد انرژي برق 

 هيدروپاور(

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب 

 و فاضالب

شناسايي پتانسيلهاي توليد نيروي 

 برقابي

افزايش سهم توليد 

 انرژيهاي تجديد پذير

ارائه راه حل 

 مشکل

11 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

استقرار سيستم مديريت سبز  مطالعه و

 درساختمان اداري شهر چابهار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون صنايع 

معادن و فناوري اطالعات 

 و ارتباطات

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب 

 و فاضالب

انسيون کشور ايران  باپذيرش کنو

به کاهش آالينده هاي  پاريس متعهد

منابع  با جايگزيني آنها فسيلي و

باتوجه به  انرژي پاک شده است.

مصرف باالي انرژي درشهرستان 

چابهار اجراي سيستم مديريت سبز 

آن مورد تحقيق قرارگرفته ونتايج 

مي تواند به عنوان الگوي ساير 

 ها مورد استفاده قرار گيرد.  مکان

از انرژي  استفاده

تجديدپذير وکاهش 

آلودگي محيط زيست 

وايجاد ساختمان سبز 

براساس نتايج تحقيق 

 مذکور.

اجراي 

 پايلوت

12 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

 CDMامکان سنجي پياده سازي 

)مکانيسم توسعه پاک( با توليد انرژي از 

لجن در يکي از تصفيه خانه هاي 

 فاضالب استان

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و -9

فناوري نوين براي 

توليد انرژي از گاز متان 

در تصفيه خانه هاي 

 فاضالب

جلوگيري از انتشار گازهاي مخرب 

محيط زيست و توليد برق و حرارت 

 در تصفيه خانه هاي فاضالب

 ن تولبد انرژي از لج
ارائه راه حل 

 مشکل

13 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

توليد برق از خط انتقال جگين به 

)با  جاسک با استفاده از فشار و دبي خط

  استفاده از ميکروتوربين(

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

مصرف باالي انرژي -9

در تاسيسات آب و 

 فاضالب

 توليد برق  فاصله از شبکه برق سراسري 
ساخت نمونه 

 محصول

14 
آب و فاضالب شهري استان  

 يزد

توليد سوخت از لجن تصفيه خانه 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

مصرف باالي -9

انرژي در تاسيسات آب 

 و فاضالب

 کاهش مصرف انرژي توليد انرژي از لجن در تصفيه خانه 

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت



    17                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 تحقيقعنوان  عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب اهواز   15

سنجي بهره گيري از انرژي هاي  امکان

نو و تجديدپذير در راستاي استقرار 

 مديريت سبز 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به  -1

دانش و فناوري نوين 

جهت ارتقاء کارايي 

عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب کشور 

 صرفه جويي اقتصادي، مديريت سبز

ارتقاء توانمندي در توليد 

برق از انرژ يهاي نو و 

 تجديدپذير و ...

و ارائه مدل 

اجراي 

 پايلوت

 

 ي محور انرژ-2

 ي نه سازيبه 2-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان شمالي

شناسايي و جايگزيني تجهيزات 

مستهلک سيستم آب و فاضالب با 

 هدف کاهش مصرف انرژي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

مصرف باالي انرژي 

تجهيزات آب و فاضالب که 

بعضا فرسوده هستند يا 

تحت شرايط نامناسب مورد 

 بهره برداري قرار گرفته اند 

بررسي تمامي تجهيزات و -

تعيين ميزان مصرف آنها                    

شناسايي تجهيزات مستهلک        -

از مدار خارج کردن تجهيزات -

فرسوده و ارايه پيشنهادات فني 

-جهت جانشيني تجهيزات بروز 

بهبود فرآيند از طريق شناسايي 

 سيستم                     

ارائه راه 

 حل مشکل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مازندران

انجام مهندسي مجدد در فرآيندهاي 

مربوط به طراحي و اجراي انواع 

الکتروپمپ ها با اخذ بازخوردهاي 

الزم از بهره برداري و بررسي عوامل 

 سوختن آنها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

  
ارائه راه 

 حل مشکل



 18                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 هرمزگان

طراحي سيستم هاي بهينه مصرف 

انرژي در چاههاي آب شرب و 

ايستگاههاي پمپاژ روستاهاي 

هرمزگان بااستفاده از سيستم هاي 

 هوشمند )فازي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -16

دانش و فناوري نوين 

سيستم هاي نگهداري 

و تعميرات پيشگويانه 

تاسيسات آب و 

 فاضالب 

مطالعات مرتبط با مسائل 

مالي و اقتصادي در جهت 

کاهش هزينه هاي جاري و 

 سرمايه گذاري

طراحي و انتخاب سيستم هاي  

بهينه مصرف انرژي  تاسيسات ها  

و پايش هاي الزم جهت به 

ل رساندن مصرف انرژي و حداق

در نتيجه کاهش هزينه هاي 

 انرژي نياز به تحقيق دارد.

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب شهري استان ايالم  4

بهينه کردن مصرف برق ايستگاههاي 

پمپاژ با هدف کاهش هزينه و باال 

 بردن راندمان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -16

دانش و فناوري نوين 

سيستم هاي نگهداري 

و تعميرات پيشگويانه 

تاسيسات آب و 

 فاضالب 

 بهينه سازي مصرف انرژي کاهش مصرف انرژي
ارائه راه 

 حل مشکل

5 
آب و فاضالب شهري استان خراسان  

 رضوي

طراحي و ساخت سيستم اندازگيري 

سطح ديناميک آب در چاههاي در 

 حالت بهره برداري 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کاهش عمر  -3

مفيد چاههاي آب 

 شرب

با توجه به ضرورت اندازه 

گيري سطح ديناميک 

چاههاي در حين بهره 

در  برداري ساخت دستگاه

 دستور کار قرار گرفت

اندازه گيري سطح ديناميک 

چاههاي در حال بهره برداري به 

منظور مديريت انرژي و 

جلوگيري از سوختن پمپ و 

 افزايش عمر چاهها

ساخت 

نمونه 

 محصول

 آب و فاضالب شهري استان کردستان  0

بررسي علل تغييرات کيفي آب سد 

بانه و تاثيرات سموم کشاورزي، 

شيميايي و حيواني حوضه کودهاي 

آبريز سد بر کيفيت آب خام با هدف 

ارائه راهکارهاي اجرايي جهت ارتقاء 

 کيفي آب

پايان نامه  

 دانشجويي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، 

پژوهش و فناوري 

 وزارت نيرو

دستيابي به  -1

دانش و فناوري نوين 

جهت ارتقاء کارايي 

يه خانه عملکرد تصف

 هاي آب کشور 

  
ارائه راه 

 حل مشکل

 آب و فاضالب شهري استان کردستان  7

بررسي علل وجود الروشيزونوميده در 

منابع آب شرب شهر سنندج و ارائه 

 راهکار پيشگيري و حذف آن

پايان نامه  

 دانشجويي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، 

پژوهش و فناوري 

دستيابي به  -1

دانش و فناوري نوين 

جهت ارتقاء کارايي 

عملکرد تصفيه خانه 

  
ارائه راه 

 حل مشکل



    16                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 هاي آب کشور  نيرو وزارت

 آب و فاضالب شهري استان کرمانشاه  8

مطالعه و امکان سنجي و اجراي  

پروژه استحصال انرژي از شبکه 

شهرهاي کرمانشاه ، جوانرود، پاوه، 

 سرپلذهاب، قصرشيرين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم اجراي بهينه -13

هاي آب و  طرح

 فاضالب

استفاده از شبکه آب جهت 

وجه به توليد انرژي با ت

وضعيت شبکه و توپوگرافي 

 محل

 

ارائه راه 

 حل مشکل

و اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب شهري استان کرمانشاه  9

مطالعه و امکان سنجي و اجراي  

پروژه استحصال انرژي از خط انتقال 

آب سد گاوشان به تصفيه خانه شهيد 

 نظري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

آب و منابع  کشاورزي

 طبيعي

عدم اجراي بهينه -13

هاي آب و  طرح

 فاضالب

استفاده از خط انتقال آب 

سد گاوشان با توجه به 

اختالف ارتفاع و فاصله زياد 

 جهت توليد انرژي

 

ارائه راه 

 حل مشکل

و اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب اهواز   16

بهينه سازي مصرف انرژي ايستگاه 

به کمک هاي پمپاژ آب و فاضالب 

 مدل سازي و نرم افزارهاي رايج

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به دانش  -1

و فناوري نوين 

سيستم هاي نگهداري 

و تعميرات پيشگويانه 

تاسيسات آب و 

 فاضالب 

سيستم هاي پمپاژ در 

ايستگاه هاي پمپاژ يکي از 

پرمصرف ترين سيستم هاي 

ر شبکه هاي به کار رفته د

آبرساني و جمع آوري 

فاضالب هستند ، با اتخاذ 

راه کارهاي مناسب اين 

مصرف نسبتاً باال را مي 

توان تا ميزان زيادي کاهش 

 داد.

وضعيت مصرف انرژي و تقسيم 

بندي پمپ ها از جهت کارکرد و  

رائه راهکارهاي بهينه سازي ا

مصرف انرژي در ايستگاههاي 

رم افزار و پمپاژ  با استفاده از ن

مدل سازي و استفاده از 

 تجهيزات نوين و هوشمند

 ارائه مدل 

 

 

 

 

 

 



 11                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 ي محور انرژ-2

 ي انرژ ي مميزت مصرف و ي ري مد 2-3

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي راهکارهاي کاهش هزينه 

 برق مصرفي در تاسيسات آبرساني
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -2

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب کشور

نه هاي افزايش هزي

 مصرفي

کاهش هزينه برق 

مصرفي در تاسيسات 

 آبرساني

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

توليد انرژي برق از خط انتقال آب 

شرب با نصب ميکرو توربين آبي 

براي منزل مسکوني )در مجتمع 

 آذارستانکي الهيجان (

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -4

و فناوري نوين براي 

بهبود عملکرد و افزايش 

طول عمر چاه هاي آب 

 شرب

نصب ميکرو  بررسي

توربين آبي براي 

منزل مسکوني در 

جهت باال بردن 

راندمان و کاهش 

 هزينه ها

توليد انرژي برق از خط 

 انتقال آب شرب 

ارائه راه حل 

و اجراي  کلمش

 پايلوت

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

بررسي ميزان آب به حساب نيامده 

با استفاده از داده هاي کنتور 

)مطالعه موردي:حسين آباد  حجمي

 ريسماني(

 پروژه پژوهشي
راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

هدر رفت زياد آب در 

 هاي روستاييشبکه 

ارائه روش دقيق و 

صحيح محاسبه آب به 

 حساب نيامده

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمانشاه

مطالعه و بررسي و شناسايي  

راهکارهاي کاهش مصرف انرژي در 

ساختمانهاي اداري آب و فاضالب 

کرمانشاه و استفاده از انرژي تجديد 

درصد  26پذير جهت تامين حداقل 

از انرژي مورد نياز ساختمانها 

 )دستورالعمل وزارت نيرو(

 پروژه پژوهشي
راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

صرف باالي م -9

انرژي در تاسيسات آب و 

 فاضالب

کاهش مصرف انرژي 

در ساختمان هاي 

اداري با توجه به 

هزينه باالي انرژي و 

در راستاي استفاده 

 بهينه از منابع

 
ارائه راه حل 

 مشکل



    10                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

5 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

 مقايسه اقتصادي و و امکان سنجي

فني توليد انرژي از آب ورودي به 

 تصفيه خانه بندرعباس 

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب و 

 فاضالب

استفاده از توان برق 

توسط تاسيسات 

 تصفيه خانه

 توليد برق 
ساخت نمونه 

 محصول

 آب و فاضالب شهري استان يزد  0

بررسي چگونگي بهبود کارکرد 

کولرهاي آبي در جهت کاهش 

 مصرف آب

 پروژه پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و توسعه 

فناوري مصوب شوراي آموزش، 

 پژوهش و فناوري وزارت نيرو

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

مصرف بي رويه کولر 

بي فعلي که آهاي 

ان کم بعلت جري

کولر منجر به  مصرف

بدون  افزايش آب

 درآمد مي گردد 

افزايش درآمد شرکت  

و کاهش آب بدون 

 درآمد 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  7

برداري از  اثربخشي ساخت و بهره

سلول خورشيدي با قابليت انعطاف 

در مديريت مصرف انرژي/ پايلوت: 

 ساختمان ستاد شرکت آبفاي مشهد

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب و 

 فاضالب

  
بومي سازي 

 فناوري

 آب و فاضالب مشهد  8

سازي سيستم  مميزي انرژي و پياده

هاي  خانه مديريت انرژي در تصفيه

 فاضالب شهر مشهد

 پروژه پژوهشي

فناوري اولويت پژوهشي و 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

مصرف باالي  -9

انرژي در تاسيسات آب و 

 فاضالب

ضرورت مديريت 

انرژي در تاسيسات 

 آب و فاضالب

 اجراي پايلوت 
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 آب و فاضالب تصفيهمحور  .3

 بررسي وضعيت سامانه هاي فاضالب و اصالح و بازسازي آنها    3-1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب شهري استان  

 قم

ي بررسي تاثير سودومناز در کاهش آلودگي ها

  نفتي تصفيه خانه هاي فاضالب قم

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 
وجود مواد نفتي در 

 تصفيه خانه فاضالب

بررسي تاثير سودومناز در 

 کاهش آلودگي هاي نفتي

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

بررسي خوردگي منهول ها با توجه به شرايط 

خاک و فاضالب و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت 

 فوق در شهر کرمانجلوگيري از مشکل 

 پروژه پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، 

پژوهش و فناوري 

 وزارت نيرو

کارايي نامناسب  -19

و پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

لزوم اجراي صحيح و 

حفظ و نگهداري 

سرمايه هاي تاسيساتي 

ميت فوق داراي اه

 العاده مي باشد.

دسته بندي مشکالت ايجاد 

شده در منهول هاي 

فاضالب ناشي از عواملي 

همچون کيفيت فاضالب ، 

وضعيت خاک مجاور ، 

عوامل محيطي و .... و در 

ادامه ارائه راهکارهاي 

اجرايي جهت جلوگيري از 

بروز خوردگي و مشکالت 

 سازه اي 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

 BOD  ،COC ،TSSاندازه گيري ميزان سرانه  

)گرم به ازاي هر متر( در  فاضالب شهري

شهرهاي داراي طرح فاضالب در دست بهره 

برداري جهت تدقيق مباني طراحي تصفيه خانه 

 هاي فاضالب شهري

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

و منابع کشاورزي آب 

 طبيعي

پائين بودن  -12

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

، BOD  ،COCسرانه 

TSS    مورد استفاده در

طراحي تصفيه خانه 

فاضالب براساس 

برداشت از منابع و 

مراجع خارجي بوده و 

فانه تاکنون بومي متاس

 سازي نشده است.

،  BODمحاسبه سرانه 

COC ،TSS    فاضالب

هري )گرم به ازاي هر ش

متر( در شهرهاي داراي 

طرح فاضالب در دست بهره 

 برداري 

ارائه راه حل 

 مشکل



    11                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

ساخت دستگاه ميل پيچي حلزوني براي گرفتن  

 ماسه در ورودي تصفيه خانه 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

منابع کشاورزي آب و 

 طبيعي

پائين بودن  -12

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

ورود ماسه به تصفيه 

خانه فاضالب بندعباس 

فرآيند تصفيه را مختل 

 نموده است.

حذف کامل ماسه از پساب 

ورودي به تصفيه خانه 

 فاضالب

ساخت نمونه 

 محصول

5 
آب و فاضالب شهري استان  

 يزد

کاربرد تلفيقي فيلتراسيون تراوشي اصالح شده 

توام با فيلتراسيون غشايي در تصفيه تکميل 

پساب خروجي از سيستم تصفيه فاضالب شهر 

 SBRيزد 

 پروژه پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

کارايي نامناسب و  

پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

کيفيت پساب رسيدن 

استاندارد  مطابق با 

 تخليه به آبهاي سطحي

ارتقاء کيفيت پساب جهت 

 مصرف در صنعت

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 يزد

تعيين ضريب هاي بيوسينتيکي فرآيند  بررسي و

  لجن فعال تصفيه خانه فاضالب شهر يزد
 پروژه پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

کارايي نامناسب  -19 

و پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

مدل نياز به وحود 

ضرايب بيوسينتيکي در 

 طراحي تصفيه خانه

طراحي و ساخت تاسيسات 

تصفيه خانه با ظرفيت 

 مناسب

تهيه 

 دستورالعمل

 پروژه پژوهشي ساماندهي پست هاي ايستگاههاي پمپاژ فاضالب آب و فاضالب اهواز   7

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

عدم اجراي  -13

هاي آب و  بهينه طرح

  فاضالب

با توجه به اتوماسيوني 

شدن سيستم ها و  

پياده سازي نرم افزار 

GIS نياز به بهينه ،

سازي چيدمان پست 

هاي فاضالب طبق 

تئوري صف امري 

 ضروري بنظر مي رسد.

افزايش اثربخشي و بهره 

 وري نيروي انساني

 مديريت هزينه

ارائه راه حل 

 مشکل
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 و فاضالب آب تصفيهمحور -3

 ندي و ارتقاء فرآ ي ساز بهينه 3-2

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  

 استان ايالم

بررسي و مقايسه عملکرد حذف همزمان 

از منابع آبي با  H2Sآهن، منگنز و 

کاتاليست  استفاده از زئوليت خام،

اکسنده، گلوکونيت)گرين سند(، سنگ 

 معدن پيروليزيت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ورود آاليندها و فلزات  -2

 سنگين به منابع آب

محدوديت منايع آبي   -1

 در سطح استان

کاهش کيفيت برخي  -2 

منابع بدليل وجود آهن، 

 H2Sمنگنز و 

بررسي و تحليل خواص   -1

فيزيکي و شيميايي جاذب و 

عوامل موثر بر تبادل يوني 

 H2Sآهن، منگنز و 

اين بررسي قابليت جذب  -2

بسترها بر حذف  آهن، منگنز و 

H2S 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان آذربايجان شرقي

بررسي و شناسايي مشکالت مجتمع 

اي تازه تاسيس آب و فاضالب ه

 شرقي آذربايجان يروستاها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پائين بودن کارايي   -12

فرآيندهاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

شناسايي نيازهاي عدم 

 مجتمع در مواقع بحران،

 پيش بيني نيازهاي واقعي 

تکرار نقص هاي گذشته  عدم

 در مجتمع هاي جديد

تهيه 

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب روستايي  

 استان آذربايجان غربي   

 در Filter  Rockبررسي اثر احداث 

ورودي واحد کلريناسيون تصفيه خانه 

جهت کاهش فاضالب  گوگ تپه مهاباد 

کاهش کدورت  ميزان کلر مصرفي و

 خروجي 

 

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

هرگونه کاهش  در هزينه 

از  هاي مستمر تصفيه خانه

يد کلر  جمله هزينه هاي خر

و اصالح کيفيت  پساب 

خروجي تصفيه خانه  در 

راستاي اقدام به بهره وري 

مطلوب خواهد  CDMسبز و

 بود.

هدف از اجراي اين تحقيق 

 کاهش ميزان کلر مصرفي،

بهبود کيفيت پساب تصفيه 

بهينه سازي و  شده خروجي،

ارتقاي بهره وري تاسيسات مي 

 باشد.

 ارايه راه حل

4 
آب و فاضالب روستايي  

 استان تهران

بررسي ارزيابي زيست محيطي ضرورت 

احداث تصفيه خانه هاي فاضالب 

 روستايي در حوضه سد ماملو و لتيان 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

ارتقاي بهبود فرايند تصفيه 

 فاضالب 

کاهش هزينه ها و افزايش بهره 

 بري

ارائه راه حل 

 مشکل



    15                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

5 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خراسان جنوبي 

بررسي عملکرد کمي و کيفي آب 

شيرين کن مهمويي و تحليل اثرات 

زيست محيطي پساب خروجي و ارائه 

 راهکار مناسب مصرف پساب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

مشکل دفع پساب آب  -0

 شيرين کن ها

تعيين راندمان آب شيرين 

کن نانو نصب شده در 

روستاي مهمويي با توجه به 

برنامه احداث چندين 

ايستگاههاي نصب آب 

شيرين کن از نوع مذکور در 

 سطح کشور

بررسي وضعيت کيفي آب 

توليدي و بررسي راندمان آب 

شيرين کن و ارائه راه حل 

 مصرف پساب 

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
آب و فاضالب روستايي  

 استان مازندران

فيلترهاي شني موجود بررسي و ارزيابي 

در ايستگاه هاي آبرساني روستايي 

مازندران و ارائه راهکار جهت بهبود و 

ارتقاي وضعيت موجود و تهيه 

 دستورالعمل ملي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

مدلسازي عددي هيدرومکانيکي هوادهي 

در حوضچه هاي هوادهي با استفاده از 

همزن سطحي در تصفيه خانه فاضالب و 

موردي  مطالعهارائه سناريوهاي اصالح )

 شهر اردبيل(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

آب و  کشاورزي

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

  
ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

ارائه راهکارها و روش هاي علمي با 

تغييرات جزئي در سيستم هاي 

الکترومکانيکال و شيوه هاي بهره 

برداري با حداقل هزينه ها در جهت باال 

بردن راندمان و کارائي تصفيه خانه 

موردي  مطالعهفاضالب شهري )

 شهرهاي خلخال و گرمي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

  
راه حل  ارائه

 مشکل

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

انجام مهندسي مجدد فرآيند تصفيه آب 

با محوريت بهينه سازي مصرف مواد 

شيميائي در تصفيه خانه آب شرب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 
  

ارائه راه حل 

 مشکل



 19                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 هاي آب کشور  منابع طبيعي اردبيل

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

مدلسازي عددي هيدرومکانيکي هوادهي 

در حوضچه هاي هوادهي با استفاده از 

هواده سطحي در تصفيه خانه فاضالب و 

موردي  مطالعهاصالح )ارائه سناريوهاي 

 شهر گرمي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

  
ارائه راه حل 

 مشکل

11 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

بررسي و ارزيابي جامع روشها و 

فرايندهاي تصفيه خانه آب باباشيخعلي 

اصفهان و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت 

 ارتقاء کيفي 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

ارتقاء کارايي عملکرد تصفيه 

خانه هاي آب کشور )محور 

نامه شماره  1

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 ارتقاء کيفي آب شرب 
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

بررسي راهکارهاي اجرايي استفاده از 

کربن فعال جهت حذف مواد آلي در 

 تصفيه خانه آب باباشيخعلي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

ارتقاء کارايي عملکرد تصفيه 

خانه هاي آب کشور )محور 

نامه شماره  1

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 ارتقاء کيفي آب شرب 
اجراي 

 تپايلو

13 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

ارائه راهکارهاي اجرايي رفع مشکل 

تغييرات کدورت آب ورودي به تصفيه 

 خانه آب باباشيخعلي  

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 فاضالبآب و 

ارتقاء کارايي عملکرد تصفيه 

خانه هاي آب کشور )محور 

نامه شماره  1

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 ارتقاء کيفي آب شرب 
ارائه راه حل 

 مشکل

14 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

مدل سازي تعيين ميزان مصرف مواد 

منعقدکننده براساس کدورت آب ورودي 

 به تصفيه خانه آب باباشيخعلي   

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

تصفيه ارتقاء کارايي عملکرد 

خانه هاي آب کشور )محور 

نامه شماره  1

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 ارتقاء کيفي آب شرب 
اجراي 

 پايلوت

اجراي  ارتقاء کيفي آب شرب ارتقاء کارايي عملکرد تصفيه پائين بودن کارايي   -12الن ملي کطرح هاي پروژه امکان سنجي کاربرد روش هاي مختلف آب و فاضالب شهري استان   15



    17                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

گندزدايي جهت تصفيه آب و ارزيابي  اصفهان

 کليه جوانب آن

نيرو مصوب وزارت  پژوهشي

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

خانه هاي آب کشور )محور 

نامه شماره  1

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 پايلوت

10 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

ارائه راهکارهاي ارتقاء کيفي پساب در 

تصفيه خانه هاي فاضالب به روش برکه 

 تثبيت

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

ارتقاء کارايي عملکرد تصفيه 

خانه هاي فاضالب کشور 

نامه شماره  2)محور 

مورخ  94/106/33433

94/16/21  ) 

 ارتقاء کيفي پساب
اجراي 

 پايلوت

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

امکان سنجي کاربرد روش هاي بوزدايي 

در تاسيسات فاضالب )شبکه جمع آوري 

پمپاژ ، تصفيه خانه هاي ، ايستگاه 

 فاضالب و . . . (

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

انتشار بوي تصفيه خانه  -14

 و ايستگاههاي پمپاژ فاضالب

بوزدايي از تاسيسات 

 فاضالب

جلوگيري از آلودگي محيط 

 زيست

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 تهران

مطالعه و بررسي اثرات تخليه لجن 

تصفيه خانه هاي آب به شبکه فاضالب 

شهري و تاثير آن بر فرايند تصفيه 

 فاضالب 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

ارتقائ و بهبود فرايند 

تصفيه فاضالب و بازيافت 

 پساب تصفيه خانه آب 

 کاهش پساب خروجي 
اجراي 

 پايلوت

19 
آب و فاضالب شهري استان  

 چهارمحال و بختياري

سموم  حذف يسنج امکانبررسي و 

 ه تصفيه خانه فاضالبورودي ب

 )شهرکرد(

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

کارايي نامناسب و پايين  -19

بودن راندمان تجهيزات 

مرتبط با  تصفيه خانه و 

 تاسيسات آب و فاضالب

استفاده از سموم و با توجه 

شبکه هاي   وارد شدن آنها

آن ميزان باقيمانده فاضالب، 

وارد محيط زيست مي شود 

به جهت جلوگيري از 

آلودگي آب و خاک و محيط 

زيست، ميزان باقيمانده ي 

اين سموم مورد بررسي قرار 

 خواهد گرفت.

 ارتقا سالمت

 حفظ سالمت منابع آب استان

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت



 18                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

26 
آب و فاضالب شهري استان  

 چهارمحال و بختياري

تعيين سرنوشت آنتي بيوتيک بررسي و 

هاي  ه تصفيه خانههاي ورودي ب

 فاضالب)شهرکرد(

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

کارايي نامناسب و پايين  -19

بودن راندمان تجهيزات 

مرتبط با  تصفيه خانه و 

 تاسيسات آب و فاضالب

با توجه با اينکه ترکيبات 

 مولکولي آنتي بيوتيک ها 

داراي ترکيبات تجزيه ناپذير 

در کوتاه مدت هستند لذا 

به منظور جلوگيري از 

انتشار بيش از حد اين 

آلودگي ها در محيط زيست 

 اين تحقيق بايد انجام شود.

 جلوگيري از آلودگي منابع آب 

 حفظ محيط زيست

 سالمت منابع آب  

ارائه راه حل 

 مشکل

21 
آب و فاضالب شهري استان  

 چهارمحال و بختياري

انتخاب بهترين نوع فرآيند براي تصفيه 

فاضالب شهرهاي کوچک استان تا 

2666m3/day  در پکيج هاي تصفيه

ناسب با ارتفاع و دماي فاضالب مت

 حداقل هوا

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

کاهش زمان دوره ي -

ساخت تبديل فرآيند تصفيه 

هاي فاضالب  براي بهره 

سازه  برداري  صحيح تر  از

 ها  و تاسيسات ايجاد شده

تسريع در به کارگيري -

سرمايه هاي ايجاد شده  و 

درآمد زا شدن پروژه هاي 

ه هاي فاضالب  در دور

 کوتاهتر 

با توجه به باال بودن  

هاي مربوط به  اجراي  هزينه

تصفيه خانه هاي فاضالب  با 

الني شدن  وروش سازه اي  و ط

)اتالف  پروژه هاي اجرايي

 سرمايه ملي(

ارائه راه حل 

 مشکل

22 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

آن  اثر تاثير ريز گردها درتصفيه آب و

ارائه  برتاسيسات تصفيه خانه سيستان و

راهکار مناسب جهت جلوگيري از 

 افزايش عمر تاسيسات خسارات وارده و

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

نبود سيستم مناسب  -26

حوادث و  جهت مواجهه با

اتفاقات در تاسيسات آب و 

 فاضالب

باتوجه به وجود ريز گردها 

اقع سال ،نياز در اکثر مو

است که اثر خوردگي روي 

تاسيسات وابنيه تصفيه خانه 

بررسي شده راهکارهاي 

مناسب براي افزايش طول 

عمر آنها وکاهش مصرف 

 مواد شيميايي ارائه گردد.

ارائه راهکار جهت باال بردن 

عمر تاسيسات وکاهش مصرف 

 مواد شيميايي.

ارائه راه حل 

 مشکل



    16                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

23 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

اندازه گيري موادسمي مانند آلدئيدهاي 

مشتقات فنل درتصفيه خانه  آروماتيک و

ارائه راهکارهاي  فاضالب و هاي آب و

 حذف آنها

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند 

چشم انداز وزارت 

 نيرو

ورود آاليندها و فلزات  -2

 سنگين به منابع آب

با توجه به استفاده از 

گندزداها امکان تشکيل 

مواد سمي ذکر شده وجود 

داشته که تعيين نوع و 

اندازه گيري آنها ضروري 

 ميباشد

تعيين نوع واندازه گيري سموم 

 وآالينده هاي شيميايي

ارائه راه حل 

 مشکل

24 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

بهينه سازي فرايند تصفيه فاضالب با 

استفاده از تلفيق دو روش رايج لجن 

 فعال و برکه تصفيه 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

 آب و فاضالب

نظر مي رسد تلفيق اين ه ب

دو سيستم با رعايت ضوابط 

امکان پايين ، استاندارد

مدن هزينه هاي ساخت و آ

ارتقا کيفيت را بدنبال 

 خواهد داشت .

رسيدن به بهترين حالت 

راندمان تصفيه و همچنين 

کاهش حجم الگونها و کاهش 

هزينه هاي اجراو در نتيجه 

بهبود بهره وري و بهره برداري 

ري آسان از طريق نيروي و کارب

 انساني با حداقل تخصص

بومي سازي 

 فناوري

25 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمانشاه

روشهاي ارتقاء بهره وري و کاهش  

مصرف انرژي در تصفيه خانه هاي لجن 

 فعال به روش هوادهي گسترده

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

مصرف باالي انرژي در  -9

 تاسيسات آب و فاضالب

با توجه به هزينه باالي 

انرژي و مصرف باالي انرژي 

در اين تصفيه خانه ها هر 

نوع پژوهشي در راستاي 

مي  مطلوبکاهش هزينه ها 

 باشد

 
ارائه راه حل 

 مشکل

20 
آب و فاضالب شهري استان  

 مرکزي

هاي خارج  فيتوپالنگتونبررسي تاثير 

شده از تصفيه خانه هاي آب استان 

مرکزي در شبکه آبرساني در رشد 

بيوفيلم، راندمان گندزدايي و مشکالت 

 بهداشتي مصرف کنندگان آب شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

ورود آاليندها و فلزات  -2

 آب سنگين به منابع
 

تدوين برنامه هاي مقابله يا 

پيشگشري با توجه به نتايج 

تحقيق صورت گرفته براي 

ارتقاء سطح کيفيت آب شرب 

موجود در شبکه و انشعابات 

 آب شهرهاي استان

ارائه راه حل 

 مشکل

27 
آب و فاضالب شهري استان  

 مرکزي

بررسي روشهاي کاهش جمعيت جلبکي 

در پساب خروجي تصفيه خانه هاي 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه هاي 

در صورت حذف نشدن اين 

مواد اثر بخشي  ،بکهالج

کاهش مقدار کلر مصرفي  -1

مطلوبيت کيفيت ظاهري  -2

ارائه راه حل 

 مشکل



 51                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

شوراي عالي علوم  فاضالب استان با فرآيند برکه تثبيت

 تحقيقات و فناوري

ندزدا و کلرزني کاهش گ آب و فاضالب

ميابد . در قسمت بعد 

الل بودن پساب زشفافيت و 

 خروجي مد نظر ميباشد . 

کاهش  -3پساب خروجي  

اثرات سوء ناشي از مصرف دوز 

باالي کلر پساب خروجي )تري 

 (THMهالو متانها و 

 آب و فاضالب اهواز   28

امکان سنجي استفاده از مديا ثابت با 

رشد چسبنده به منظور تصفيه و کاهش 

 (IFSحجم لجن )

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

سيستم لجن فعال با رشد 

چسبيده ثابت با دارا بودن 

خصوصيات طراحي 

 ،هزينه کم عملياتي،ساده

قابليت شوک پذيري باال و 

مشکالت کمتر در هنگام 

 بهکار سبب مي شود تا 

بعنوان يک پيشنهاد خوب 

براي تصفيه انواع مختلف 

 فاضالبها مطرح باشد

امکان سنجي استفاده از مديا 

ثابت با رشد چسبنده به منظور 

تصفيه و کاهش حجم لجن 

کاهش زمان ماند ، بيشتر 

 کردن درجه تصفيه

 کاهش احتمالي نيترات

در تصفيه خانه فاضالب غرب 

 اهواز

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب اهواز   29

امکان سنجي استفاده از مديا متحرک با 

رشد چسبنده به منظور تصفيه و کاهش 

 (MBBRحجم لجن )

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

مانند  MBBRراکتور 

راکتور لجن فعال از تمامي 

حجم تانک براي رشد 

بيومس استفاده 

تحمل در برابر ميکند.

ميزان بارگزاري، انعطاف 

پذيري در طراحي فرايند، 

سرعت باالي راه اندازي، 

اکتور و عدم نياز حجم کم ر

به برگشت لجن از ديگر 

مزاياي اين روش مي باشد 

که تصفيه خانه فاضالب 

جهت ارتقاء و بهبود به آن 

امکان سنجي استفاده از مديا 

متحرک با رشد چسبنده به 

منظور تصفيه و کاهش حجم 

لجن در تصفيه خانه فاضالب 

 غرب اهواز

اجراي 

 پايلوت



    50                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 نياز دارد.

 آب و فاضالب اهواز   36

آسيب شناسي سامانه هاي کلرزني 

گازي با رويکرد کاهش هزينه هاي 

 تعميرات و نگهداري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب کشور 

 

باال بودن هزينه هاي -

 تعميرات

شناخت نقاط ضعف -

سيستم با توجه به 

 مخاطرات بخش کلر

کاهش  ميزان خرابي هاي 

اين بخش و عدم توقف 

 سيستم

انتظار ميرود با انجام اين 

پژوهش بتوان با شناخت نقاط 

ضعف سيستم از تمام ظرفيت 

بخش کلر زني استفاده کرد و 

با رعايت روش هاي استاندارد 

ينه هاي مربوط به اين هز

 بخش را کاهش داد.

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   31

بررسي و شناسايي علل باال بودن 

تعميرات اضطراري مرتبط با روش هاي 

 بهره برداري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

نوين سيستم هاي فناوري 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب و 

 فاضالب

 

باال بودن هزينه هاي -

 تعميرات

ناکافي بودن درآمد شرکت -

از مطالبات و لزوم کاهش 

 هزينه هاي تعميرات

شناخت روش هاي صحيح -

بهره برداري و حذف موارد 

 مخرب در راهبري سيستم

انتظار مي رود با تحقيق در اين 

بخش نحوه صحيح بهره برداري 

از سيستم شناسايي شده و 

تحقيق به نحوي صورت گيرد 

که در مواقع مختلف بتوان از 

تجهيزات به نحو مناسب با 

راندمان باال استفاده کرد و با 

اين روش از هزينه هاي مربوط 

به خرابي هاي ناشي از عدم 

 ت. بهره برداري صحيح کاس

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شيراز  32

بررسي روش هاي مختلف پيش تصفيه 

براي سوپرناتانت توليدي در تصفيه خانه 

 فاضالب شيراز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي فاضالب کشور

هاي  سوپرناتانت هاضم

صوصيت خهوازي بعلت  بي

پذير  خود سخت تصفيه

باشند و اين پساب براي  مي

هاي کشور  خانه کليه تصفيه

ساز بوده و مديريت  مشکل

 باشد.  آن خيلي سخت مي

مديريت ارائه راهکار جهت 

 سوپرناتانت 

ارائه راه حل 

 مشکل



 51                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 آب و فاضالب تصفيهمحور-3

 پساب و لجن و استفاده از آنها 3-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

شناسايي و باز فراوري از لجن تصفيه 

خانه هاي فاضالب روستايي براي مصارف 

 کشاورزي 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش  -2

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب کشور

توليد محصول از فرايند تصفيه 

 فاضالب 
 توليد محصول نوين

اجراي 

 پايلوت

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 سمنان

 MBSBRبهينه سازي رآکتور بيوفيلمي 

و شوک آلي وارده  F/Mدر کنترل نسبت 

از  LASبه سيستم با تاکيد بر حذف 

 فاضالب صنايع شوينده

پايان  

نامه 

 دانشجويي

ملي الن کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

رفع مشکالت  -کاربردي بودن

ارائه راه حل قابل  -مبتالبه

 تعميم

بکارگيري شيوه هاي 

نوين در ارتقاي کارايي 

تصفيه خانه هاي 

فاضالب و کاهش 

 يست آاليندگي محيط ز

اجراي 

 پايلوت

3 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

امکان سنجي استحصال انرژي از لجن 

تصفيه خانه هاي فاضالب استان اردبيل 

با مالحظات زيست محيطي و تحليل 

اقتصادي و ارائه مدل براي دوره بازگشت 

 سرمايه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -9

و فناوري نوين براي 

توليد انرژي از گاز متان 

در تصفيه خانه هاي 

 فاضالب

  

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

امکان سنجي و ارائه راهکارهاي بهينه 

دفع يا استفاده مجدد از لجن تصفيه خانه 

 اردبيل هاي فاضالب استان

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش  -2

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب کشور

  

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

5 
آب و فاضالب شهري استان  

 تهران

توسعه نيروگاه هاي بيوگاز در کليه تصفيه 

 خانه هاي فاضالب 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش  -9

و فناوري نوين براي 

توليد انرژي از گاز متان 

در تصفيه خانه هاي 

 فاضالب

استحصال انرژي با استفاده از 

 بيوگاز 

کاهش هزينه هاي جاري 

شرکت و مديريت انرژي 

جهت تامين نيرو برق 

 تصفيه خانه 

بومي سازي 

 فناوري



    51                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 تهران

توليد گوگرد يخ خشک از فرآيند تصفيه 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

علوم شوراي عالي 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش و -2

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه 

 خانه هاي فاضالب کشور

توليد محصول از فرآيند تصفيه 

فاضالب که نياز کشور را در 

واردات گوگرد يخ خشک برطرف 

 سازد

توليد محصول نوين و 

حرکت در راستاي 

استفاده ازپتانسيل هاي 

 بالقوه

اجراي 

 پايلوت

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

امکان سنجي استفاده مجدد از پساب 

تصفيه خانه فاضالب شهري استان 

خوزستان با رويکرد اقتصادي و تهيه  

مدل مالي جهت واگذاري احداث تصفيه 

  BOOها  به روش ير شهرسا خانه هاي

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 

مد زايي براي تصفيه خانه آدر

هاي فاضالب و کاهش هزينه 

 هاي بهره برداري

بهبود و اقتصادي نمودن 

بهره برداري از تصفيه 

 خانه هاي استان

و ارائه مدل 

اجراي 

 پايلوت

8 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

ارزيابي ريسک هاي مديريت جمع آوري و 

استفاده مجدد از فاضالب شهري در 

)مطالعه شرکت هاي آب و فاضالب 

  (تصفيه خانه هاي فاضالب استانموردي 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 

بهينه سازي خروجي تصفيه 

صرفه ي خانه هاي آب استان و 

 اقتصادي

استفاده ي مجدد و 

بهينه از خروجي تصفيه 

 خانه هاي فاضالب

اجراي 

 پايلوت

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

بررسي امکان  استفاده از پساب  آب 

به منظور کاهش   ROشيرين کن هاي 

معضالت  و مخاطرات  زيست  محيطي و 

دفع پساب  آنها  و انتخاب  گزينه برتر با 

اولويت  استفاده از سيستم  هاي طبيعي  

 –اجتماعي  –)از ابعاد  مختلف فني 

 اقتصادي و زيست محيطي(

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 وريتحقيقات و فنا

مشکل دفع پساب  -0

 آب شيرين کن ها

با توجه به محدوديت منابع آبي  

و رويکرد  کشور در استفاده  از 

آب شيرين کن ها  به منظور  

تامين  منابع آب، ضرورت  دارد  

دفع  پساب  و راهکارهاي رفع 

 مشکل مذکور بررسي گردد .

استفاده  هدفمند از  

پساب  آب شيرين کن 

و جلوگيري از  ROهاي 

 تبعات  زيست محيطي

ارائه راه حل 

 مشکل

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

ارائه راهکار عملي استحصال منيزيم از 

پساب آب شيرين کن هاي 

SWROچابهار 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

مشکل دفع پساب  -0

 آب شيرين کن ها

با توجه به غني بودن آب دريا از 

افزايش غلظت آن در  منيزيم و

استحصال اين SWROپساب 

عنصر از منبع مذکور اقتصادي 

قسمت قابل توجهي از  بوده و

هزينه هاي شيرين کردن آب 

 دريا را تامين ميکند

استحصال اقتصادي 

منيزيم از پساب غني از 

 SWROمنيزيم 

اجراي 

 پايلوت



 51                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب شهري استان قم  11

بررسي جامع استفاده از پساب تصفيه 

خانه فاضالب قم در کاربري هاي مختلف 

از جمله صنعت ، کشت و صنعت و 

 کشاورزي

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 
نبود مطالعه جامع در خصوص 

 کاربري هاي مختلف از پساب

بررسي جامع استفاده از 

پساب تصفيه خانه 

 فاضالب 

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

12 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

-اقتصادي–بررسي و ارزيابي جامع فني 

اجتماعي و زيست محيطي توليد 

 پوست در تصفيه خانه فاضالب کرمانکم

پروژه 

 پژوهشي

کالن ملي طرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

با توجه به وضعيت استان از 

لحاظ کمبود منابع آبي و در 

عين حال درصد باالي باغات 

کشور در اين استان لزوم بهره 

برداري از لجن موجود در روند 

تصفيه فاضالب شهري جهت 

تامين بخشي از نيازهاي 

کشاورزان و در عين حال رعايت 

جنبه هاي زيست محيطي 

 اهميت فو ق العاده اي را دارد.

ارائه بهترين راهکار جهت 

ايجاد زمينه هاي افزايش 

درآمد شرکت و در عين 

حال استفاده بهينه منابع 

موجود با توجه به شرايط 

 جوي استان 

بومي سازي 

 فناوري

13 
آب و فاضالب شهري استان  

 گيالن

بررسي روش هاي حذف يا استفاده مجدد 

از آلومينيوم و آهن موجود در لجن تصفيه 

 خانه بزرگ آب گيالن با روش هاي نوين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

حجم باالي لجن -7

توليدي درتصفيه خانه 

 فاضالبهاي آب و 

روش هاي موجود حذف و 

استفاده مجدد از لجن حاصل از 

تصفيه آب در تصفيه خانه هايي 

که در آنها از سولفات آلومينيوم 

يا کلرور فريک بهره گيري 

گردد، بسيار هزينه زا بوده و  مي

 مقرون به صرفه نمي باشد.

استفاده از روش هاي 

 نوين جهت تصفيه لجن
 ارائه مدل 

14 
آب و فاضالب شهري استان  

 لرستان

بررسي راهکارهاي گندزدايي و کاربردي  

استفاده از لجن تصفيه خانه فاضالب خرم 

آباد براي مصارف کشاورزي با تکيه بر 

 استاندارد هاي استفاده از لجن.

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از لجن  -8

 و پساب در کشاورزي
 

استفاده از لجن استاندارد 

 جهت مصارف کشاورزي

ارائه راه حل 

 مشکل



    55                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

15 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

امکان سنجي استفاده از پساب تصفيه  

خانه فاضالب ساري جهت آبياري باغات 

 مرکبات

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

مصوب وزارت نيرو 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

با توجه به اينکه مازندران اولين 

قطب کشاورزي کشور مي باشد 

باالترين ميزان شاليزار و باغات را 

داراست بنابراين شرايط بومي 

منطقه ايجاب مي نمايد تا 

حداکثر استفاده پساب تصفيه 

 بعمل آيد. خانه ها

جلوگيري از هدررفت 

پساب توليد شده تصفيه 

به  ستاناخانه فاضالب 

 رودخانه همجوار

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

بررسي روش هاي کاربرد لجن هاي 

 فاضالب در بخش کشاورزي يا صنعت

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

علوم  شوراي عالي

 تحقيقات و فناوري

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

لجن در حجم زياد با توجه به 

محل تصفيه خانه ضروريست در 

قالب پژوهش نسبت به ارائه راه 

حل و توليد محصول براي کسب 

 درآمد اقدام گردد.

استفاده از لجن توليدي 

براي کشاورزي و 

 ثروتتوليد -صنعت

ارائه راه حل 

 مشکل

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 همدان

تاثير استفاده از پساب تصفيه خانه 

فاضالب شهري استان همدان بر ميزان 

غلظت آالينده ها در محصوالت کشاورزي 

 منطقه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

با بهره برداري از تصفيه خانه 

همدان و استفاده از مازاد پساب 

، بحران آب در بخش کشاورزي

حل مي شود اما بايد تاثير 

استفاده از آن مورد بررسي قرار 

 گيرد.

آناليز کامل فاضالب ) از 

لحاظ آالينده هاي 

 -نيترات  -ميکروبي 

روهاي باقي مانده دا

بررسي  -شيميايي...( 

ميزان غلظت آالينده ها 

در محصوالت کشاورزي 

 -منطقه ) سيب زميني 

 سبزي جات(

ارائه راه حل 

 مشکل

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 همدان

بررسي و مديريت لجن در تصفيه خانه 

 فاضالب شهري سرکان

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

علوم  شوراي عالي

 تحقيقات و فناوري

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

مشکل مديريت لجن در تصفيه 

 خانه هاي فاضالب

ارائه راهکار مديريت لجن 

در تصفيه خانه  فاضالب 

 سرکان

ارائه راه حل 

 مشکل



 59                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب شهري استان يزد  19
بررسي و تعيين ميزان فلزات سنگين 

 فاضالب شهر يزد

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به منابع 

 آب

 بهبود عملکرد تصفيه فاضالب 
کاهش فلزات سنگين 

 جهت مصرف در صنعت 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان يزد  26
مناسب ترين ماده منعقد کننده تعيين 

 جهت آبگيري لجن تصفيه خانه

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

حجم باالي لجن  -7 

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

بهبود عملکرد تصفيه فاضالب  

 در آب گير ي  لجن

آب گيري و کاهش 

 يت لجندرصد رطوب

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان يزد  21

بررسي موضوع استفاده مجدد از پساب در 

صنايع،کشاورزي،منابع طبيعي،و ... و تاثير 

 آن در ايجاد اشتغال

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از لجن  -8

 و پساب در کشاورزي
 کمبود منابع آب

صرفه حويي در مصرف 

منابع آبي و ايجاد 

 اشتغال 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان يزد  22
بررسي استفاده از لجن تصفيه خانه در 

 صنايع ، کشاورزي ، منابع طبيعي

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

مصوب وزارت نيرو 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از لجن  -8

 و پساب در کشاورزي

ضرورت دفع لجن بر اساس 

 شرايط استاندارد

صرفه حويي در مصرف 

کودهاي شيميايي و 

 حيواني

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان يزد  23
توليد کود ارگانيک از ضايعات گياهي 

 تصفيه خانهفضاي سبز 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از لجن  -8 

 و پساب در کشاورزي

حجم ضايعات گياهي فضاي  

 سبز تصفيه خانه

صرفه حويي در مصرف 

کود هاي شيميايي و 

 حيواني

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب شهري استان يزد  24

 ياتوليد ورمي کمپوست از لجن 

هاي موجود در  يا علفو ها  سرشاخه

 تصفيه خانه

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از لجن و  

 پساب در کشاورزي

ضرورت دفع لجن بر اساس 

وضايعات  شرايط استاندارد 

 گياهي فضاي سبز تصفيه خانه

صرفه حويي در مصرف 

کودهاي شيميايي و 

 حيواني

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب شهري استان يزد  25

تاثير فاضالب شهري بر عملکرد تجمع 

گلرنگ،جو و ) گياهان عناصر سنگين در

 (آفتابگردان

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

عدم استفاده از لجن و  

 پساب در کشاورزي
 کمبود منابع آب

صرفه حويي در مصرف 

منابع آبي و ايجاد 

 اشتغال 

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 



    57                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 پايلوت تحقيقات و فناوري

 آب و فاضالب اهواز   20

بررسي اثرات روان آب ها بر کيفيت 

فاضالب و لجن ورودي به تصفيه خانه 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -2

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب کشور

تغيير کيفيت فاضالب ورودي در 

ممکن است فصول مختلف که 

ورود رواناب ها به  ناشي از

اهميت  ، ازتصفيه خانه باشد

ويژه اي جهت بکار بردن 

هاي متناسب در تصفيه  سيستم

 برخوردار است.

شناسايي  منابع ورود 

رواناب ها و لجن به 

 تصفيه خانه فاضالب

پايش  ورودي روانابها از  

 لحاظ کيفي و لجن

ارائه راهکارهاي فني و  

 مديريتي 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   27

امکان سنجي استفاده از پساب خروجي 

تصفيه خانه فاضالب غرب اهواز در 

 مصارف صنعتي

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش  -2

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 فاضالب کشور

استفاده مجدد از پساب تصفيه 

شده پتانسيل خوبي جهت تامين 

بخشي از آب مورد نياز صنعت 

 است

امکان سنجي استفاده از 

پساب خروجي تصفيه 

خانه فاضالب غرب اهواز 

در مصارف صنعتي و 

ر فني جهت ارائه راهکا

رساندن به کيفيت 

مطلوب و راهکار 

مديريتي جهت استفاده 

 در اين مصرف

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   28
امکان سنجي تبديل لجن مازاد خروجي 

 تصفيه خانه فاضالب به کود کشاورزي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از لجن  -8

 و پساب در کشاورزي

برطرف کردن مشکل دفع و 

 انباشت لجن

استفاده از لجن به عنوان کود 

 کشاورزي

تبديل لجن به کود 

کشاورزي با ازت 

استاندارد و کاهش 

آلودگي ميکروبي در حد 

 استاندارد

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   29

استفاده از شناسايي روشهاي کارآمد 

پساب آب شيرين کن ها با حداقل اثرات 

 زيست محيطي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -5

و فناوري نوين دفع 

پساب آب شيرين کن ها 

با حداقل اثرات زيست 

 محيطي 

هاي خانگي براي  آب شيرين کن

ه تصفيه هر يک ليتر آبي ک

ميکنند، مقدار پنج ليتر آب به 

ريزند. اين درحالي  فاضالب مي

هاي دور ريز براي  است که آب

آمد ارائه روشهاي کار

استفاده از پساب آب 

شيرين کن خانگي و 

 اجراي پايلوت

اجراي 

 پايلوت



 58                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

مصارف ديگري مانند شستن 

ظرف، لباس، حياط و... کاربرد 

رساني از پاک و  دارد. عدم اطالع

هاي دور  قابل استفاده بودن آب

ريز موجب هدر رفت و اسراف 

 شود. آب مي

 آب و فاضالب شيراز  36

بهينه سازي فرآيند هضم بي هوازي لجن 

و افزايش کيفيت لجن هضم شده و 

 افزايش کمي و کيفي بيوگاز توليدي

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 فناوري تحقيقات و

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

سيستم هاضم بي هوازي شيراز 

علت يک سري مشکالت داراي  به

باشد. ميزان  راندمان پايين مي

بيوگاز توليد شده جهت توليد 

برق کافي نيست و نرخ تجزيه 

مواد آلي قابل تجزيه کم 

 باشد. مي

افزايش راندمان سيستم 

 لجنتثبيت 

بومي سازي 

 فناوري

 آب و فاضالب مشهد  31

صنعتي توليد ريز  اجراي پايلوت نيمه

خانه  جلبک و بايوديزل از پساب تصفيه

 فاضالب مشهد

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

هاي  تصفيه فاضالب به روش

معمول، روشي پرهزينه ميباشد. 

کردن  هاي اقتصادي يکي از راه

تصفيه فاضالب، کشت ريز 

جلبک و توليد محصوالت با 

ارزش افزوده باال از جمله 

بايوديزل، رنگدانه ها و بايومس 

 ميباشد.

. ساخت يک واحد 1

توليد ريز جلبک به 

ليتر  060666ظرفيت 

فاضالب در هر دوره 

 کشت

 . توليد بايوديزل2

 دانه . توليد رنگ3

. ارتقاي پارامترهاي 4

، BODکيفي فاضالب)

COD)نيترات، فسفات ، 

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب مشهد  32

مطالعه موارد کاربرد لجن خروجي از 

 خانه هاي فاضالب/ مطالعه موردي: تصفيه

 هاي خين عرب و التيمور خانه تصفيه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل



    56                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 فرآيند طبيعي تصفيه فاضالب 3-4

 نوع تحقيق تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
اسناد باال 

 دستي
 مشکالت

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب شهري استان سمنان  1
امکان سنجي حذف آرسنيک با 

 کمک ترکيبات با پايه طبيعي
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کاهش کيفي  -1

 منابع آب
 آلودگي منابع آبي

روش هاي کاربردي براي 

کاهش آالينده هاي خاص، 

صرفه اقتصادي ، هزينه هاي 

سرمايه گذاري و نگهداري ، 

 حفظ سالمت مصرف کننده

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب روستايي استان گيالن  2

بررسي راهکارمناسب تصفيه 

کاهش اثرات  فاضالب جهت

فعال  مواد زيست محيطي

سطحي )شوينده ها( در 

 اکوسيستم مناطق روستايي

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون  

 فرهنگ و تمدن

دستيابي به -2

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 کشور  فاضالب

وجود آلودگي منابع 

 آبي

دگي منابع جلوگيري از آلو

آبي، جلوگيري از تخريب 

 محيط زيست

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 آب يي گند زدان ي نو ي هاي فناور 3-5

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 چهارمحال و بختياري

 HPCبررسي کارآيي حذف جمعيت هتروتروف 

 بآدر  TiO2توسط نانوذرات 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن 

آوري کمسيون 

کشاورزي،آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از 

 گندزداهاي نسل جديد
  

ارائه راه حل 

 مشکل



 91                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 چهارمحال و بختياري

ساخت جاذب گرافني و بررسي خاصيت تصفيه 

 کنندگي و گندزدايي آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن 

آوري کمسيون 

کشاورزي،آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از 

 گندزداهاي نسل جديد
  

ساخت نمونه 

 محصول

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان جنوبي 

سب براي تزريق کلر به آب بررسي روشهاي منا

 فشار باال نقاط داراي  در خط انتقالدر 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن 

آوري کمسيون 

کشاورزي،آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از 

 گندزداهاي جديد 

عدم تزريق کلر در 

 -باالنقاط داراي فشار 

دررفتگي شبکه تزريق 

 کلر 

تعيين روش مناسب 

تزريق کلر با استفاده از 

استفاده -فناوريهاي جديد

-از گندزداهاي جديد

 ارائه راهکارها

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 سمنان

طراحي و ساخت پکيج تزريق محلول گندزدا در 

سيال و مناطق فاقد برق با استفاده از نيروي 

 استخراج محدوديت هاي آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کارايي نامناسب و  -19

پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و تاسيسات 

 آب و فاضالب

رفع  -کاربردي بودن

 -مشکالت مبتالبه

ارائه راه حل قابل 

 تعميم

از قابليتهاي استفاده 

دينامکي در مسير تزريق 

و بکارگيري سامانه بومي 

با کمترين هزينه و 

اپراتوري حداقل در 

مناطقي که امکان 

استفاده از نيروي برق 

 وجود ندارد

بومي سازي 

 فناوري

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کهگيلويه و بوير احمد

بررسي مقايسه اي روش هاي گندزدايي آب 

تاثير الکتروليز نمک طعام بر  آشاميدني و

 کيفيت آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از  -15

 گندزداهاي نسل جديد

کلر و مشتقات آن 

بيشترين کاربرد را در 

گندزدايي دارد. با 

توجه به خطرات 

مربوط به حمل و 

نقل، نگهداري و 

ات همچنين توليد

جانبي کلر استفاده از 

روش هاي ايمن و 

مقرون به صرفه از 

تعيين کارايي عملکرد هر 

يک از روش هاي 

گندزدايي بر آلودگي 

ميکروبي و کليفرم 

تعيين  -مدفوعي 

پارامترهاي تاثيرگذار 

فيزيکي و شيميايي حوزه 

آبريز بر عملکزد هر کدام 

 تعيين -از روش ها 

کارايي سيستم الکتروليز 

تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

اهميت ويژه اي 

 برخوردار است.

نمک طعام از نظر مصرف 

نمک،برق، توجيه 

اقتصادي نسبت به 

 پرکلرين و گاز کر

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي فعاليت آنزيم بتا گلوکورونيدار در 

اشريشياکلي هاي جداشده از منابع جداشده از 

 منابع آب به عنوان شاخص آلودگي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -7

و فناوري نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي نقاط 

نشت و شکستگي در 

 خطوط انتقال آب

احتمال وجود آلودگي 

ميکروبي در آب شرب 

منابع و شبکه توزيع و 

 مخازن

کاهش هزينه آزمون 

ميکروبي، شناسايي هاي 

 سريع آلودگي آب

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي عملکرد پايلوت و تدوين مباني طراحي 

سيستم جذب آمونيوم با استفاده از زئوليت 

 طبيعي براي تصفيه آبهاي آلوده به آمونياک

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

عالي علوم  شوراي

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش  -1

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي آب 

 کشور 

احتمال آلودگي منابع 

آبي به آمونيوم در اثر 

 نفوذ فاضالب

دستيابي به مباني 

طراحي حذف آمونيوم 

 توسط زئوليت طبيعي 

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

براي  خال uvبررسي عملکرد سيستم پايلوت 

حذف آالينده هاي سمي و گندزدايي همزمان 

 آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -1

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي آب 

 کشور 

احتمال آلودگي منابع 

آبي به کرم و فلزات 

 سنگين

کاهش هزينه بابت 

تصفيه آب آلوده به 

آاليندههاي سمي و 

 توليد آب با کيفيت باال

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان اردبيل  9

ارزيابي فني و اقتصادي فن آوريهاي نوين 

تصفيه در حذف بو و طعم در تصفيه خانه آب 

 اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -1

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي آب 

 کشور 

  
ارائه راه حل 

 شکلم

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 لرستان

فاده از جداسازي و حدف رنگ از فاضالب با است 

 غشاهاي پليمري اليه نازک

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به منابع 

 آب

حذف رنگ از فاضالب 

از غشاهاي  با استفاده

 پليمري

حذف رنگ از فاضالب با 

استفاده از غشاهاي 

 پليمري

ساخت نمونه 

 محصول
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 تحقيقات و فناوري

11 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

امکانسنجي استفاده از خاک سرخ جزيره هرمز  

به عنوان يک جاذب براي حذف فلزات سنگين 

 از فاضالبهاي شهري

پايان  

نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون علوم 

 پايه

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به منابع 

 آب

حذف فلزات سنگين  

از فاضالب جزيره 

 هرمز

افزايش کيفيت  پساب 

خروجي جزيره جهت 

 ورود به دريا

بومي سازي 

 فناوري

 آب و فاضالب اهواز   12

ليز بررسي و آسيب شناسي سيستم هاي الکترو

( در تصفيه آب کلرويناتورنمک طعام) الکترو 

 شهر اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از گند  -15

  زداهاي نسل جديد

نداشتن اطالعات 

کافي در خصوص 

استفاده از سامانه 

 هاي گندزدايي نوين

شناسايي آسيب هاي 

ناشي از بهره برداري از 

 سامانهاين 

بررسي و ارزيابي استفاده 

از اين سامانه نسبت به 

 سامانه هاي گازي

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   13

امکان سنجي استفاده از فناوري هاي جديد در 

بهينه سازي فرآيند تصفيه آب با رويکرد حذف 

EC و کدورت 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

عالي علوم شوراي 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به دانش  -1

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي آب 

 کشور 

کدورت با توجه اثرات 

فرآيند در  ECو 

تصفيه و لزوم استفاده 

فناوري هاي نوين از 

 در حل اين معضل

ضرورت تحقيق در 

مشخص اين زمينه 

 مي شود.

هاي شناسايي فناوري 

مقايسه استفاده از ، جديد

فناوري هاي جديد 

 نسبت ساير روش ها

شناسايي آسيب هاي 

احتمالي ناشي از      

 فناوري هاي جديد

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شيراز  14

بررسي گندزداهاي مختلف در تصفيه خانه 

فاضالب شيراز و مقايسه آنها از نظرکارائي فني 

 و اقتصادي

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از گند  -15

 زداهاي نسل جديد

با توجه به مالحظات 

زيست محيطي و 

بهداشتي براي 

استفاده مجدد پساب 

خانه فاضالب،  تصفيه

انتخاب روش مناسب 

براي گندزدايي 

اهميت بسزايي پيدا 

 کرده است

شناسائي نقاط قوت و 

هاي  ضعف روش

گندزدائي مختلف پساب 

خانه و انتخاب  تصفيه

روش بهينه از ديدگاه 

 فني و اقتصادي

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت
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 ه آب و فاضالبيمحورتصف-3

 ت آبيفيک 3-6

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  استان  

 اصفهان

  حذف نيترات از آب شرب با نانوفيلتر

 اتچمنت نانو جاذب

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

مشکالت بوجود آمده در اثر 

افزايش سطح يون نيترات در 

 آبخوان هاي استان

بر طرف کردن مشکالت 

بوجود آمده در اثر افزايش 

سطح يون نيترات در آبخوان 

هاي استان با بکارگيري 

 فناوري هاي نوين 

اجراي 

 پايلوت

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

زدايي و  بررسي روش نوين براي نيترات

 شربکاهش کدورت چاه هاي آب 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

دستيابي به  -3

دانش و فناوري نوين 

زدايش نيترات و 

 فلزات سنگين از آب

افزايش ضريب ايمني کيفي 

 منابع آب 

ارتقاء سالمت و بهداشت 

 مشترکان

اجراي 

 پايلوت

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

يم پخته جهت ناستفاده از دولوميت 

 کيفي چاه هاي آب شرب  يارتقا

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -3

دانش و فناوري نوين 

زدايش نيترات و 

 فلزات سنگين از آب

افزايش ضريب ايمني کيفي 

 منابع آب 

ارتقاء سالمت و بهداشت 

 مشترکان

تدوين 

 استاندارد

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

ي از کاربرد شانبررسي احتمال آاليندگي 

 در منابع آب شرب UPVCلوله هاي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -3

دانش و فناوري نوين 

زدايش نيترات و 

 فلزات سنگين از آب

افزايش ضريب ايمني کيفي 

 منابع آب 

ارتقاء سالمت و بهداشت 

 مشترکان

ارائه راه حل 

 مشکل



 91                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 چهارمحال و بختياري

ارزيابي کيفيت و آلودگي آب رودخانه 

کره بس ) محدوده مورد مطالعه محور 

 ( و ارايه راهکار اجراييلردگان–بروجن 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن 

آوري کمسيون 

کشاورزي،آب و منابع 

 طبيعي

کاهش کيفي منابع 

 آب
 کيفيت آب  

راه حل  ارائه

 مشکل

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 چهارمحال و بختياري

بررسي راهکارهاي حذف نيترات در 

فرايند فيلتراسيون تصفيه خانه هاي آب 

 روستايي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن 

آوري کمسيون 

کشاورزي،آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -3

دانش و فناوري نوين 

زدايش نيترات و 

 فلزات سنگين از آب

  
اجراي 

 پايلوت

7 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کهگيلويه و بوير احمد

بررسي کيفيت شيميايي منابع آب شرب 

زيرزميني شهرستان بويراحمد با 

و شولر  WQIاستفاده از شاخص هاي 

 .GISدر سامانه 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

عوامل مختلفي موجب 

گسترش آلودگي ومحدودتر 

شدن منابع آب در دسترس 

. نياز است که يک مي شود

پايش وارزيابي ممتد و جامعي 

 از آبهاي زيرزميني جهت

مصارف شرب انساني صورت 

 گيرد. 

هدف کلي: تعيين کيفيت آب 

شرب روستايي شهرستان 

بويراحمد با استفاده از 

و شولر  IRWQIشاخصهاي 

                                                         GISدر سامانه 

اهداف اختصاصي: تعيين وزن 

نيترات، هدايت الکتريکي، 

، SARسختي کل، وزن

و تاثير آن بر  pHفات و فس

کيفيت شيميائي آب شرب 

 روستايي شهرستان بويراحمد  

تهيه 

 دستورالعمل

8 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کهگيلويه و بوير احمد

آسيب شناسي فرايند تصفيه خانه 

 فاضالب ياسوج 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

پائين بودن  -12

کارايي  فرآيند هاي 

تصفيه خانه هاي آب 

 و فاضالب

سيب آ شناسايي آالينده ها و

 هاي موجود 
 اصالح فرايندها

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

9 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گلستان

حذف بو و طعم آب استحصالي از منابع 

 تامين زيرزميني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

 فناوري کميسيون

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

اعتراض مشترکين بر 

فاکتورهاي زيبايي شناختي آب 

و افزايش مصرف مواد گندزدا 

 جهت کاهش اثرات طعم و بو

حذف طعم و بو در منابع 

تاميني که با مشکل 

باکتريهاي سولفات و آهن و 

يا گازهاي سولفيدي مواجه 

 هستند و افزايش رضاينت

مندي مصرف کنندگان در 

 پي اين اقدام اصالحي. 

اجراي 

 پايلوت

16 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گلستان

ا رفع مشکل يون نيترات از آب شرب ب

 روشهاي اقتصادي

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

فراهم کردن زمينه ابتال مصرف 

کنندگان به بيماريهاي مزمن و 

تحميل هزينه هاي سنگين 

درمان به اقشار آحاد جامعه و 

 تسريع روند آلودگي 

 يحذف نيترات و ارتقا

کيفيت آب استحصالي و 

بدنبال آن کاهش ضريب 

مصرف  يريسک ابتال

 ماريهاي مرتبط کنندگان به بي

و  ارائه مدل

اجراي 

  پايلوت

11 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي و تحليل در تاسيسات آب شرب 

و بررسي روستايي در روستاهاي مرزي 

خطر پذيري تاسيسات با رويکرد پدافند 

 غيرعامل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

نبود سيستم  -26

جهت مواجهه مناسب 

حوادث و اتفاقات  با

در تاسيسات آب و 

  فاضالب

با توجه به وجود انواع تهديدات 

در روستاهاي مرزي بررسي 

نقاط ضعف و برنامه ريزي 

جهت پيشگيري نقاط ضعف 

 آن

جلوگيري از هرگونه خطر در 

تاسيسات آب شرب 

 روستاهاي مرزي

ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي روش هاي حذف منگنز و 

 انتخاب روش برتر جهت حذف آن 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -3

دانش و فناوري نوين 

زدايش نيترات و 

 فلزات سنگين از آب

وجود امالح محلول منگنز در 

 آب زيرزميني استان منابع

شناسايي روش کم هزينه با 

راندمان باال و کاربردي آسان 

 جهت حذف منگنز از آب 

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت



 99                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

13 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مازندران

ارزيابي کارايي سامانه هاي گندزدايي در 

ايستگاه هاي آبرساني روستايي مازندران 

شهرستان  مطالعه موردو مدلسازي آن )

 محمودآباد(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از  -15

گند زداهاي نسل 

 جديد

  

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت

14 
آب و فاضالب روستايي استان  

 هرمزگان

بررسي راهکارهاي اجرايي حذف يا 

کاهش کدورت در منابع آب سطحي 

 مورد استفاده در روستاهاي هرمزگان 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

 بر کدورت تاثير منفي

 گندزدايي 

حذف يا کاهش کدورت 

 درحد استاندارد

راه حل ارائه 

 مشکل

15 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

ارائه راهکارهاي تصفيه  ارزيابي و

اضطراري درمقابله با آلودگي هاي نفتي 

و مشتقات آن درتصفيه خانه آب 

)مطالعه موردي: تصفيه خانه آب 

 باباشيخعلي اصفهان(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

ورود آاليندها و  -2

فلزات سنگين به 

 منابع آب

 ارتقاء کيفي آب شرب  پدافند غيرعامل
ارائه راه حل 

 مشکل

10 
آب و فاضالب شهري استان  

 آذربايجان شرقي

پايش کيفيت آب در منابع و مخازن 

 خصوصي شهرتبريز 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

پژوهش شوراي آموزش، 

 و فناوري وزارت نيرو

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

به دليل زمان ماند طوالني آب 

در مخازن خانگي و تاسيسات 

مجتمع ها، کيفيت آب مصرفي 

مشترکين همخواني دقيقي با 

آب شبکه نداشته و لذا با توجه 

به الزامات برنامه ايمني آب 

(WSP پايش و مواظبت از ،)

کيفيت آب در نقطه مصرف 

جزو ملزومات مي باشد. 

همچنين امکان دارد با برگشت 

آب آلوده مخازن به شبکه 

افزايش ضريب اطمينان از  -1

سالم بودن آب تحويلي در 

برآورد  -2نقطه مصرف 

تقريب مراکزي که از آب 

-3مخازن استفاده مي کنند. 

آموزش نکات فني و ايمني به 

ي که از سازه هاي افراد

مخازن آب خصوصي استفاده 

 مي کنند. 

ارائه راه حل 

 مشکل



    97                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

آلودگي به داخل شبکه نيز 

 انتقال يابد. 

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 زنجان

ضرورت استفاده از پلي بررسي  

الکتروليت آنيوني و ارتباط آن با عوامل 

لوژيک در تصفيه خانه باکتريولوژي و بيو

تاثير استفاده از آن بر آب زنجان و 

 سالمت انسان

 پروژه

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -1

دانش و فناوري نوين 

جهت ارتقاء کارايي 

عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب کشور 

بررسي داليل توجيهي براي   

استفاده از پلي الکتروليت 

آنيوني در تصفيه خانه آب 

زنجان و امکان استفاده از ماده 

 يگزينجا

بررسي ضرورت يا عدم  -1

ضرورت استفاده از پلي 

 الکتروليت آنيوني

بررسي اينکه در صورت  -2

عدم استفاده از آن عوامل 

باکتريولوزي و بيولوزيک در 

 آب افزايش مي يابد؟

بررسي اينکه در صورت  -3

استفاده از آن باقيمانده 

حاصله در آب بر سالمت 

 انسان تاثيرگذار هست؟ 

ه حل ارائه را

 مشکل

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 کهگيلويه و بويراحمد

بررسي پساب فاضالب شهري با استفاده 

از پوشش گياهي ترجيحا کشت نيزار 

تصفيه خانه هاي فاضالب دهدشت ، 

 دوگنبدان، ياسوج 

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي کطرح هاي 

وزارت نيرو مصوب 

شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

رفع عوامل مخرب زيست 

 محيطي

ايجاد پساب مورد اعتماد براي 

محيط زيست وقابل استفاده 

 در صنعت 

بومي سازي 

 فناوري

19 
آب و فاضالب شهري استان  

 کهگيلويه و بويراحمد

ساخت يک سامانه تصفيه  طراحي و

پساب خورشيدي با استفاده از فتو 

 کاتاليستها با کمک انرژي خورشيدي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم استفاده از  -15

گند زداهاي نسل 

 جديد

استفاده از باز چرخاني و چرخه 

آب وجبران کاهش  آب در 

 صنعت کشاورزي 

استفاده از تکنولوژي هاي 

 نوين صنعت

ساخت نمونه 

 محصول



 98                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

26 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

سنجي استفاده از ترکيبات خانگي  امکان

طبيعي براي گندزدايي آب شرب در 

 شرايط بحران

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون علوم 

 پايه

مواجه شدن با  -18

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

در شرايط مديريت بحران و 

خارج شدن تصفيه خانه از مدار 

مي توان از نتايج اين تحقيق 

 استفاده کمرد

استفاده از مواد داخل منزل 

جهت گند زدايي آب در 

 شرايط بحران

ساخت نمونه 

 ولمحص

21 
آب و فاضالب شهري استان  

 همدان

 شهر آشاميدني آب کيفيت  بررسي

 کيفيت ارتقاء راهکارهاي ارائه و مالير

 پروژه

 پژوهشي

 و پژوهشي اولويت

 کميسيون فناوري

 منابع و آب کشاورزي

 طبيعي

 کيفي کاهش -1

 آب منابع

 بااليي نيترات مالير هاي چاه

 .دارد

 کاهش/  حذف راهکار ارائه

 نيترات

 حل راه ارائه

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   22

بررسي شاخص هاي کيفي آب شرب در 

سامانه هاي آب شيرين کن خانگي و 

صنعتي در مقايسه با استاندارد سازمان 

 جهاني بهداشت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش  -5

و فناوري نوين دفع 

پساب آب شيرين کن 

ها با حداقل اثرات 

  زيست محيطي

با توجه به استفاده بسيار 

گسترده از آب شيرين کن 

خانگي در سطح شهر اهواز و 

مشکالت ناشي از استفاده از 

آنها، اعم از کيفي و کمي لزوم 

تحقيق در اين زمينه را فراهم 

 مي کند.

 کمي و التشناسايي مشک

دسته بندي و رتبه ، کيفي

شناسايي و بندي مشکالت 

 برندهاي مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 شبکه آب و فاضالبتجهيزات سات و يمحور تاس .4

 آب توزيع شبکه در سازي بهينه و ارتقاء 4-1

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

بررسي نشتي خطوط شبکه آب شرب روستايي و 

 تعيين موقعيت نشتي در شبکه

اولويت پژوهشي و فن آوري  پروژه پژوهشي

کمسيون کشاورزي،آب و 

 منابع طبيعي

هدر رفت آب و آب 

 درآمدبدون 
   



    96                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

2 
آب و فاضالب روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

سامانه هوشمند مديريت مصرف و کنترل کيفي 

آب آشاميدني با دانش بومي ايراني )روستاي 

 هوشمند(

اولويت پژوهشي و فن آوري  پروژه پژوهشي

کمسيون کشاورزي،آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي 

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

   

3 
آب و فاضالب روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

بررسي استقرار سيستم مديريت هوشمند شبکه 

توزيع آب در روستا با رويکرد مديريت تقاضا و 

مصرف با هدف کاهش هزينه نيروي انساني، ميزان 

آب بدون درآمدو نشت آب، زمان عمليات، افزايش 

 راندمان سيستم، تدوين الگوي توليد 

پژوهشيپروژه   

اولويت پژوهشي و فن آوري 

کمسيون کشاورزي،آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي 

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

   

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان جنوبي 

علل رسوب گذاري آب در شبکه هاي  يبررس

توزيع و خطوط انتقال و ارائه راهکار براي 

ديهوک  :)مطالعه موردييارذجلوگيري از رسوبگ

 شهرستان طبس(

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن آوري 

کمسيون کشاورزي،آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

جاد رسوب در لوله ها يا

در شبکه هاي توزيع  و 

 خطوط انتقال آب 

 
ارائه راه حل 

 لمشک

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 سمنان

ارزيابي آب بدون درآمد روستايي با در نظر گرفتن 

 کاربري مصرف با رويکرد تحليل پوششي داده ها

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد

رفع  -کاربردي بودن

ارائه  -مشکالت مبتالبه

 راه حل قابل تعميم

بررسي و ارزيابي 

هدررفت آب در 

روستاها با در نظر 

گرفتن کاربري هاي 

مختلف با هدف 

شناسايي و کاهش 

 پرت آب

 ارائه مدل 

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 فارس

برآورد ميزان مصرف آب کولر در فصل گرما در 

راهکار مناسب جهت مناطق مختلف استان و ارائه 

 صرفه جويي

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

   
ارائه راه 

 حل مشکل



 71                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 کهگيلويه و بويراحمد

بررسي و اجراي طرح جلو گيري از ايجاد رسوب در 

شبکه توزيع شهر سوق و ارئه راهکار جهت رسوب 

 زدايي شبکه توزيع و خطوط انتقال آب

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

باال بردن راندمان 

تاسيسات آبي و 

 افزايش کيفيت آب 

باال بردن عمرمفيد 

 تاسيات 

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

جلوگيري از تشکيل  جهت بررسي اثر مغناطيس

 رسوبات کلسيتي از آب در شبکه توزيع و انتقال 
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

پايين نامناسب و 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

گرفتگي خطوط انتقال 

و شبکه توزيع آب در 

اثر تجمع رسوبات 

کلسيتي، کاهش و 

 قطع آب مشترکين

جلوگيري از تجمع 

رسوبات کلسيتي در 

خطوط توزيع و انتقال 

، باال بردن کيفيت آب 

توليدي ، صرفه جويي 

هاي در هزينه 

نگهداري و بهره 

برداري از شبکه هاي 

 آبرساني

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مازندران

ارزيابي مصرف سرانه مشترکين روستايي مازندران 

با تکيه بر تعيين ضرايب پيک و مقايسه آن با 

 استانداردهاي موجود )تعيين منحني هاي مصرف(

 پروژه پژوهشي

پژوهشي و فناوري اولويت 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و  -4

 آب بدون در آمد
  

تدوين 

 استاندارد

16 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

ارائه روش هاي رسوب زدايي از لوله هاي شبکه 

)مطالعه موردي:نيوک  توزيع روستاهاي استان يزد

 و علويه(

 پروژه پژوهشي

پژوهشي و فناوري اولويت 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

عدم اجراي -13

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

محدوديت منابع آبي و 

رسوبگذاري زياد لوله 

آب و  هاي انتقال

گرفتگي مسير خط به 

 انمرور زم

ارائه بهترين روش 

براي جلوگيري از 

رسوبگذاري در شبکه 

 هاي آبرساني

ارائه راه حل 

 مشکل



    70                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

11 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

ساخت ونت هاي مخازن و حوضچه  و بررسي شکل

 ها و تطبيق با کاربري آب انبارها 
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

بهينه نبودن  -21

مخازن ذخيره آب 

 شرب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

بررسي حذف کنتور خروجي مخزن و محاسبه دبي 

 خروجي با استفاده از ثبت سطح مخازن 
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

بهينه نبودن  -21

مخازن ذخيره آب 

 شرب

  
اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب شهري استان ايالم  13
 جلوگيري از بررسي راهکارهاي عملي و اجرايي

 هدر رفت آب
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -7

دانش و فناوري 

نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي 

نقاط نشت و 

شکستگي در خطوط 

 انتقال آب

 رفت آبکاهش هدر 

شناسايي نقاط نشت 

و شکستگي و کاهش 

 پرت آب

ارائه راه حل 

 مشکل

14 
آب و فاضالب شهري استان  

 آذربايجان غربي

ارزيابي بهبود قابليت اطمينان شبکه هاي توزيع  

آب شهري استان آ.غربي )مطالعه موردي، شبکه 

 توزيع آب شهر اشنويه (

 پروژه پژوهشي
راهبردهاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

نبود سيستم  -26

جهت مناسب 

حوادث و  مواجهه با

اتفاقات در تاسيسات 

 آب و فاضالب

با مطالعه قابليت 

اطمينان، شبکه از 

لحاظ پايداري با مد 

نظر قرار دادن قابليت 

اطمينان در فاز طراحي 

شبکه هاي توزيع آب، 

منجر به احداث شبکه 

اي با کارايي مکانيکي 

و هيدروليکي باالتر 

 خواهد شد. 

اوالً ارزيابي انواع 

مختلف شاخصهاي 

قابليت اطمينان 

ثانياً ارزيابي  موجود و

قابليت اطمينان 

شبکه هاي توزيع آب 

در حال بهره برداري 

در است. همچنين 

قابليت  نظر گرفتن

اطمينان در فاز 

طراحي شبکه هاي 

 توزيع آب 

ارائه راه حل 

 مشکل



 71                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

15 
آب و فاضالب شهري استان  

 تهران
 پروژه پژوهشي طراحي و ساخت دستگاه صنعتي ميکروتونلينگ

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 اجراي عدم -13

 آب هاي طرح بهينه

 فاضالب و

حفاري تونل هاي 

کوچک مقطع با روش 

نوين و کاهش هزينه 

 هاي حفاري

ساخت محصولي 

ابتکاري جهت حفاري 

 با روش مدرن

ساخت 

نمونه 

 محصول

10 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

پيشگيري و کاهش شناسائي روشهاي نوين و ارزان 

زودرس در تأسيسات آب و  خوردگي و استهالک

 فاضالب

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 
گسترده بودن حجم 

 خوردگي در تاسيسات 

عمر مفيد تاسيسات 

 -افزايش يابد 

جلوگيري از حوادث 

پيش بيني نشده در 

 اثر خوردگي 

تهيه 

 عملدستورال

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان
 پروژه پژوهشي تهيه موتور هوشمند تشخيص مدارک مشترکين

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

ضرورت توسعه خدمات 

الکترونيک و غير 

حضوري و جلوگيري از 

بروز خطا در بانک 

مشترکين و امکان 

 تشخيص هوشمند

زمان ورود کاهش 

اطالعات توسط کاربر، 

افزايش دقت در ورود 

اطالعات، امکان 

استخراج اقالم داده 

بصورت هوشمند از 

 روي تصاوير

توليد نرم  

 افزار

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

بررسي قابليت اعتماد پارامترهاي مؤثر در طراحي 

منظور زيع به تأسيسات آبرساني و شبکه هاي تو

 افزايش توان طراحي

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

عدم اجراي -13

هاي آب  بهينه طرح

 و فاضالب

بررسي و تحليل  

حساسيت اين 

 پارامترها و تعيين 

نقاط طراحي  بهينه  

 ضرورت دارد.

تعيين نقاط  طراحي  

بهينه پارامترهاي  

 موثر

توليد نرم  

 افزار

19 
آب و فاضالب شهري استان  

 فارس

بررسي و ارزيابي راهکارهاي کاهش هدر رفت آب و 

افزايش درآمد از طريق مديريت کنتورهاي 

مشترکين در دو شهر تحت پوشش شرکت آبفا 

 استان فارس

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و -4

 آمدآب بدون در 
 ارائه مدل  کاهش هدر رفت آب 



    71                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب شهري استان قم  26
پژوهش پيرامون ارتقاء ايمني پرسنل و پروژه ها در 

 سطح استان قم

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو
 

نياز به مطالعات ايمني 

در طرح ها و ارتقاء 

 ايمني پرسنل

دستيابي به يک روش 

 شناسي و راه حل

ارائه راه حل 

 مشکل

21 
آب و فاضالب شهري استان  

 کردستان

لجن فعال تصفيه خانه  SVIبررسي علل باال بودن 

 فاضالب شهر سنندج و ارائه راهکار جهت 

پايان نامه  

 دانشجويي

طرح هاي کالن ملي وزارت 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه 

خانه هاي آب و 

 فاضالب

 
و  حجم لجن  کاهش 

 ارتقاء کيفيت لجن

ارائه راه حل 

 مشکل

22 
آب و فاضالب شهري استان  

 کردستان

امکان سنجي استفاده از پساب تصفيه خانه 

فاضالب در ساخت بتن )مطالعه موردي پساب 

 تصفيه خانه فاضالب سنندج(

پايان نامه  

 دانشجويي

کالن ملي وزارت  طرح هاي

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

 
استفاده از پساب 

 تصفيه خانه

ارائه راه حل 

 مشکل

23 
آب و فاضالب شهري استان  

 کردستان

ساخت و کاربرد سيستم هاي گندزدايي قابل شارژ 

 آبيپرتابل جهت استفاده از منابع 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -1

دانش و فناوري 

نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي 

 آب کشور 

  
ارائه راه حل 

 مشکل

24 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

آبرساني شهر ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه 

 لويت هاي بهسازي و بازسازي وکرمان و ارائه ا
 پروژه پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

شدن با  مواجه -18

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

برنامه هاي افزايش 

کارآيي شبکه هاي 

توزيع شهر کرمان در 

خير از دهه هاي ا

طريق جايگزيني لوله 

هاي پلي اتيلن ، چدني 

و فوالدي با لوله هاي 

قديمي همچون آزبست 

در دستور کار شرکت 

بوده ، ليکن تاکنون 

بررسي اليه هاي 

مختلف زمين شناسي 

شهر کرمان ، تاثير 

گسل ها بر محدوده 

هاي مختلف شهر و 

تاثير بروز زلزله هاي 

احتمالي در هر 

منطقه و تدوين برنامه 

 دجامع و هدفمن

بهسازي شبکه هاي 

 ارائه مدل 



 71                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

در اين برنامه جامعي 

وجود نداشته  خصوص

 .است

 توزيع 

 آب و فاضالب شهري استان يزد  25

تعيين عمق بهينه و مشخصات مصالح مورد 

استفاده بر روي لوله هاي انتقال آب در شبکه 

 آبرساني شهري

 پروژه پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

عدم اجراي بهينه 

هاي آب و  طرح

 فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان يزد  20

توپي شيرهاي تخليه هوا بکارگيري بررسي عملکرد 

و شناور کولر ساخته شده در تاسيسات آب و 

 فاضالب

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و آب  

 بدون در آمد

عملکرد نامناسب و 

قطعي جريان آب و 

صدمه  وپرت آب 

 رسيدن  به تاسيسات 

 

ساخت 

نمونه 

 محصول

 آب و فاضالب اهواز  27
بررسي و تحليل هيدروليکي شبکه هاي آب با 

 هدف تنظيم فشار و کاهش هدررفت واقعي 
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -16

دانش و فناوري 

نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات 

 آب و فاضالب 

باتوجه به هزينه هاي 

هنگفت اجراي 

هاي آبرساني و  شبکه

اهميت تهيه و توزيع 

آب جهت مصارف 

گوناگون، الزم است 

شبکه هاي توزيع آب 

بصورت واقعي  تحليل 

 گردند

بررسي و تحليل 

هاي  هيدروليکي شبکه

آب با در نظر گرفتن 

کليه شرايط واقعي در 

شبکه با هدف تنظيم 

فشار و کاهش 

 عيهدررفت واق

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز  28

بررسي ميزان اثرات منفي ضربه قوچ بر شبکه و 

تجهيزات آبرساني و ارائه روش مناسب جهت 

 کاهش اثرات آن

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -16

دانش و فناوري 

نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات 

 آب و فاضالب 

شهر اهواز پديده در 

در مواقع  ضربه قوچ

خاموشي ناگهاني پمپ  

يه حرکت در مي آيد. 

گاهي اوقات قدرت 

تخريبي اين موج ها به 

حدي است که نتايج 

بررسي ميزان اثرات 

منفي ضربه قوج در 

شبکه و تجهيزات 

اني  و ارائه روش آبرس

هاو تمهيدات مناسب 

جهت کاهش اثرات 

 آن

ارائه راه حل 

 مشکل



    75                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

 وخيمي به بار مي آورد. 

 آب و فاضالب مشهد  29
هاي آبرساني  سنجي هوشمندسازي شبکه امکان

 شهر مشهد و تدوين نقشه راه اجراي آن
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم  -16

 هوشمندي شبکه

 هاي آب و فاضالب

  
اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب مشهد  36
هاي آب و جانمايي سنسورهاي پايش  تحليل شبکه

 Aاي/ پايلوت: زون  لحظه
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم  -16

هوشمندي شبکه 

 هاي آب و فاضالب

نياز به وجود 

سنسورهاي پايش 

آنالين شبکه به منظور 

پيشگيري از وقوع 

بحران هاي احتمالي 

 امري ضروري مي باشد

شناسايي مکان هاي 

مناسب جهت 

جانمايي سنسورهاي 

پايش برخط شيکه 

 توزيع آب

اجراي 

 پايلوت

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 پمپ و مخازن 4-2

 عنوان مشکل کليدي باال دستياسناد  نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

1 
 استان روستايي فاضالب و آب

 احمد بوير و کهگيلويه

 در شناور الکتروپمپهاي خوردگيبررسي 

 و ارايه راهکار اجرايي جعفر امامزاده چاههاي
 پژوهشي پروژه

 فناوري و پژوهشي اولويت

 و آب کشاورزي کميسيون

 طبيعي منابع

 مفيد عمر کاهش -3

 شرب آب چاههاي

 راندمان بردن باال

 آبي تاسيسات

 عمرمفيد بردن باال

 تاسيات

 حل راه ارائه

 مشکل

 آب و فاضالب روستايي استان گيالن  2

بررسي اقتصادي در بکارگيري اينورترها يا 

فشار ثابت جهت حذف مخازن هوايي و 

 شبکهاثرات آن برروي تاسيسات 

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون حمل و نقل و 

 عمران

عدم اجراي بهينه  -13

 هاي آب و فاضالب طرح

افزايش و ارتقاء 

 تاسيسات شبکه
 

ارائه راه حل 

 مشکل



 79                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 فاضالبسازه، اتوماسيون، ابزار دقيق و تجهيزات تصفيه خانه و شبکه  4-3

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 آذربايجان غربي                              

ساخت کپسول هاي کلر زن خاص با قابليت  

 دماي  تزريق گاز کلر درجلوگيري از کاهش 

 درجه حرارت هاي زير صفر

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

تامين آب با مقدار کلر 

باقيمانده  مجاز در شبکه 

اي آب شرب خط قرمز 

کيفيت آب شرکت هاي آب 

و فاضالب مي باشد. لذا 

جلوگيري از قطع تزريق 

اين گونه کلر ساخت 

کپسول هاي گاز کلر ، 

 الزامي مي باشد.

براي جلوگيري از قطع 

جريان کلرزني ساخت 

نمونه  کپسول هاي 

خاص تزريق کلر  که 

قابليت تزريق کلر را 

در درجه حرارت هاي 

 زير صفر داشته باشد .

ساخت 

نمونه 

 محصول

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان شمالي

سامانه هاي تله متري و امکان سنجي استقرار 

بروز رساني تجهيزات اتوماسيون در تاسيسات 

 شبکه آب و فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي  -16

 شبکه هاي آب و فاضالب

وشمندي شبکه آب عدم ه-

 و فاضالب        

نبود سامانه هاي تله -

متري جهت پايش هوشمند 

 شبکه     

بررسي تجهيزات -

اتوماسيون و ابزار 

دقيقي مورد استفاده و 

ارايه پيشنهادات جهت 

به روز رساني 

تجهيزات موجود                       

ارايه راه حل هايي -

جهت استقرار سامانه 

هاي تله متري در 

 سيستم آب و فاضالب      

ه راه ارائ

 حل مشکل

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان شمالي
 هوشمند سازي قرائت در کنتورهاي آب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي  -16

 شبکه هاي آب و فاضالب

رفع مزاحمت از  -1

مشترکين در زمان قرائت 

 کنتورها

تنظيم قيمت آب امکان  -2

 بر اساس زمان مصرف

راحتي و افزايش 

 سرعت کنتورخواني

طراحي و ساخت 

کنتورهايي که ميزان 

مصرف را بطور کد 

اجراي 

 پايلوت



    77                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

زمان بر بودن فرايند  -3

زنگ زدن درب يکايک 

منازل و پاسخ دهي 

 مشترک و ...

نداشتن الگوي مصرف  -4

کنندگي آب در هر 

 مشترک

شده و  ديجيتال و 

 بصورت بي سيم به

پياده رو منازل ارسال 

کرده و بتواند اطالعات 

ميزان آب مصرفي را 

در فواصل زماني 

در خود ثبت  خصمش

و به کاربر سازمان آب 

 ارسال نمايد. 

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمانشاه

بررسي طراحي لرزه اي مخازن بتني موجود و 

ارائه راهکار مناسب در راستاي کاهش هزينه 

در مناطق مختلف استان کرمانشاه با رعايت 

 اصول پدافند غيرعامل  

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهينه نبودن مخازن  -21

 ذخيره آب شرب

بررسي لرزه اي يک پروسه 

مخزن بتني نياز به مراحل 

خاصي مثل برداشت داده 

ها، پرداژش داده ها و 

تفسير علمي انها داردو 

همچنين بررسي هاي فني 

از جنبه هاي مختلف فني و 

مهندسي مثل لرزه نگاري 

کيفيت ساخت و استحکام 

پي و رعايت استانداردها که 

فقط باطرح پژوهشي مي 

 سيدتوان به اين هدف ر

انتظار مي رود که اين 

پژوهش ايرادات 

احتمالي طراحي و 

ساخت مخزن بتني از 

نظر کيفيت ساخت و 

مقاومت مصالح به کار 

رفته بررسي و مشخص 

 گردد

ارائه راه 

 حل مشکل

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گلستان

دستيابي به اصول مطمئن در کنترل تاسيسات 

 از راه دور

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي  -16

 شبکه هاي آب و فاضالب

عدم وجود استانداردي 

ثابت و کشوري براي راه 

اندازي سيستم هاي پايش 

 و کنترل

استانداردسازي و 

تعيين تکليف سيستم 

هاي کنترل از راه دور 

در شرکت مهندسي 

 آب و فاضالب کشور

ن تدوي

 استاندارد



 78                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 آذربايجان شرقي
 بهينه سازي مخازن با رويکرد کاهش هزينه

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

بهينه نبودن مخازن  -21

 ذخيره آب شرب

با توجه به وجود تعداد 

ذخيره آب زيادي از مخازن 

در استان، بررسي بهينه 

سازي آن با رويکرد کاهش 

 هزينه بسيار مهم مي باشد.

بهينه سازي مشخصات 

مخزن به کمک 

الگوريتم بهينه سازي 

و استفاده از الگوريتم 

مناسب در کاهش 

 هزينه ساخت مخزن

 ارائه مدل 

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 آذربايجان شرقي

هوشمند آبي با  طراحي و توليد کنتورهاي

قابليت قطع و وصل يا کاهش دبي آب بر 

اساس پرداختها در مهلت مقرر مندرج در 

قبوض آب بدون نياز به برق محلي و بدون نياز 

 به حضور در محل

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

عدم هوشمندي  -16

 آب و فاضالبشبکه هاي 

با توجه به کمبود منابع آب 

نياز به  و شرب در کشور 

اصالح الگوي مصرف 

شرکت آب و فاضالب 

استان آذربايجان شرقي 

اقدام به حمايت از ساخت و 

بهره برداري از سامانه قطع 

و وصل از راه دور 

کنتورهاي آب با اقطار 

مختلف جهت تشخيص و 

اعالم نشتي آب و قطع و 

از طريق وصل هوشمند 

سامانه هاي ارتباطي از 

 ... ADSL ،GSMجمله 

 نموده است. 

استفاده از کليه شبکه 

 هاي ارتباطي موجود 

امکان استفاده از برق -

و باطري با مصرف 

بسيار پايين و عمر 

قطع آب  -زياد

مشترکين پر مصرف 

در اولين زمان ممکن 

بدون مراجعه حضوري 

تشخيص خودکار   -

ه نشتي آب و اعالم ب

مشترک و شرکت آب 

و فاضالب با قابليت 

قطع اتوماتيک جهت 

جلوگيري از نشتي 

 بيش از حد آب

ارائه راه 

 حل مشکل

ساخت و 

نمونه 

 محصول

8 
آب و فاضالب شهري استان  

 چهارمحال و بختياري

بررسي رفتار هيدروليکي جريان فاضالب در 

حوض هوادهي شهرکرد و تاثيرات آن در 

 اکسيژن محلول مانده

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

باال بودن هزينه هاي انرژي 

باال بودن هزينه -مصرفي 

اري و تعميرات دهاي نگه

پايين بودن -تصفيه خانه

بر محيط   ءاثر سو-راندمان

حفظ -افزايش راندمان 

توسعه -محيط زيست

 پايدار

ارائه راه 

 حل مشکل



    76                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 زيست 

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

بررسي فني و اقتصادي روش هاي اجراي 

خطوط فاضالب در زمين هاي ريزشي که 

 سطح آب زير زميني بااليي دارند

پروژه 

 پژوهشي

 راهبرد هاي سند

 چشم انداز وزارت نيرو 
 

سازه، اتوماسيون، ابزار  

دقيق و تجهيزات تصفيه 

 خانه و شبکه فاضالب

کاهش زمان اجراي 

پروژه بدون افت 

 کيفيت در نتيجه کار

 ارائه مدل 

 آب و فاضالب شيراز  16
سازي کمي و کيفي شبکه آب غرب شهر  مدل

 شيراز به منظور هوشمندسازي و تحليل شبکه 

پروژه 

 پژوهشي

فناوري اولويت پژوهشي و 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي  -16

 شبکه هاي آب و فاضالب

جهت توليد يک مدل 

 هوشمندي هدروليکي پويا

نياز است بين سيستم 

اطالعات بانک جغرافيا 

افزارهاي تحليل  نرم

هيدروليکي شبکه و 

افزارهاي اتوماسيون در  نرم

يک فضاي مشترک عمل 

نيزه نمايند تا شرايط مکا

شدن اتوماتيک شبکه آب 

 فراهم گردد.

مديريت مصرف آب، 

کاهش حداقل مصرف 

شبانه، کاهش نشت 

 آب از شبکه

بومي 

سازي 

 فناوري

 

 

 

 

 

 



 81                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور  -4

 کنتور، شيرآالت، لوله، اتصاالت و منهول 4-4

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 آذربايجان غربي   

روي  خواص خاک بر مطالعه تاثير

خوردگي تاسيسات، تجهيزات، لوله و 

اتصاالت آبرساني مدفون و انتخاب 

نشانگرها و معيار و شاخص هاي تاثير 

موردي  مطالعه)گذارکيفيت خاک 

 روستاهاي استان آذربايجان غربي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

تا حال در شرکت آب و 

فاضالب روستائي 

آذربايجان غربي  

درخصوص موضوع اين 

 انجام نشده است . پروژه

هدف انتخاب نشانگرها، 

شاخص هاي تاثير  معيار و

خاک بر روي گذارکيفيت 

رفتار خورندگي آن بر روي 

خوردگي لوله ، اتصاالت  و 

تجهيزات مدفون در زير 

 خاک ، مي باشد.

ارايه راه حل، 

دستورالعمل/

 آيين نامه 

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 آذربايجان غربي                                  

ساخت دستگاه نشانگر خوردگي مخازن  

 فلزي ذخيره آب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

تا حال هيچگونه 

دستگاهي براي 

گيري خوردگي  اندازه

مخازن در ايران ساخته 

 نشده است 

هدف بومي سازي  ساخت 

 دستگاه 

ساخت نمونه 

 محصول

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان جنوبي 

مطالعه و بررسي اقتصادي خطاي 

کنتورهاي مشترکين خانگي و تاثير آن 

 بر ميزان آب بدون درآمد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي 

شبکه هاي آب و 

 فاضالب

افزايش آب بدون درآمد 

بررسي وضعيت کارکرد -

کنتورهاي مشترکين با 

 برندهاي مختلف 

تعيين هدر رفت آب از 

 محل تاسيسات مشترکين 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان شمالي

بومي سازي فناوري ربات هاي هوشمند 

 شناسايي شکستگي خطوط لوله آب

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -7

دانش و فناوري 

نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي 

نقاط نشت و 

شکستگي در 

 خطوط انتقال آب

عدم شناسايي به موقع 

نشت و شکستگي خطوط 

 لوله آب

تحقيق جامع بروي 

تجهيزات نوين )روبات 

  وشمند(هاي ه

ارايه پيشنهاداتي در  -

جهت بومي سازي فن 

آوري ساخت  تجهيزات 

هوشمند شناسايي 

 شکستگي خطوط

بومي سازي 

 فناوري

ساخت نمونه طراحي و ساخت و مشکالت قطع انشعاب دستيابي به  -0اولويت پژوهشي و فناوري پروژه طراحي کنتور هوشمند با قابليت فرمان آب و فاضالب روستايي استان   5



    80                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

کميسيون کشاورزي آب و  پژوهشي و عمل از راه دور کرمان

 منابع طبيعي

دانش و فناوري 

نوين 

هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

آب با قرائت جامع 

 کنتورهاي آب 

مشترکين بدهکار و 

همچنين مسايل مربوط 

به خواندن کنتور 

 مشترکين 

استفاده از کنتوري که 

بتوان با آن در هر زمان 

ميزان مصرف مشترک را 

 و مديريت کرد.مشخص 

 محصول

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمان

مديريت فشار و کاهش تلفات آب از 

طريق بهينه سازي شيرهاي فشارشکن 

 PSOبا الگوريتم بهينه سازي ژنتيک يا 

اشتراک  366پايلوت در سه شبکه باالي 

 شير  2داراي حداقل  و

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -0

دانش و فناوري 

نوين 

هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

آب با قرائت جامع 

 کنتورهاي آب 

مشکالت ناشي از فشار 

ت آن باالي آب و هدر رف

و تنظيم فشار در شبکه 

 ها

بتوان با انجام اين طرح 

بصورت پايلوت فشار شبکه 

هاي توزيع آب را به نحوي 

تنظظيم نمود که حداقل 

فت آب و مصرف هدر ر

 انرژي را داشته باشد

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمان

بررسي تاثير مواد جايگزين واتر استاپ 

مخازن بتني آبي بر کيفيت آب ها در 

 شرب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهينه نبودن  -21

مخازن ذخيره آب 

  شرب

 آب دهي مخازن

بررسي اثر استفاده از مواد 

جايگزين واتر استاپ ها بر 

کيفيت آب و سالمتي 

 انسان

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمان

مقايسه فني اقتصادي پمپ هاي راين، 

پمپيران، گازار، سوالر پمپ، بهتا و 

ناصري در شرايط آزمايشگاهي يکسان 

جهت تعيين پارامترهاي دوام و انرژي و 

 ارائه نتايج کاربردي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -4

دانش و فناوري 

نوين براي بهبود 

عملکرد و افزايش 

طول عمر چاه هاي 

 آب شرب

عدم اطمينان از ميزان 

کيفيت پمپهاي موجود 

در بازار در شرايط 

 مقايسه اي

مقايسه پمپ ها بر اساس 

آيتم هاي مورد نياز 

شرکت آبفار که منجر به 

ارائه جداول عملکرد 

 مقايسه اي آنها براي

انتخاب و خريد محصول 

با اطمينان از جوابگويي به 

 نياز شرکت

تهيه 

 دستورالعمل



 81                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

9 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمانشاه

بررسي و صحت سنجي حجم آب 

عبوري از وسايل اندازه گيري کليه 

تاسيسات آبرساني روستاهاي سطح 

استان کرمانشاه و ارائه راهکارهاي 

مناسب يا اعمال ضرايب اصالح در 

 راستاي کاهش هدررفت ظاهري 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

دقيق از  اخذ اطالعات

 -ميزان توليد آب

جلوگيري از ميزان هدر 

حذف دستگاه   -رفت آب

 -هاي بدون کيفيت

افزايش دقت ثبت 

 اطالعات

 
ارائه راه حل 

 مشکل

16 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

مطالعه و مدلسازي عوامل موثر در 

هزينه توليد آب در روستاها جهت 

طراحي بهينه شبکه و جانمايي 

به بخش  آنتاسيسات و واگذاري 

 خصوصي

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي وزارت 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

عدم بهره  -17

گيري مناسب از 

برون سپاري و 

خصوصي سازي 

درصنعت آب و 

 فاضالب

لزوم کاهش هزينه هاي 

 توليد آب در روستاها

عوامل موثر در هزينه  

توليد آب در روستاها 

جهت طراحي بهينه شبکه 

و جانمايي تاسيسات و 

واگذاري درآمد و هزينه 

 اي آب ه

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب روستايي استان يزد  11
-Costمنفعت ) –مطالعه هزينه 

Benefitتعويض کنتور مشترکين) 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

هدررفت آب  -4

 و آب بدون در آمد

تعداد زياد کنتورهاي 

خراب مشترکين و از 

طرفي تعرفه کم آب بها 

هاي نگهداري  و هزينه

 باالي شبکه

بررسي و تعيين ميزان 

تأثير تعويض کنتور هاي 

فرسوده بر درآمد، بررسي 

 توليد و مصرف و ... 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان اردبيل  12

تاثير عملکرد نصب پمپ هاي مستقيم 

)برخط( روي انشعابات آب در عملکرد 

هيدروليکي و سنجش دقت کنتور و 

تاثير آن بر سرانه مصرف واحدها در 

 شهر اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -0

دانش و فناوري 

نوين 

هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

آب با قرائت جامع 

 کنتورهاي آب 

  
ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

13 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

روش شناسي پايش مقدار برداشت آب 

 از شيرهاي هيدرانت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 ارائه مدل   مديريت مصرف آب 

 آب و فاضالب شهري استان بوشهر  14

عملکرد کنتورهاي خانگي پيستوني در 

 کنتورهاي مولتي جتمقايسه با 

 (شهر بوشهرمطالعه موردي )

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب  -4

 و آب بدون در آمد
  انتخاب کنتور مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل

15 
آب و فاضالب شهري استان  

 سمنان

سنجي مقايسه عملکرد تجهيزات جريان 

آب در لوله ها با تکيه بر صحت و دقت 

 داده ها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

 

آسيب شناسي کنتورهاي 

حجيم، استانداردسازي 

نصب کنتورهاي محل 

بزرگ، بررسي عملکرد و 

 راندمان دبي سنج ها و...

 

 آب و فاضالب شهري استان گيالن  10

آسيب شناسي کارکرد فلومترهاي 

حجيم مورد نياز منابع توليدي در داخل 

 کشور

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

پايين نامناسب و 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

عدم دقت کارکرد 

کنتورهاي داخلي و عدم 

وجود بررسي هاي 

آکادميک روي اين 

عوامل، منجر به دوباره 

کاري و حتي به بيراهه 

ختم شدن راهکارهاي 

موجود در بازار گرديده 

 است.

افزايش دقت در اندازه 

ستاي کاهش گيري در را

 هدررفت

ارائه راه حل 

 مشکل

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 لرستان

بررسي تاثير شيرهاي فشارشکن نصب  

شده بر روي شبکه توزيع آب بر ميزان 

 مصرف مشترکين آب.

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 و آب هدررفت -4

 آمد در بدون آب

بررسي فرايند کنترل 

 فشار آب

بررسي فرايند کنترل فشار 

 آب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

بررسي نحوه استفاده از اتصاالت  

 الکتروفيوژن براي لوله هاي آبرساني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

جابجايي انشعابات لوله 

پلي اتيلن سبب پرت آب 

خواهد شد و چنانچه از 

لوله هاي خط انتقال پلي 

اتيلن انشعابي اخذ شود 

مي بايست آب قطع شده 

و اين عمل باعث تلفات 

زياد و هدررفت سرمايه 

 د.مي شو

کم کردن پرت و امکان 

استفاده از انشعابات لوله 

هاي انتقال پلي اتيلن 

 بدون قطع آب

ارائه راه حل 

 مشکل

19 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

بررسي علل ترکيدگي طولي لوله هاي  

پلي اتيلن و ارزيابي متالوژيکي)مطالعه 

 موردي ميناب(

پايان نامه  

 دانشجويي

چشم انداز راهبرد هاي سند 

 وزارت نيرو

هدررفت آب  -4

 و آب بدون در آمد

شکستگي طولي لوله در 

 شهر ميناب

علت شکستگي لوله هاي 

 پلي اتيلن در شهر ميناب 

ارائه راه حل 

 مشکل

26 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

مطالعه و طراحي و ساخت کيت هاي 

الکترونيکي تنظيم کننده آب مصرفي در 

مصرف خانگي جهت تنظيم مجاري پر 

آب مورد نياز و جلوگيري از هدر رفت 

 آب در امور جاري مانند دوش گرفتن

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

هدررفت آب  -4

 و آب بدون در آمد

مصرف زياد آب در بخش 

 شستشوي خانگي

مديريت مصرف آب در 

 امور جاري خانگي

ساخت نمونه 

 حصولم

 آب و فاضالب شهري استان يزد  21

تهيه مدل ماتريسي جهت اولويت بندي 

تعويض کنتورهاي خراب و فاقد دقت در 

 شهرهاي استان يزد

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

هدررفت آب و  

 آب بدون در آمد

محدوديت منابع مالي 

شرکت در جهت تعويض 

کنتورهاي خراب و فاقد 

 دقت 

افزايش درآمد شرکت  و 

 کاهش آب بدون درآمد 
 ارائه مدل 

 آب و فاضالب شهري استان يزد  22

انتخاب بهينه لوله )کاروگيت با سفتي 

حلقوي مشخص، کرتيوپ و ....( براي 

اجراي شبکه جمع آوري فاضالب در 

 مختلفزمينهاي 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

کارايي نامناسب و  

پايين بودن 

راندمان تجهيزات 

مرتبط با  تصفيه 

خانه و تاسيسات 

 آب و فاضالب

عدم وجود مدل مناسب 

 مصرف 

انتخاب بهينه ي لوله بر 

 اساس مدل 
 ارائه مدل 
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب شهري استان يزد  23

زان عملکرد دريچه ين مييو تع يبررس

هاي چدني و کمپوزيتي در اثر بارهاي 

 ضربه اي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

   
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز  24
بررسي و تحليل هدررفت ظاهري از 

 ارزيابي کنتورهاي مشترکينطريق 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به  -0

دانش و فناوري 

نوين 

هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع 

آب با قرائت جامع 

 کنتورهاي آب 

نداشتن اطالعات کافي 

در خصوص هدر رفت 

ظاهري آب جهت 

 پروژهمديريت، انجام اين 

 را ضروري مي سازد

کليه روشهاي محاسبه 

علمي وبراساس روابط 

ومعادالت منطقي ارائه 

وعلت يابي اجزاي مولفه 

هاي هدررفت ظاهري آب 

مطابق با آخرين يافته هاي 

 علمي

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز  25

بررسي علل خرابي کنتورهاي آب شهر 

نصب اهواز و ارائه مکانيزم و شيوه 

 مناسب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

وجود تعداد زياد 

کنتورهاي خراب در شهر 

اهواز از يک سو منجر به 

هزينه هنگفت در بخش 

نتور گرديده و تعويض ک

گيري  از سوي ديگر اندازه

دقيق ميزان فروش را که 

 منجر به افزايش درآمد

مي  ناممکنشود  مي

 سازد.

تعيين مشخصات فني 

کنتور و نحوه نصب آن 

متناسب باشرايط اقليمي 

 شهر

کاهش هزينه ها در بخش 

 مديريت کنتور

اندازه گيري دقيق ميزان 

مصرف به منظور مديريت 

آب بدون  فروش و کاهش

 در آمد

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب کاشان  20
ارائه روشهاي مقاوم سازي منهول ها و 

 انشعابات فاضالب در برابر خوردگي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط 

خانه و  با  تصفيه

تاسيسات آب و 

 فاضالب

پايين بودن عمر مفيد 

منهولها و انشعابات 

فاضالب در برابر 

عدم اطالعات  -خوردگي 

کافي در خصوص 

 بکاربردن مصالح مناسب

افزايش عمر مفيد 

تاسيسات جمع آوري و 

 دفع فاضالب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

مشکل عنوان 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  27

 ساخته و هاي پيش بررسي عملکرد دال

ها و دال  ارائه طرح تيپ براي حوضچه

 در شبکه آبرساني شهر مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط 

با  تصفيه خانه و 

تاسيسات آب و 

 فاضالب

با توجه به سرمايه 

ه هنگفت ساالنه مصروف

در ساخت و تعمير و 

مرمت و تعويض دالهاي 

پيش ساخته در پوشش 

ها، بررسي  انواع  حوضچه

جامع رفتار دالهاي 

متعارف رايج در شبکه  

آب و فاضالب شهر 

مشهد حائز اهميت 

 زيادي ميباشد. 

انتظار ميرود اين پروژه 

بتواند به شناخت عوامل 

خرابي دالهاي پيش 

ساخته رايج و خصوصيات 

ه و عمر مفيد آنها و هزين

کمک کند. در نهايت با 

طراحي بهينه دال و 

ها، منطبق بر  حوضچه

 آخرين ضوابط آيين نامه

و فناوري  هاي مربوطه

، جداول استفاده هاي نوين

مستقيم براي طراحي اين 

هاي تيپ  ها و طرح دال

ها را ارائه  براي حوضچه

 نمايد.

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  28

هاي قرائت  تعيين خطاي انتقال داده

منظور تأثير  کنتور توليد به مصرف، به

آن بر هدررفت در سه محور خطاي 

برداري و مديريتي در آبفا  انساني، بهره

 مشهد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب  -4

 و آب بدون در آمد
  

حل  ارائه راه

 مشکل
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 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 نگهداري، تعميرات و حوادث و اتفاقات 4-5

 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 اردبيل

سات و اثر يخوردگي در شبکه و تاس بررسي

نامطلوب آن بر کيفيت آب و هزينه هاي نگهداري 

 و تعميرات

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

دستيابي به دانش  -1

و فناوري نوين جهت 

ارتقاء کارايي عملکرد 

تصفيه خانه هاي آب 

 کشور 

  
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

بررسي پايداري لرزه اي مخازن زميني بر اساس 

روش هاي نوين ژئوفيزيک لرزه اي در مقايسه با 

 ساير روش هاي ژئوتکنيکي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهينه نبودن مخازن -21

 ذخيره آب شرب

استقرار بهينه تاسيسات 

 آب رساني 

کاهش هزينه ها و 

 پايداري سازه

تهيه 

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

آسيب شناسي احداث مخازن و منايع آبي از منظر 

مکان يابي ، طراحي و مصالح در روستاهاي استان 

 تهران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کشاورزي آب و کميسيون 

 منابع طبيعي

بهينه نبودن مخازن -21

 ذخيره آب شرب

استقرار بهينه تاسيسات 

 آب رساني 

کاهش هزينه ها و 

 پايداري سازه

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب روستايي استان 

 چهارمحال و بختياري

تعمير و نگهداري و مديريت مصرف هوشمند طرح 

 چهارمحالمشترک آبفار اصفهان و آبفار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فن آوري 

کمسيون تخصصي مديريت 

 و اقتصاد و بازرگاني

نبود سيستم مناسب -26

حوادث  جهت مواجهه با

و اتفاقات در تاسيسات 

 آب و فاضالب 

   

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کهگيلويه و بوير احمد

 افزايش ايمني خطوط انتقال آب شرب به عنوان

شريان حياتي شهر و روستا در راستاي پدافند 

 غيرعامل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

آب آشاميدني، شريان 

حياتي زندگي هر شهر 

و روستايي است. لذا، 

ارتقاي ايمني تجهيزات 

و خطوط انتقال آب و 

نيز حفاظت از 

تجهيزات انتقال آب و 

هاي پمپاژ در گاهايست

راستاي پدافند غير 

ارائه راهکارهايي براي 

افزايش ايميني 

تجهيزات سيستم 

طراحي  -انتقال آب 

سازه هاي ايمن براي 

تجهيزات سيستم 

انتقال آب با قابليت 

 -جذب انرژي باال 

ارائه راهکارهايي براي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

عامل، از اهميت ويژه 

 اي برخوردار است. 

مقاوم سازي تجهيزات 

 وط انتقال آبو خط

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گلستان

تعيين ساز و کارهاي مناسب براي انعقاد 

قراردادهاي مبتني بر بيع متقابل و سودآوري 

 پروژه ها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم بهره گيري  -17

سپاري و مناسب از برون 

خصوصي سازي درصنعت 

 آب و فاضالب

عدم نگهداري 

تاسيسات آب و 

فاضالب در شرايط 

 بهينه

نگهداري تاسيسات در 

شرايط بهينه و بر 

اساس استانداردها و 

فرمول هاي مالي که 

هم کارفرما و هم 

 پيمانکار متنفع باشند

تدوين 

 استاندارد

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

بررسي نقاط ضعف و آسيب پذيري لرزه اي و 

ب و فاضالب شهرهاي استان آکارآئي سامانه هاي 

 اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب 

  
ائه راه حل ار

 مشکل

8 
 استان شهري فاضالب و آب

 بختياري و چهارمحال

 روش کمک به آبرساني دفني هاي لوله شناسايي

 معکوس آکوستيک

 پروژه

 پژوهشي

 انداز چشم سند هاي راهبرد

 نيرو وزارت

 سيستم نبود -26

 جهت مواجهه با مناسب

 در اتفاقات و حوادث

 فاضالب و آب تاسيسات

 خصوص به داري نگه

 و حوادث زمان در

 به شهري معابر تخريب

 کردن تعيين منظور

 مکاني موقعيت

  ،تاسيسات

 ي هزينه بودن باال

  ،داري نگه و تعميرات

 بدون آب کاهش

 (آب پرت)درآمد

 رفتن باال از جلوگيري

آب پرت هاي هزينه

 تعيين در تسريع

 با تاسيسات موقعيت

 اقتصادي هاي رويکرد

 رضايتمندي

مشترکين

 حل راه ارائه

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

کاربرد فناوري هاي نوين به منظور بهبود 

هاي نگهداري و تعميرات پيشگويانه  سيستم

 تاسيسات آب در سطح استان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

هاي  فناوري نوين سيستم

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب

بهبود سيستم هاي نگه 

داري و تعميرات 

تاسيسات موجود و در 

 حال ساخت

ارتقائ عملکرد 

تاسيسات و کاهش 

 زمان انجام تعميرات

تهيه 

 دستورالعمل

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

آب  بررسي علل موثر در اتفاقات شبکه هاي توزيع

و خطوط انتقال آب و روش هاي اصالح و کاهش 

اينگونه خطرات و اتفاقات )مطالعه موردي: آبفا 

 خوزستان(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم  -26

 جهت مواجهه بامناسب 

حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

حوادث  باال بودن ميزان

، اتفاقات و ميزان 

شکستگي ها در شبکه 

توزيع آب و بررسي 

پراکندگي ها  و علل 

 وقوع

طراحي و ايجاد يک 

مکاني بيس  ژئوديتا

شامل شبکه توزيع 

آب و خطوط انتقال   

و شناسايي علل موثر 

در اتفاقات و حوادث 

 شبکه توزيع آب 

توليد نرم  

 افزار

11 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

طراحي و ساخت حفاظ ايمني مناسب جهت 

جلوگيري از ريزش ديوارهاي ترانشه ها در 

 حفاريهاي با ابعاد و شرايط مختلف

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

از مهمترين مخاطرات 

در صنعت آبفا 

خوزستان بويژه در 

کارهاي اجرايي ريزش 

ديوار ترانشه حفاري 

 شده مي باشد 

پيدا کردن تکنيک و 

روشي که در 

سريعترين زمان 

ممکن و با کمترين 

هزينه نسبت به ايمن 

سازي ديواره هاي 

ترانشه در انواع زمينها 

 اقدام نمود 

تهيه 

 دستورالعمل

12 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

بررسي خورندگي آب حاصل از آب شيرين کن 

چابهار وارائه راهکار عملي کاهش  SWROهاي 

شبکه  خطوط انتقال و تاسيسات، خورندگي در

 توزيع

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

مشکل دفع پساب  -0

 آب شيرين کن ها

مشکالت در ايجاد 

تاسيسات آبرساني 

وشبکه هاي توزيع 

 وکاهش کيفيت آب و

 اثرات سوء برسالمتي

 کاهش خورندگي و

 بهبود کيفيت آب 

اجراي 

 پايلوت



 61                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب اهواز  13

بررسي و آسيب شناسي اتفاقات و حوادث شبکه 

آب و ارائه روش هاي بهينه سازي با رويکرد 

 تعميراتکاهش هزينه هاي نگهداري و 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم  -26

 جهت مواجهه بامناسب 

حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

 

باال بودن حوادث و -

 اتفاقات شبکه

باال بودن هزينه -

 تعميرات 

لزوم سرعت بخشيدن  -

 به رسيدگي حوادث

عوامل موثر شناسايي 

 در حوادث

 رتبه بندي عوامل

شناسايي راه کار هاي 

بهينه سازي در 

 رسيدگي به حوادث

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز  14

بررسي عملکرد پمپ هاي ايستگاه هاي پمپاژ آب 

در تصفيه خانه هاي آب اهواز با هدف تعيين و 

 تحليل علل خرابي ها

پروژه 

 پژوهشي

و فناوري  اولويت پژوهشي

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب 

باال بودن هزينه خريد و 

 تعميرات

نياز به عملکرد سريع  -

جهت رفع عيب و 

 خرابي ها

نياز به راهکارهاي  -

مديريتي و فني جهت 

عملکرد و رفع پايش 

 عيب

ارائه راهکارهاي 

مديريتي و فني جهت 

پايش عملکرد پمپ 

هاي  ايستگاه هاي 

پمپاژ آب و  تعيين و 

تحليل علل خرابي ها 

و عملکرد سريع در 

 زمان وقوع خرابي ها

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز  15
تحليل و آناليز علل ريشه اي خرابي تجهيزات و 

 (RCFAآبرساني شهر اهواز )پمپ هاي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب 

باال بودن هزينه خريد -

 و تعميرات

نياز به عملکرد سريع  -

جهت رفع عيب و 

 خرابي ها

شناسايي و بررسي 

علت ها و ارائه راهکار 

جهت جلوگيري از 

تکرار مجدد و 

اطمينان از تأثير راه 

 حل ها

اجراي 

 پايلوت

 آب و فاضالب اهواز  10

سنجي بهره گيري از سيستم هاي هوشمند  امکان

جهت شناسايي نقاط نشت و شکستگي در خطوط 

 انتقال شبکه آب اهواز 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش  -7

و فناوري نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي نقاط 

نشت و شکستگي در 

 خطوط انتقال آب

نظارت مستمر بر  

هاي  تاسيسات شبکه

کشف  -آب و فاضالب

به موقع عيوب و 

مشکالت احتمالي و 

کاربرد اين محصول 

نظارت مستمر بر 

هاي  تاسيسات شبکه

هاي غير  بازرسيآب، 

کشف به موقع ،مخرب

اجراي 

 پايلوت
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

  -انجام اقداماتي سريع 

انجام بازرسي در 

هاي غير قابل  محيط

 دسترسي 

عيوب و مشکالت 

احتمالي و انجام 

اقداماتي سريع جهت 

رفع آن است که اين 

امر از خسارات مالي و 

زيست محيطي 

فراواني جلوگيري 

 ميکند.

 آب و فاضالب اهواز  17
 ،مکانيکي ،بررسي قابليت اعتماد هيدروليکي

 کيفي شبکه هاي توزيع شهر اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب 

بررسي عملکرد شبکه 

و  هاي توزيع آب

نشان آن قابليت اعتماد 

دهنده توانايي شبکه 

براي رساندن آب کافي 

با کيفيت مناسب به 

مصرف کنندگان در 

 زمان مناسب است.

 بررسي قابليت اعتماد

شبکه توزيع آب از 

جنبه هاي مکانيکي، 

هيدروليکي و کيفي 

در اثر شکست هاي 

مکانيکي و 

با استفاده هيدروليکي

 از روش هاي نوين

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز  18

بررسي و امکان سنجي نقش استفاده از سيستم 

(  در مديريت حوادث، GISاطالعات جغرافيايي )

 شبکه آباتفاقات و اصالح 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب 

حساس و هزينه بر  

بودن سيستم حوادث و 

 اتفاقات 

خسارات زياد در سال 

به علت عدم وجود يک 

سيستم مکانيزه، دقيق، 

بهنگام و قابل اعتماد 

در مديريت سيستم 

 فوق، 

بحران کمبود آب و 

درصد باالي تلفات آب 

اده از  استف

سيستمهاي اطالعات 

در راستاي مکاني 

تسريع انجام عمليات 

رفع حوادث و اتفاقات 

ري از وقوع ، پيشگي

حوادث و اتفاقات ،  

اصالح شبکه و 

استفاده بهينه از 

 تاسيسات 

ارائه راه حل 

 مشکل
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عنوان مشکل 
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 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار
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 نهايي

در شبکه هاي توزيع 

 آب شهري

 آب و فاضالب مشهد  19

سازيِ يکي از  ارائه راهکارهاي بهسازي و مقاوم

مخازن آب شرب شهر مشهد، با بکارگيري روش 

اي و با در نظر  هاي لرزه المان محدود تحت موج

 يکسانگرفتن بستر خاک غير 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم اجراي بهينه -13

 هاي آب و فاضالب طرح

با توجه به مشکل 

آمده در بروز نشت  پيش

آب در مخزن يکي از 

هاي شبکه آب  زون

شهر مشهد، بررسي، 

مدلسازي و تحليل 

اي اين مخزن با در  لرزه

خاک نظر گرفتن بستر 

غير يکساني که دارد، 

به همراه ارائه 

راهکارهايي براي مقاوم 

 سازي آن ضرورت دارد.

. پيدا کردن دليل 1

نشت حال حاضر اين 

 مخزن

. مدلسازي و تحليل 2

اي اين مخزن با  لرزه

در نظر گرفتن بستر 

 خاک غير يکسان

. ارائه راه کارهايي 3

 سازي آن براي مقاوم

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  26
بررسي ميزان تخريب مخزن کوهسنگي در اثر گاز 

 هاي ترميم آن کلر و راه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

بهينه نبودن مخازن  -21

 ذخيره آب شرب

بروز پديده خوردگي در 

مخزن، با توجه به باال 

بودن ميزان کلر 

عدم وجود  باقيمانده و

 هواکش در مخزن

 
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  21
هاي توزيع آب  مديريت تعميرات پيشگيرانه شبکه

 بر اعتمادپذيري شهري، مبتني

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم 

هاي نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب 

 و فاضالب

طراحي و تدوين 

سازي  هاي شبيه مدل

منظور ارزيابي  به

وضعيت عملکرد اجزاي 

شبکه توزيع آب و 

بيني  همچنين پيش

رفتار سيستم در 

هاي زماني مشخص  بازه

 . ارائه چارچوب1

ريزي نگهداري و  برنامه

هاي  تعميرات شبکه

 توزيع آب

. ارائه مدل مفهومي 2

نگهداري و تعميرات 

هاي توزيع آب  شبکه

بر  مبتني

بومي سازي 

 فناوري



    61                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 

اهداف مورد 

 انتظار

محصول 

 نهايي

امري ضروري ميباشد. 

چنانچه بهره برداران 

قادر به ارزيابي 

اعتمادپذيري شبکه ها 

در برابر مخاطرات 

گوناگون باشند، اين 

امکان براي آنها وجود 

خواهد داشت که 

اقدامات خود را اولويت 

بندي نموده وهمواره 

سطح حداقلي از 

اعتمادپذيري را براي 

 شبکه تضمين نمايند. 

 پذيري  اعتماد

. معرفي و انتقال 3

تکنولوژيِ استفاده از 

سازي  هاي شبيه مدل

منظور ذخيره،  به

ويرايش و تحليل 

اطالعات خرابي، 

تعميرات و نگهداري، 

ن ارزيابي همچني

قابليت کاربري و 

وضعيت مديريت 

تعميرات و نگهداري و 

هاي  پشتيباني شبکه

 توزيع آب

 

 فاضالب و آب شبکهتجهيزات  و تاسيسات محور -4

 ک شبکهيدروليه 4-6

ف
دي

ر
 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت
نوع 

 تحقيق

اسناد باال 

 دستي
 مورد انتظاراهداف  داليل اولويت داشتن  يديکل مشکالت

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب شهري استان  

 کهگيلويه و بويراحمد

مطالعه عوامل افت هيدروليکي در سيستم پمپاژچاههاي آب 

 تنگ کناره و ارائه راهکار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت 

پژوهشي و 

فناوري 

کميسيون 

کشاورزي 

آب و منابع 

کارايي نامناسب و  -19

 پايين بودن راندمان

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و تاسيسات 

 آب و فاضالب

باال بردن راندمان تاسيسات 

 آبي

سايي عوامل موثر شنا

بر کاهش تاسيسات 

 آبي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 طبيعي

 

 پمپاژ ي ستگاه هاي محورخطوط انتقال آب و ا .5

 نو هاي انرژي از استفاده و انرژي مصرف سازي بهينه  5-1

 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

مدلسازي حوادث شبکه هاي توزيع 

آب و تعيين نقاط ضعف شبکه با 

 ARC GISاستفاده از نرم افزار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

کميسيون  فناوري

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب کشور 

تعيين نقاط آسيب پذير در 

 شبکه هاي آبرساني

افزايش بهره وري و 

 کاهش هزينه ها
 توليد نرم افزار 

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان رضوي

و ساخت دستگاه کنترل  طراحي

کارکرد بوستر پمپ ها در نقطه بهينه 

 کارکرد و حداکثر راندمان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

اهميت و مناسبت، 

کاربردي بودن طرح، 

 اثربخشي طرح

بهينه سازي عملکرد پمپ 

هاي موازي با استفاده از 

الگوريتم کنترل دور و 

 ژنتيک

ساخت نمونه 

 محصول

3 
آب و فاضالب روستايي  استان  

 خراسان رضوي

ايجاد سامانه اندازه گيري و پايش 

ايستگاههاي  ( درتحت وب)دبي 

 پمپاژ بدون نياز به دبي سنج

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

اهميت و مناسبت، 

بودن طرح، کاربردي 

 اثربخشي طرح

ساخت سيستم اندازه 

گيري دبي بدون نياز به 

دبي سنج و کاهش هزينه 

هاي موجود جهت نصب 

 دستگاه هاي سنجش دبي

ساخت نمونه 

 محصول

4 
آب و فاضالب روستايي  استان  

 خراسان رضوي

طراحي و ساخت فلوتر هوشمند 

جهت کاهش انرژي الکتريکي اوج بار 

 ايستگاه هاي پمپاژ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

اهميت و مناسبت، 

کاربردي بودن طرح، 

 اثربخشي طرح

ساخت فلوتر هوشمند و 

کاهش يا حذف ساعت 

کارکرد الکتروپمپ هاي 

تاسيسات آبرساني در 

پيک مصرف و استفاده 

کامل از حجم مخازن و 

 جلوگيري از سرريز آنها

ساخت نمونه 

 محصول

5 
آب و فاضالب روستايي  استان  

 خراسان رضوي

ارائه و بهينه سازي برنامه ي نوسازي 

و جايگزيني لوله هاي شبکه هاي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 
 

اهميت و مناسبت، 

کاربردي بودن طرح، 

يافتن بهترين برنامه ي 

نوسازي شبکه ي توزيع 
 ارائه مدل 
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

آبرساني بر اساس پارامترهاي مدل 

شکست و با استفاده از روش هاي 

 فرااکتشافي

منابع کشاورزي آب و 

 طبيعي

آب براي پائين آوردن  اثربخشي طرح

قيمت نهايي تعميرات و 

 تعويض لوله هاي شبکه

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان شمالي

سازي مديريت  آب بر پايه  بهينه

منابع آبي در دسترس و ميزان 

 مصرف 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

باال بردن رضايتمندي  -1

ساکنين زيرا در صورت 

سازي قطعا  عدم بهينه

ساعاتي وجود دارند که 

نياز آب ساکنين  رغم علي

فشار آب پايين بوده و نياز 

درستي برآورده  آنان به

کاهش  -2شود  نمي

رفت آب با تنظيم فشار  هدر

بهينه )يقينا ساعاتي وجود 

رغم نياز آب  دارد که علي

ساکنين فشار آب موجود 

در شبکه باالتر از نياز 

باشد و اين باعث هدر  مي

رفت آب در شبکه 

 شود( مي

آب مورد با مشخص شدن 

نياز روستاها و ميزان آب 

موجود در منابع آبي در 

دسترس و سيستم 

ي آبرساني که  شبکه

استفاده شده است يک 

مدل رياضي ارايه خواهد 

تواند  شد که اهداف آن مي

مندي و  ماکزيمم رضايت

آب بدون کردن  نيمم يم

 د د باشدرآم

 اجراي پايلوت

7 
آب و فاضالب روستايي استان  

 قزوين

بندي مناسب در ن بررسي زما

خصوص کارکرد الکتروپمپهاي شناور 

و ارائه راهکار جهت افزايش عمر 

 الکتروپمپها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کارايي نامناسب و  -19

پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  تصفيه 

خانه و تاسيسات آب و 

 فاضالب

 سوختگي پمپها
ارائه راهکار جهت افزايش 

 عمر الکترو پمپ

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمان

شناسايي نقاط حادثه خيز در 

 تاسيسات آبفار کرمان در مقابل سيل

و ارائه راهکار مقاوم سازي  و زلزله

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

 خسارات وارد آمده از سيل

شبکه هاي آب و فاضالب 

حادثه خيز در نقاط 

بررسي و نقاط داراي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

پيشگويانه تاسيسات آب و  طبيعي آنها

 فاضالب 

مشکل با ارائه راهکار در 

جهت به حداقل رساندن 

 آسيب معرفي گردند

9 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مازندران

بررسي روش هاي نشت يابي با 

تجهيزات نوين )مطالعه موردي خط 

انتقال مجتمع آبرساني خزرآباد 

 ساري(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد
  

ارائه راه حل 

 مشکل

16 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مازندران

بررسي طرح لرزه اي مخازن ذخيره 

هوايي بتني تک پايه با رويکرد 

پدافند غير عامل )مجتمع آبرساني 

 مياندورود(گهرباران 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

نبود سيستم مناسب  -26

حوادث و  جهت مواجهه با

اتفاقات در تاسيسات آب و 

 فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

11 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مازندران

ارزيابي خطوط انتقال آب شرب آمل 

به بابل در برابر زلزله )مجتمع 

 آبرساني الله آباد بابل(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

شدن با بحران  مواجه -18

ها و بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

  
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب روستايي استان  

 مرکزي

 صحت سنجي عملکرد پمپ هاي

مورد استفاده در تامين آب و کاهش 

 هزينه هاي پمپاژ

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کارايي نامناسب و  -19

پايين بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  تصفيه 

خانه و تاسيسات آب و 

 فاضالب

پايين بودن راندمان برخي 

 از پمپ ها

ر دمديريت بهينه انرژي 

 ايستگاه هاي پمپاژ

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
آب و فاضالب روستايي استان  

 همدان

تعيين الگوي بهره برداري بهينه 

روزانه در شبکه هاي آب روستايي 

 مبتني بر کاهش فشار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب و 

 فاضالب 

بهره برداري بهينه روزانه  

در شبکه هاي آب 

 روستايي 

  
ارائه راه حل 

 مشکل

14 
آب و فاضالب روستايي استان  

 همدان

بررسي عمق يخبندان و اثرات آن بر 

هاي خطوط توزيع و مصرف شبکه 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

عدم اجراي بهينه  -13

 هاي آب و فاضالب طرح

توزيع و مصرف شبکه  

 هاي آب شرب 
 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

کشاورزي آب و منابع  آب شرب روستايي

 طبيعي

15 
آب و فاضالب شهري استان  

 اردبيل

آسيب شناسي وضعيت سامانه هاي 

اردبيل و ارائه فاضالب استان 

راهکارهاي بهينه سازي و افزايش 

راندمان و کارائي سيستم با حفظ 

: موردي مطالعهوضعيت موجود)

 شهرهاي گرمي و خلخال(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

گويانه تاسيسات آب و پيش

 فاضالب 

  
ارائه راه حل 

 مشکل

10 
آب و فاضالب شهري استان  

 بوشهر

مديريت مصرف با استفاده از کنترل 

 مداوم فشار

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد
 بهبود مديريت مصرف 

مديريت مصرف با استفاده 

 از کنترل مداوم فشار

ارائه راه حل 

 مشکل

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 خراسان رضوي

بررسي اثر خوردگي در تاسيسات آب 

 و فاضالب )مطالعه موردي(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کارايي نامناسب و  -19

راندمان  پايين بودن

تجهيزات مرتبط با  تصفيه 

خانه و تاسيسات آب و 

 فاضالب

وجود پديده خوردگي در  

تاسيسات آبي و نياز به 

لويت وشناسايي عوامل و ا

 بندي راهکارها 

شناسايي عوامل خوردگي، 

برآورد خسارات و ارائه 

 راهکارهاي جلوگيري

ارائه راه حل 

 مشکل

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

مکان يابي بهينه احداث نيروگاه 

خورشيدي و بادي به منظور تامين 

انرژي تاسيسات آب و فاضالب با 

 GISاستفاده از سنجش از دور و 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

، کاهش مصرف انرژي

و محيط زيست  حفظت از

کاهش هزينه هاي انتقال 

انژي به تاسيسات آب و 

 فاضالب

تعيين مکان بهينه پنل 

هاي خورشيدي و بادي 

کوچک به منظور تامين 

 انرژي

ارائه راه حل 

 مشکل

19 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

ارزيابي رفتار لرزه اي شريان هاي 

مطالعه موردي خط دوم  حياتي،

 زاهدانانتقال آب 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

شدن با بحران  مواجه -18

ها و بالياي طبيعي و 

 اجتماعي

دراين تحقيق رفتار خط 

دوم انتقال آب زاهدان 

بعنوان يکي از مهمترين 

شريانهاي حياتي استان 

وکشور که براساس معيارها 

بررسي رفتار لرزه اي خط 

دوم انتقال آب زاهدان 

درقالب يک مطالعه 

موردي ومقايسه رفتار اين 

لوله درشرايط بارگذاري 

 ارائه مدل 
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

وآيين نامه هاي مهندسي 

ده وجاري کشور طراحي ش

است درهنگام زلزله بررسي 

 ومدلسازي خواهدشد 

مشابه باواقعيت ومقايسه 

نتايج بانتايج بدست آمده 

ازتحليل ها وفرضيات لرزه 

 اي مرسوم

 آب و فاضالب شهري استان قم  26

بررسي روش نصب سه راه و يا 

ساخت دستگاه بر روي خطوط شبکه 

بدون قطعي آب و يا قطعي آب 

 محدود و بدون هدررفت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

قطع آب و جلوگيري از 

هدر رفت آن در مواقع 

 نصب انشعاب

و ساخت نمونه  مطالعه

 جهت حل مشکل

ساخت نمونه 

 محصول

21 
آب و فاضالب شهري استان  

 گيالن

امکان سنجي، طراحي و ساخت 

سيستم انتقال ديتا از طريق خطوط 

 لوله انتقال آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم هوشمندي شبکه  -16

 هاي آب و فاضالب

عدم دسترسي به امکانات 

بر خط )آنالين( براي 

کنترل وضعيت کيفي و 

کمي تأسيسات آبي در 

نواحي داراي صعوبت 

حتي خطوط  کهدسترسي 

قابل  آنموبايل نيز در 

 تسني استفاده

انتقال داده ها از طريق 

روش هاي جديد با 

استفاده از مواد غير قابل 

 استهالک

ساخت نمونه 

 محصول

22 
آب و فاضالب شهري استان  

 لرستان

اقتصادي جايگزيني  –ارزيابي فني 

الکتروپمپ هاي شناور به جاي پمپ 

هاي افقي در ايستگاه هاي پمپاژ: 

ردي ايستگاه پمپاژ شهر مطالعه مو

 خرم آباد

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 و نامناسب کارايي -19

 راندمان بودن پايين

 تصفيه  با مرتبط تجهيزات

 و آب تاسيسات و خانه

 فاضالب

جايگزيني تاسيسات جهت 

 افزايش بهره وري 

جايگزيني تاسيسات 

 جهت افزايش بهره وري 

ارائه راه حل 

 مشکل

23 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

بررسي روش هاي مناسب و کم  

با هزينه در نشت يابي خطوط انتقال 

 فناوري نوين در شهر رودان

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -7

فناوري نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي نقاط 

نشت و شکستگي در 

 خطوط انتقال آب

شناسايي مناطق داراي 

 شکستگي در شهر رودان

ساخت دستگاه نشت ياب 

قه متناسب با شرايط منط

 رودان

ساخت نمونه 

 محصول
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

24 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

پهنه بندي نقاط حادثه خيز شبکه 

 آب در شهر بندرعباس و ارائه راهکار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم اجراي بهينه -13

 هاي آب و فاضالب طرح

تعيين نقاط حادثه خيز 

 شهر بندرعباس

استفاده از شيرها و 

تجهيزات مناسب جهت 

کاهش فشار وارده بر 

 شبکه 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شهري استان يزد  25

بررسي جامع پايش کيفي منابع آب 

و مسائل زيست محيطي تصفيه خانه 

 فاضالب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

  کاهش کيفي منابع آب 

مديريت کيفيت منابع 

تامين آب و رعايت 

استانداراد هاي ملي و 

مديريت پسماند تصفيه 

خانه و بررسي آلودگي 

هواي محدوده و کاهش 

 همجواران  نارضايتي

ارائه مدل و نرم 

 افزار

 آب و فاضالب اهواز   20
کنترل و مانيتورينگ خطوط انتقال و 

 شهريشبکه هاي آب 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم هوشمندي شبکه  -16

  هاي آب و فاضالب

هاي تله متري در  سيستم

واقع ابزاري براي مدير 

ايجاد ميکند که بصورت 

ساعته و آنالين بر زير  24

مجموعه خود نظارت 

 .داشته باشد

نظارت آنالين بر خطوط 

انتقال و شبکه هاي آب 

 شهري

 اجراي پايلوت

 آب و فاضالب اهواز   27

کنترل و مانيتورينگ ايستگاههاي 

فاضالب شهري بر روي بستر ارتباطي 

GPRS  

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم هوشمندي شبکه  -16

 هاي آب و فاضالب

هاي اصلي  يکي از دغدغه

همه مديران مخصوصا در 

ادارات حساس مانند آب و 

فاضالب، نظارت کامل بر 

افراد و تاسيسات زير 

مجموعه مدير ميباشد. 

مخصوصا اگر بهره برداري 

هاي خصوصي  به شرکت

واگذار شده باشد. 

مي هاي تله متري  سيستم

ه نظارت آنالين بر ايستگا

هاي فاضالب داخل شهر، 

اعمال فرمان به پمپهاي 

داخل ايستگاه در مواقع 

ضروري، پيشگيري از بروز 

حوادث و سر ريز شدن 

فاضالب، نظارت بر 

عملکرد نيروي انساني و 

پيمانکاران و نهايتا کاهش 

 نيروي انساني

 اجراي پايلوت
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 تحقيقعنوان  عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

تواند اين مشکل را حل 

 کند.

 آب و فاضالب مشهد  28

و بهينه سازي  ILIتعيين شاخص 

گيري در مورد روشهاي  تصميم

 I1کاهش آب بدون درآمد در پهنه 

 شبکه آبرساني شهر مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

هدررفت آب و آب  -4

 بدون در آمد

با توجه به ضرورت کاهش 

آب بدون درآمد به دليل 

ع آبي و هزينه کمبود مناب

صرف شده براي توليد آب 

موجود و به اين دليل که 

درصد آب بدون » شاخص 

در سطح علمي « درآمد 

شاخص قابل اتکايي نمي 

باشد، استفاده از شاخص 

ILI  جهت تعريف عمليات

اجرايي ضرورتي انکارناپذير 

 است

کاهش آب بدون درآمد 

محدوده مورد مطالعه با 

ه استفاده از کمترين هزين

و بصورت هدفمند در 

جهت عمليات اجرايي تا 

رسيدن به محدوده نشت 

 اقتصادي.

 اجراي پايلوت
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 اجتماعيو  يتي ير مدحور م .6

 ارزشيابي و عملکرد ارزيابي 6-1

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

مستند سازي و ارزيابي پايان 

نامه هاي انجام شده در 

شرکت آبفار در ابعاد 

اي و ارائه راهکار در  منطقه

 جهت کاربردي نمودن آنها

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

نامناسب از نظام استفاده  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

توسعه علم و فناوري 

وکاربست آن همراه با 

مديريت دانش در شرکت 

 هاي آب و فاضالب

بستر سازي حضور دانشگاهيان در 

جهت حل معضالت در طرح هاي 

 آب و فاضالب

تهيه 

 دستورالعمل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خوزستان

شاخص هاي شناسايي 

کليدي ارزيابي عملکرد 

وري  کارکنان جهت ارتقاء بهره

در شرکت آب وفاضالب 

 روستايي استان خوزستان

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

نبود نظام ارزيابي عملکرد، 

 نانارآمدکارککاثربخش و 

ايجاد رابطه اي مناسب، منطقي و 

 -صميمانه ميان کارکنان و مديران

آموزش  -ارزشيابي شايستگي افراد

کارکنان و زمينه سازي براي رشد 

پرداخت حقوق و  -و پيشرفت آنان

 پاداش منصفانه

 ارائه مدل 

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

عوامل موثر در ايجاد بررسي 

از جنبه هاي نزاکتي کاري  بي

 فردي و سازماني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون علوم 

انساني ،معارف اسالمي و 

 هنر

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

توجه به فرهنگ  لزوم

 فردي و سازماني
 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 همدان

بررسي استقرار نظام مديريت 

عملکرد براساس روش ارزيابي 

( در شرکت BSCمتوازن )

 آبفار همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

استقرار نظام مديريت  

 عملکرد 
 استقرار نظام مديريت عملکرد  

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

استقرار نظام ارزشيابي 

مکانيزه، مستمر و پويا در 

 شرکت

پروژه 

 پژوهشي

قانون مديريت خدمات 

 کشوري

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

  
تهيه 

 دستورالعمل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 قم

پژوهش پيرامون کاربردي 

نمودن دوره هاي آموزشي در 

 فاي قمبشرکت آ

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 
استفاده موثر از دوره هاي 

 آموزشي

مطالعات جهت  هنتيج استفاده از

 تعيين دوره هاي آتي شرکت

تهيه 

 دستورالعمل

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

ارزيابي حوزه منابع انساني و 

تدوين نقشه راه توسعه منابع 

 انساني 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

 انداز وزارت نيرو چشم

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم وجود يک ديد کلي 

بلند مدت در  نگر و برنامه

طراحي و اجرا فرايندهاي 

منابع انساني بعنوان خطر 

مطرح بوده و لزوم وجود 

نقشه راه، متناسب با سطح 

بلوغ سازمان و استفاده از 

رويکردهاي علمي کامال 

 محسوس مي باشد.

هدف از اجراي پروژه مميزي و 

عارضه يابي سريع وضعيت کلي 

منابع انساني شرکت و ارائه تصوير 

از بعد نرم و سخت مي باشد  جامع

که در نهايت منتج به تدوين نقشه 

جامع راه منابع انساني شرکت آب 

و فاضالب استان کرمان خواهد 

 شد.

تدوين 

 استاندارد

8 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

شناسايي و معرفي شاخص 

هاي جديد و کاربردي ارزيابي 

عملکرد کارکنان در راستاي 

ارتقا بهره وري و تعالي 

 معنوي 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند 

 انداز وزارت نيرو چشم

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

لزوم تجديد نظر در روند 

کارکنان فعلي ارزيابي 

جهت رعايت عدالت، 

انتخاب اصلح و در نظر 

گرفتن شاخص هاي 

مرتبط با تعالي معنوي 

 اهميت مضاعفي دارد.

تهيه و تدوين شاخص هاي منطقي 

و علمي مختص به شرکت آب و 

فاضالب جهت انجام هدفمند 

 ارزيابي کارکنان 

تدوين 

 استاندارد

 آب و فاضالب مشهد  9

 هاي بررسي رابطه بين دوره

آموزشي الکترونيکي ضمن 

خدمت کارکنان و 

توانمندسازي آنها/ مطالعه 

 موردي: شرکت آبفاي مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

همگام با برگزاري مستمر 

به  بايد هاي آموزشي دوره

 منديباال بردن توان

سازماني پرسنل نگاهي 

 ويژه داشت.

تعيين رابطه بين آموزش 

 الکترونيک و توانمندسازي پرسنل
 ارائه مدل 
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 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 عامل غير پدافند و بحران مديريت ، رساني آگاهي 6-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي دستياسناد باال 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

بررسي راهکار هاي کاهش اثرات 

سيل به تاسيسات آب و فاضالب 

مطالعه موردي حوضه ) روستايي

 رودخانه کن(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

و  کميسيون کشاورزي آب

 منابع طبيعي

مواجه شدن با بحران ها و  -18

  بالياي طبيعي و اجتماعي

کاهش اثرات بالياي طبيعي و 

 پدافند غير عامل

افزايش بهره وري و ممانعت 

 از اتالف سرمايه ها

تهيه 

 دستورالعمل

2 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

بررسي حوادث شغلي و پايش 

کار  ارزيابي عوامل زيان آور محيط

و بهداشت روان کارکنان در 

شرکت و فاضالب روستايي استان 

 تهران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

  تاسيسات آب و فاضالب

توجه به سالمت  و بهداشت 

عوامل دخيل در طرح هاي 

 و فاضالب آب

افزايش بهره وري و ممانعت 

 از اتالف سرمايه ها

تهيه 

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب  

 روستايي استان تهران

بررسي ارزيابي ريسک ايمني 

)طبيعي و انسان ساخت( در 

تاسيسات آبرساني آبفار روستايي 

 استان تهران

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

کاهش اثرات بالياي طبيعي و 

 پدافند غير عامل

افزايش بهره وري و ممانعت 

 از اتالف سرمايه ها

تهيه 

 دستورالعمل

4 

آب و فاضالب  

روستايي استان 

 خراسان جنوبي 

ريسک در بررسي روشهاي ارزيابي 

مطالعات پدافند غير عامل 

 تاسيسات انتقال آب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

شدن با بحران ها و بالياي  مواجه

 طبيعي و اجتماعي

حراست و صيانت از منابع و 

 تاسيسات آب

کشف و ارائه يک شاخص 

جهت ارزيابي سامانه هاي 

 آبي

راه حل ارائه 

 مشکل



 011                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي دستياسناد باال 

محصول 

 نهايي

5 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

مطالعه آسيب پذيري در 

تاسيسات آب شرب در برابر 

بالياي طبيعي و راهکارهاي 

مناسب جهت پيشگيري و مقابله 

 با آن 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

نقاط ضعف درمسير آبها ، 

شناسايي تا جهت رفع آن 

 اقدام شود

 مندي مشترکين رضايت
ارائه راه حل 

 مشکل

0 
آب و فاضالب  

 روستايي استان گيالن

خطرپذيري بررسي و تحليل 

آب شرب روستايي در تاسيسات 

استان با رويکرد پدافند سطح 

 غيرعامل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون دفاع امنيت ملي و 

 سياست خارجي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

شناسايي نقاط ضعف 

 تاسيسات در برابر تهديدات

جلوگيري از هرگونه خطر 

 در تاسيسات شرب

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب شهري  

 استان اردبيل

پهنه بندي رخدادهاي منجر به 

شرايط بحراني در شهرهاي استان 

 اردبيل

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب شهري  

 استان خراسان جنوبي 

تبيين نقش و توانمندي روابط 

عمومي در نهادينه کردن فرهنگ 

 پدافند غير عامل در جامعه

پايان نامه  

 دانشجويي

فناوري اولويت پژوهشي و 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

فرهنگ سازي پدافند غير 

عامل نقش اساسي در اجراي 

طرحها و پروژه هاي پدافند 

غير عامل و  مشارکت مردم 

 خواهد داشت.

ارائه راهکارهاي افزايش 

مشارکت و همکاري مردم 

هاي مورد  در اجراي پروژه

 نظر

 

9 
آب و فاضالب شهري  

 استان خراسان جنوبي 

راهکارهاي کاهش خطر پذيري 

ب و فاضالب از منظر آتاسيسات 

 پدافند غير عامل

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

توجه به مرزي بودن استان  با

و اهميت مرکز استان و وجود 

تهديدات خارجي، مي بايست 

اين گونه تهديدات شناسايي 

و راهکارهاي مقابله با ان 

 پيش بيني شود.

شناسايي تهديدات دشمن و 

ارائه راهکارهاي پيشگيري و 

مقابله در خصوص آلودگي 

 آب 

 



    015                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي دستياسناد باال 

محصول 

 نهايي

16 
آب و فاضالب شهري  

 استان خراسان جنوبي 

راهکارهاي مقابله با تهديدات 

 بآزيستي در بخش 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

با توجه به مرزي بودن استان 

و اهميت مرکز استان و وجود 

تهديدات خارجي، مي بايست 

اين گونه تهديدات شناسايي 

و راهکارهاي مقابله با ان 

 پيش بيني شود 

شناسايي تهديدات دشمن و 

ارائه راهکارهاي پيشگيري و 

مقابله در خصوص آلودگي 

 آب 

 

11 

آب و فاضالب شهري  

استان سيستان و 

 بلوچستان

شناخت آسيب هاي احتمالي 

بيوتروريستي در خصوص چاه 

ارائه  زهک و 3نيمه شماره 

 آن سناريوهاي مقابله با

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

شرب  حفاظت از آب

 شهروندان سيستاني و

زاهداني باتوجه به اينکه چاه 

نيمه در نقطه اي مرزي 

 وپرخطر واقع گرديده است.

واقع گرايانه  شناخت دقيق و

 تهديدات بيوتروريستي و

ارائه سناريوهاي قابل اجرا 

 وکم هزينه

تهيه 

 دستورالعمل

12 

آب و فاضالب شهري  

استان سيستان و 

 بلوچستان

سونامي  سيالب ومديريت ريسک 

درتاسيسات آب وفاضالب استان 

)درشهرهاي زابل ،قصرقند،سرباز 

 ،راسک،چابهار وکنارک(

پايان نامه  

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

بارش هاي سنگين درحوزه   

 هيرمند درخاک افغانستان و

به شهر زابل درمرز  ورود آب

مشترک ايران وافغانستان 

،همچنين سيالبي شدن 

رودخانه هاي فصلي درجنوب 

استان براثر بارش هاي 

سنگين ورگباري وجاري 

شدن سيل در منطقه باعث 

آسيب ديدن تاسيسات 

احداث شده در مسير 

 رودخانه ميگردد.

نياز است که تمهيدات الزم  

درخصوص کاهش آسيب 

وحفاظت  ديدگي تاسيسات

تاسيسات ارائه  از منابع و

 گردد.

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
آب و فاضالب شهري  

 استان قم

بررسي و امکان سنجي ظرفيت 

هاي محلي شهرهاي استان براي 

مقابله با شرايط بحران در زمينه 

 هاي آب و فاضالب.

پروژه 

 پژوهشي
 قانون مديريت خدمات کشوري

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

عدم مطالعه مديريت بحران 

 در شهر هاي جديد

تعيين ظرفيت هاي مديريت 

 بحران شهرهاي استان

تهيه 

 دستورالعمل



 019                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي دستياسناد باال 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب شيراز  14

پذيري  محاسبه ميزان آسيب

هاي اصلي انتقال و  مخازن، لوله

تاسيسات آبرساني و برآورد مناطق 

 شهر شيرازبحراني 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

با عنايت به تهديد مخاطرات 

طبيعي همچون زلزله، سيل و 

اثرات اين مخاطرات  اينکه و

تاکنون مورد ارزيابي و بررسي 

علمي قرار نگرفته است، قطعا 

بندي بحراني  داشتن يک پهنه

نياز شهر شيراز در زمينه 

تاسيسات آب و فاضالب 

 ميباشد.

جانمائي صحيح تاسيسات و 

همچنين حفاظت از 

هاي  تاسيسات و شريان

حياتي شرکت آب و 

 فاضالب شيراز

ارائه راه حل 

 لمشک

 آب و فاضالب مشهد  15

خانه  بررسي وضعيت تصفيه

فاضالب پرکندآباد شهر مشهد از 

 منظر پدافند غير عامل

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نبود سيستم مناسب جهت  -26

مواجهه با حوادث و اتفاقات در 

 تاسيسات آب و فاضالب

  
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  10

بندي عوامل مؤثر  شناسايي و رتبه

بر مديريت بحران/ مطالعه موردي: 

 شرکت آبفا مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

شدن با بحران ها و  مواجه -18

 بالياي طبيعي و اجتماعي

منظور  پژوهشي بهانجام 

و آماده  عوامل شفاف سازي

سازي مسئولين شرکت آبفا و 

اندرکاران مديريت  ساير دست

بحران در شهر مشهد به 

جهت آمادگي، مقابله و 

هاي احتمالي  رهبري بحران

 است.

اندرکاران  کمک به دست

بحران براي در اختيار 

گرفتن بسترهاي متناسب 

علمي مديريت بحران در 

و پيشگيري  جهت آمادگي

از بروز خسارات ناشي از 

بحران آب به واسطه 

هاي طبيعي يا غير  بحران

 طبيعي 

ارائه راه حل 

 مشکل

 

 

 



    017                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 سازي خصوصي و سپاري برون 6-3

 انتظار اهداف مورد داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خراسان جنوبي 

بررسي و ارائه مدلي براي 

نگهداري و راهبري 

 هاي آبرساني  شبکه

  

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب و 

 فاضالب

اتفاق محور بودن 

قراردادهاي نگهداري که 

 اين به ضرر شرکتهاست

ارائه بهترين مدل از لحاظ کيفي و هزينه 

 اي جهت مديريت شبکه هاي روستايي 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

بررسي اقتصادي روش هاي 

مختلف واگذاري امور به 

بخش خصوصي در صنعت 

آبفا و انتخاب مناسب ترين 

 روش واگذاري

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم بهره گيري  -17

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي درصنعت 

 آب و فاضالب

لزوم دخالت بخش 

خصوصي در کنار بخش 

  دولتي

 جهت ارتقاء کارايي عملکرد 
ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب روستايي  

 استان هرمزگان

مقايسه مدل هاي مالي 

ارائه شده در سرمايه 

گذاري احداث آب شيرين 

کن هاي روستايي استان و 

استخراج مدل مالي جامع و 

تعين عوامل تاثيرگذار در 

 قيمت پيشنهادي توليد آب 

 پروژه پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش و 

 فناوري وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -1

فناوري نوين جهت ارتقاء 

کارايي عملکرد تصفيه خانه 

 هاي آب کشور 

 مشکل قيمت توليد آب 

باتوجه به گسترش بهره گيري از صنعت 

شيرين سازي آب در سطح استان و 

برگزاري مناقصات متعدد در اين زمينه ، 

داشتن معياري براي ارزيابي پارامترهاي 

ر قيمت پيشنهادي اقتصادي تاثيرگذار د

مي تواند در انتخاب اقتصادي ترين 

 پيشنهاد رهگشا باشد.                                                                          

تهيه 

 دستورالعمل

4 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد

مقايسه انواع قراردادهاي 

اداره نگهداري و تعميرات و 

 فرمتانتخاب بهترين 

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، 

 اقتصاد و بازرگاني

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب و 

 فاضالب

نظارت دقيق بر تعميرات 

شبکه و عملکرد پيمانکاران 

بهره برداري و باال بردن 

و عمر مفيد شبکه ها 

 تأسيسات اب و فاضالب

ارائه بهترين قرارداد ممکن در تعميرو 

 نگهداري روستاها 

تهيه 

 دستورالعمل



 018                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 انتظار اهداف مورد داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

5 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

 يسپار برون نتايج   بررسي

و بهره  مديريت کامل

تاسيسات آب و  برداري

شهرهاي کوچک فاضالب 

 به بخش خصوصي 

 پروژه پژوهشي
هاي سند چشم راهبرد 

 انداز وزارت نيرو

عدم بهره گيري  -17

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي درصنعت 

 آب و فاضالب

بررسي اقتصادي واگذاري 

 شهرها به بخش خصوصي 

مقايسه اقتصادي واگذاري به بخش 

خصوصي يا استمرار شيوه هاي قبلي 

 مديريت

تهيه 

 دستورالعمل

0 
آب و فاضالب شهري  

 استان قزوين

به کارگيري سيستم هزينه 

يابي بر مبناي فعاليت در 

شرکت آب و فاضالب 

 شهري استان قزوين

 قانون برنامه ششم توسعه پروژه پژوهشي
عدم اجراي بهينه  -13

 هاي آب و فاضالب طرح

عدم شفافيت در هزينه 

يابي فعاليت ها به منظور 

 واگذاري بهتر و اقتصادي تر

 فرايندهاي قابل واگذاري

هدف از اجراي اين تحقيق شناخت هزينه 

و قيمت تمام شده هر فعاليت به طور 

 جداگانه مي باشد.

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب شهري  

 استان گيالن

کاربرد تئوري نمايندگي در 

تخصيص کاراي ريسک 

، مشارکت بخش عمومي

دولت با رويکرد  و خصوصي

اجتماعي در بستر اقتصاد 

مقاومتي)مورد مطالعه: 

صنعت آب و فاضالب 

 گيالن(

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

عدم شناخت ريسک هاي 

حل مهم و با اهميت در مرا

-مختلف مشارکت عمومي

خصوصي در صنعت آب و 

 فاضالب

 کاهش ريسک و شفاف سازي قراردادها 
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   8

بررسي اثربخشي و 

کارآمدي دفاتر پيشخوان 

 در شهر اهواز

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، 

 اقتصاد و بازرگاني

نامناسب از استفاده  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

شرکت آبفاي اهواز بخش 

عمده اي از فعاليت هاي 

امور مشترکين را تحت 

عنوان دفاتر پيشخوان برون 

سپاري کرده است لذا 

بررسي و آسيب شناسي 

فعاليت برون سپاري شده 

اثربخشي دفاتر مذکور در 

تحقق ميزان اهداف مورد 

نين ارزيابي انتظار و همچ

 اهداف مورد انتظار اين پروژه عبارتند از:

ارزيابي ميزان رضايت ارباب رجوع از -

 ابعاد کيفيت خدمات 

ارباب رجوع دفاتر  رونديابي رضايت-

پيشخوان،مقايسه کل و ابعاد کيفيت با 

 شاخص هدف

تعيين نقاط قوت و زمينه هاي بهبود -

براي تصميم گيري جهت اقدامات 

 اصالحي 

ارائه راهکار و پيشنهاد هاي کاربردي -

ارائه راه حل 

 مشکل



    016                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 انتظار اهداف مورد داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

کيفيت خدمات ارائه شده 

توسط اين دفاتر، از داليل 

تحقيق اين اولويت داشتن 

 مي باشد.

جهت ارتقاي سطح رضايتمندي ارباب 

 رجوع دفاتر پيشخوان 

 آب و فاضالب اهواز   9
بررسي اثربخشي راهبرد 

 برون سپاري
 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، 

 اقتصاد و بازرگاني

عدم بهره گيري  -17

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي درصنعت 

  آب و فاضالب

نظر به اينکه آبفاي اهواز 

هاي  بخش بزرگي از فعاليت

خود را برون سپاري کرده 

به همين دليل بررسي و 

توصيف وضعيت برون 

کيفي، سپاري از نظر 

اقتصادي و مديريتي در 

قالب يک پروژه تحقيقاتي 

  ي مي باشد.ضرور

 (CSFتعيين عوامل بحراني موفقيت )

 ارزيابي تحقق اهداف برون سپاري-

شناسايي نقاط قوت و زمينه هاي بهبود -

 در راهبرد برون سپاري

 ارائه نقشه راه-

امکان سنجي برون سپاري ساير فعاليت -

 ها

 ارائه پيشنهادات-

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  16

هاي فاينانس  ارزيابي روش

در اجراي  PCداخلي و 

هاي فاضالب شرکت  پروژه

آب و فاضالب مشهد از 

هاي  طريق مدل

 چندشاخصه گيري تصميم

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم بهره گيري  -17

مناسب از برون سپاري و 

خصوصي سازي درصنعت 

 آب و فاضالب

ترين  تعيين مناسب

و  pcروشهاي اجراي 

فاينانس داخلي براي اجراي 

هاي فاضالب مشهد  پروژه

 امري ضروري ميباشد.

هاي کمي و کيفي  . تعيين شاخص1

 ارزيابي پروژه ها

 . مقايسه وزن شاخصهاي شناسايي شده2

شاخص  عنوان . تعريف شاخصي به3

طاليي با در نظرگرفتن سه معيار زمان، 

 هزينه و کيفيت

 ارائه مدل 

 

 

 

 

 



 001                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 دانش مديريت و وري بهره 6-4

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  

 استان آذربايجان غربي                                  

بررسي راهکارهاي استقرار مديريت 

دانش در شرکت آب و فاضالب 

روستائي و ارزيابي تاثير آن بر بهره 

 وري شرکت 

  

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

راهکارهاي توانمندسازي  يکي از 

و افزايش بهره وري در بخش 

نيروي انساني افزايش سطح 

تجربه  واطالعات نيروي انساني 

از طريق تعريف استراتژي ها ، 

مديريت و استقرار نحوه مديريت 

 دانش در سازمان ها مي باشد.

هدف ايجاد سازماني دانش 

محوراست که در آن زمان و 

سرعت چرخش و مبادله 

، مهارت و اطالعات  تجربه

دانشي  حداکثر بوده و از 

طريق تعريف نشانگر ها ، 

معيارها و شاخص ها براحتي 

 قابل اندازه گيري باشد

ارايه راه 

 حل

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان آذربايجان غربي                                  

افکارسنجي  در حوزه  انجام پيمايش

مسائل اجتماعي براي اطالع از جايگاه 

صنعت آب و فاضالب در افکار عمومي 

و انتخاب راهکارهاي مناسب در جهت 

 ارتقاء اين جايگاه  

  

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

انجام  ياقدام کنون چنينتا 

 نشده است.

داشتن مشتريان  :فاهدا

کارکنان با انگيزه ،  ،راضي

فرايند هاي کاري اثر بخش 

همچنين در صورت  .مي باشد

وجود نارضايتي ، موضوع 

شناسائي و در جهت رفع آن 

 اقدام خواهد شد.

ارايه راه 

 حل

3 

آب و فاضالب روستايي  

استان چهارمحال و 

 بختياري

مدل سازي ، برنامه ريزي و مطالعات 

ژنتيک براي چابکي سازمان ساختاري 

مبتني بر عملکرد سازماني در 

 شرکتهاي آب و فاضالب روستايي

 

وري ااولويت پژوهشي و فن

کمسيون تخصصي مديريت 

 و اقتصاد و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

 

مدل سازي ، برنامه ريزي، 

 مطالعات ساختاري ژنتيک،

چابکي سازمان، عملکرد 

 سازماني 

 

5 

آب و فاضالب روستايي  

استان چهارمحال و 

 بختياري

پياده سازي ساختارمند اشتراک 

(  Knowledge sharingدانش )

مطالعه موردي )در حوزه پژوهش 

آبفار چهارمحال بختياري و آبفار 

 (اصفهان

 

اولويت پژوهشي و فن آوري 

کمسيون تخصصي مديريت 

 و اقتصاد و بازرگاني 

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

   



    000                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

0 
آب و فاضالب روستايي  

 استان قزوين

بررسي سيستم بهينه مديريت دانش 

و ايجاد پايگاهي جهت ثبت مداوم 

 تجربيات همکاران با سابقه باال 

 

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم وجود مديريت دانش در 

خصوص شرکت )باالخص در 

 مسائل فني(

کاهش هزينه هاي آموزش، 

ثبت جزئيات طراحي ها و علل 

آن، سرعت در تجربه اندوزي 

 همکاران با سابقه کمتر

 ارائه مدل 

7 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

نقش مديريت دانش در کيفيت ارائه 

 خدمات رساني به مشترکين سازمان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون علوم انساني 

 ،معارف اسالمي و هنر

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

افزايش اطالعات در روند ارائه 

خدمات به مشترکين ، تسريع 

بخشي به ارائه خدمات  رساني 

به مشترکين و جلوگيري از 

اتالف هزينه هاي موجود در 

 سازمان

االبردن افزايش سرعت و ب

کيفيت خدمات رساني به 

 مشتريان

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

بررسي رابطه توانمندسازي 

وري  روانشناختي کارکنان و بهره

 سازماني 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون علوم انساني 

 ،معارف اسالمي و هنر

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

لزوم روش هاي بهبود 

توانمندسازي کارکنان در 

 سازمان

سنجش توانمندسازي 

روانشناختي کارکنان و 

سنجش تاثير  آب بر روي بهره 

 وري سازماني 

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد
 دانش در شرکتاستقرار مديريت 

پايان  

نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

  
تهيه 

 دستورالعمل

16 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد

ارزيابي و اثربخشي دوره هاي  ،بررسي

بر اساس  انجام شده آموزشي

 استاندارد

پروژه 

 پژوهشي

قانون مديريت خدمات 

 کشوري

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

  
تهيه 

 دستورالعمل

11 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد

مستند سازي و مکتوب نمودن 

 تجربيات بازنشستگان شرکت

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

  
تهيه 

 دستورالعمل



 001                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

12 
آب و فاضالب روستايي  

 استان يزد

راهکارهاي افزايش و ايجاد انگيزه در 

 کارکنان و افزايش بهره وري

پايان  

نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

از استفاده نامناسب  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

  
ارائه راه حل 

 مشکل

13 
آب و فاضالب شهري  

 استان بوشهر

در شرکت بررسي وضعيت بهره وري 

ارائه  آب و فاضالب استان بوشهر و 

 راهکار براي تقويت و افزايش آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

افزايش بهره وري در شرکت آب 

 و فاضالب استان بوشهر
 

ارائه راه حل 

 مشکل

14 
آب و فاضالب شهري  

 استان خراسان شمالي

سامانه هوشمند قرائت اجراي 

ر افزايش بهره دمشترکين و تاثير آن 

 وري

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين 

هوشمندسازي کامل 

شبکه توزيع آب با قرائت 

 جامع کنتورهاي آب

اهميت، قابليت انجام طرح، 

 کاربردي بودن طرح

افزايش -رضايت مشترک

کاهش آب -سرعت قرائت

افزايش بهره -بدون درآمد

 کاهش هزينه-وري

ارائه راه حل 

 مشکل

15 
آب و فاضالب شهري  

 استان خوزستان

مهندسي مجدد فرايندهاي سازماني 

 شرکت آب و فاضالب خوزستان 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

با توجه به کاهش منابع اوليه ، 

رشد جمعيت ، ضعف نهادهاي 

زيربنايي و طوالني بودن سيکل 

انجام کار در موسسات دولتي ، 

ضرورت تغيير سازمانها از وظيفه 

گرايي و سلسله مراتبي به سمت 

سازمانهاي فرايند محور جهت 

تامين انتظارات جامعه وجود 

 دارد 

ت طراحي مجدد فرايندها جه

بهبود بهره وري و بدست 

آوردن امتيازات رقابتي و 

کاهش هزينه تمام شده 

 خدمات 

ارائه راه حل 

 مشکل

10 
آب و فاضالب شهري  

 استان زنجان

بررسي ابعاد و شاخص هاي توسعه  

قابليت هاي چابکي نيروي انساني در 

شرکت آبفاي زنجان و ارائه ي الگوي 

 بهينه ي براي پياده سازي آن

پايان  

نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم انطباق سريع کارکنان با 

 تغييرات سريع محيطي

پويايي و ايجاد زنجيره اي از 

قابليت ها براي منابع انساني 

شامل هوشمندي و آگاهي، 

مديريت دانش، شايستگي هاي 

مختلف و ... با هدف بهبود 

 ارائه مدل 
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

کيفيت، خدمت بهتر و افزايش 

 يادگيري

17 
آب و فاضالب شهري  

 استان زنجان

بررسي، شناسايي و سنجش مولفه  

هاي نشاط سازماني، سالمت رواني و 

انگيزش شغلي در شرکت آبفاي 

زنجان و ارايه ي راهکارهاي عملي 

 جهت ارتقاي اين مولفه ها

پايان  

نامه 

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نوين نظام هاي 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم شناسايي و تحليل مولفه 

هاي نشاط سازماني، سالمت 

 رواني و انگيزش شغلي

شناسايي و سنجش مولفه  

هاي نشاط سازماني، سالمت 

رواني و انگيزش شغلي 

کارکنان شرکت با هدف 

 افزايش بهره وري

 ارائه مدل 

18 
آب و فاضالب شهري  

 استان قزوين

اثر بخشي آموزش هاي ضمن بررسي 

خدمت در افزايش راندمان و بهره 

 برداري کارکنان

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

به رغم تالش هاي شرکت در 

راستاي اجراي دوره هاي 

آموزشي و توانمندسازي 

افزايش مهارت  کارکنان و

پرسنل ، بهبود قابل توجهي در 

وري کارکنان حاصل نشده  بهره

که اميد است با بررسي پيرامون 

شناسايي و الويت بندي عوامل 

موثر بر اثر بخشي آموزش 

 کارکنان اين امر محقق گردد.

شناسايي عوامل موثر بر 

اثربخشي آموزشهاي حين 

خدمت . تعيين مدل مطلوب 

کارکنان ناشي از بهره وري 

 آموزش و توانمند سازي آنان

ارائه راه حل 

 مشکل

19 
آب و فاضالب شهري  

 استان مرکزي

بررسي تحليلي چگونگي استقرار 

چرخه مديريت بهره وري  به همراه 

پياده سازي چرخه بهره وري در 

 شرکت 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 بازرگانيو 

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

تعريف، ارزيابي و تحليل شاخص 

هاي بهره وري متناسب با اندازه، 

ماهيت و ماموريت سازمان و 

نهايتا تدوين سند چرخه بهره 

 وري در شرکت

. ايجاد فرهنگ کار گروهي 1

. مقايسه 2تدريجي در سازمان 

با ساير سازمان هاي تحليل ها 

همطراز و مشابه داخلي و يا 

 خارجي

استفاده بهينه و مناسب از  3

 منابع موجود در سازمان 

. بهبود مديريت و برنامه 4

. 5ريزي استراتژيک سازمان 

شناسايي نقاط قوت و ضعف 

 ارائه مدل 



 001                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 سازمان

. تحليل شاخص ها با  بهره 0

گرفتن از روندهاي داخل 

 سازمان

 آب و فاضالب اهواز   26

ارزيابي و اندازه گيري مديريت دانش 

در شرکت آب و فاضالب اهواز و ارائه 

 راهکارهايي در جهت بهبود

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

سترهاي الزم به عدم وجود ب

منظور تبادل دانش ها و 

در واقع ، تجربيات ميان واحدها

روج کارکنان و مديران با خ با

دانش ايشان نيز ، با تجربه

 خداحافظي مي شود

تسهيل اشتراک دانش و تجربه 

افزايش راندمان و ، در سازمان

افزايش ، بهره وري سازمان

کيفيت انجام فرآيندهاي 

عمر سازمان و افزايش چرخه 

افزايش ، تجربه هاي توليد شده

، رضايتمندي ذينفعان سازماني

نهادينه شدن فرهنگ اشتراک 

دانش و تجربه در سطح 

افزايش انگيزش ، سازمان

پرسنل براي به اشتراک 

گذاشتن دانش ها و تجارب 

 سازماني

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب کاشان  21
تعيين کوتاهترين مسير قرائت کنتور 

 استفاده از نقشه شبکه و مدلسازيبا 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين 

هوشمندسازي کامل 

شبکه توزيع آب با قرائت 

 جامع کنتورهاي آب

فقدان بهترين مسير قرائت 

کنتور توسط مامورين قرائت 

استفاده از روشهاي  -کنتور 

ور افزايش کارآيي مناسب به منظ

 مامورين

صرفه جويي در زمان و هزينه 

قرائت و توزيع قبوض 

ارائه مدل مناسب  -مشترکين 

 توزيع قبوض

 ارائه مدل 

 آب و فاضالب کاشان  22

بررسي و شناسايي نقاط آسيب پذير ، 

مشاغل حساس و گلوگاههاي فساد و 

 ارائه راهکار مناسب

پايان  

نامه 

 دانشجويي

پژوهشي و فناوري اولويت 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم تعريف نقاط آسيب پذير و 

گلوگاههاي فساد و مشاغل 

 حساس در حوزه سالمت اداري

تعريف نقاط آسيب پذير و 

مشاغل حساس و گلوگاههاي 

راهکارهاي فساد و ارائه 

 مناسب

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 مشترکين و کارکنان مندي رضايت 6-5

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

1 

آب و فاضالب روستايي  

استان چهارمحال و 

 بختياري

بررسي تاثير عملکرد رفتاري 

مديران در رضايت شغلي 

 کارکنان

  

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

 

بررسي تاثير عملکرد رفتاري 

مديران ،رضايت شغلي 

 کارکنان

 

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

تاثير شادي در محيط کار بر 

روي رفتار شهروندي و 

عملکرد شغلي با توجه به 

 رضايت شغلي کارکنان

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون علوم 

انساني ،معارف اسالمي و 

 هنر

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 فرهنگياجتماعي و 

ضرورت تامين نيازهاي کارکنان 

در جهت ايجاد انگيزه براي باال 

بردن کيفيت کار آنان و بهره 

گيري هرچه بيشتر نيروي انساني 

که با ايجاد شادي در محيط کار 

مي تواند براي باال بردن انگيزه و 

 رضايت شغلي آنان تاثيرگذار باشد 

سنجش تاثير نگرش به شادي 

رفتار  در محيط کار برروي

شهروندي و عملکرد شغلي با 

توجه به رضايت شغلي 

 کارمندان

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

تاثير عوامل مديريت منابع 

انساني و عملکرد بهبود 

خدمات با توجه به اثر 

 وضعيت اشتغال 

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون  

 فرهنگ و تمدن

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

اهميت و فعاليت  تالش مداوم در 

جهت ارائه بهبود خدمات به 

 مشتريان و ارزيابي عملکرد شرکت

سنجش عوامل مديريت منابع 

انساني و عملکرد بهبود 

خدمات با توجه به اثر 

 وضعيت اشتغال 

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب شهري  

 استان اصفهان

شناسايي الگوهاي  بررسي و

مشتري مداري در شرکت 

آبفاي استان اصفهان و ارائه 

 راهکارهاي اجرايي تحقق آن

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون علوم 

انساني ،معارف اسالمي و 

 هنر

 مشتري مداري 
ارائه راهکارهاي اجرايي  

 الگوهاي مشتري مداري
 ارائه مدل 

5 
آب و فاضالب شهري  

 استان آذربايجان غربي

شناسايي، سنجش و  

بررسي عوامل تاثير گذار بر 

نشاط سازماني کارکنان در 

شرکت آب و فاضالب شهري 

 آذربايجان غربي

 پروژه پژوهشي
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

وجود نشاط سازماني مي تواند هم 

در ارتقاي بازدهي کاري کارکنان 

و هم در ايده پردازي و خالقيت 

ايشان تاثير مستقيمي داشته باشد 

، لذا  از آنجايي که نيروي انساني 

ارزشمندترين سرمايه هر سازماني 

تعيين مهمترين، وزين ترين 

و موثرترين شاخص هاي 

رضايت شغلي کارکنان ستاد 

شرکت و برنامه ريزي جهت 

ارتقاي نشاط سازماني بر 

مبناي مهم ترين شاخص 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

ارد در اين زمينه است ، ضرورت د

 مطالعه شود. 

 هاي رضايت شغلي

0 
آب و فاضالب شهري  

 استان بوشهر

بررسي رابطه هوش هيجاني و 

 رضايت شغلي کارکنان

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 افزايش رضايت شغلي کارکنان 
بررسي رابطه هوش هيجاني و 

 رضايت شغلي کارکنان

ارائه راه حل 

 مشکل

7 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

بررسي آثار اقتصادي 

رضايتمندي مشترکين در 

انجام روش هاي مختلف 

 قرائت کنتور.

 پروژه پژوهشي
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

 

 رضايت مشترکين

 افزايش درآمد هاي جاري 

 بهتر ارائه خدمات

ارائه راه حل 

 مشکل

8 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

بررسي ميزان کارآمدي 

شرکت و تاثير  122سامانه 

 آن بر رضايتمندي مشترکين.

 پروژه پژوهشي
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

امکان به دست آوردن ميزان 

دي مشترکين در استفاده رضايتمن

ه خدمات از اين سامانه  و ارائ

شرکت به آنها و بررسي و تحليل 

 نتايج

افزايش رضايتمندي 

افزايش درآمد  ،مشترکين

 هاي جاري شرکت 

 کاهش آب بدون درآمد.

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب شهري  

 استان خوزستان

چالش ها و راهکارهاي 

نقش افزايش تعلق سازماني و 

آن در ارتقاء رضايتمندي 

کارکنان و تکريم ارباب رجوع 

 آبفا خوزستان

 (44قانون اساسي )اصل  پروژه پژوهشي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

افزايش تعلق سازماني منجر به 

افزايش رضايتمندي 

مشترکين،تکريم ارباب رجوع و 

 خواهد شد.سپس افزايش درآمد 

شناسايي نقاط ضعف و قوت 

در جهت افزايش تعلق 

سازماني پرسنل که مهمترين 

نتيجه آن ارتقاء نظم اداري و 

وجدان کاري براي گسترش 

خدمات و تکريم ارباب رجوع 

و رضايتمندي مشترکين 

 استان است

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

16 
آب و فاضالب شهري  

 استان خوزستان

کمي و کيفي  ميزانبررسي 

آب شرب مصرفي مشترکين 

 در پرداخت به موقع قبوض

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

وجود ارتباط منطقي بين کيفيت 

و کميت آب و رغبت به پرداخت 

 قبوض

يافتن راهکارهايي جهت 

افزايش انگيزه مشترکين 

نسبت به پرداخت به موقع 

 ضقبو

ارائه راه حل 

 مشکل

11 
آب و فاضالب شهري  

 استان قم

بررسي و ارزيابي ارگونومي  

در شرکت آب و فاضالب 

قم وارائه راهکار جهت  استان

 بهبود آن 

 پروژه پژوهشي
راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
 

وجود مشکالت اسکلتي و 

ارگونومي در بين پرسنل ناشي از 

 تجهيزات غير استاندارد 

 بررسي و ارزيابي ارگونومي 
ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب شهري  

 استان کرمانشاه

بررسي وضعيت جانشين  

با  پروري و مديريت استعداد

وضعيت مطلوب آن در 

راستاي افزايش انگيزش و 

کارکنان رضايت شغلي 

شرکت آب و فاضالب و ارائه 

راهکارهاي عملي در اين 

 راستا

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

در راستاي افزايش انگيزه و 

توانايي پرسنل و استفاده از 

 روهاي جوان و با انگيزهتوانايي ني

 
ارائه راه حل 

 مشکل

13 
آب و فاضالب شهري  

 استان يزد

سنجش عوامل زيان و  يبررس

و  آور محيط کاري شرکت

 ارايه راهکار عملي

  پروژه پژوهشي
شدن با بحران ها و  مواجه 

 بالياي طبيعي و اجتماعي

مواجهه با بيماري اسکلتي ، 

 جسمي و روحي 
 انسانصيانت از جان 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   14

اندازه گيري و ارزيابي ميزان 

رضايت مشترکين از 

فرآيندهاي معطوف به 

 مشتري

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

بدون مشترکين انگيزه اي براي 

ماموريت و ماهيت کار شرکت 

وجود ندارد لذا براي گنجاندن 

درک و تلقي مشتريان در تالش 

براي بهبود کيفيت، شرکت بايد 

قادر به اندازه گيري دقيق عملکرد 

 خود و برداشت مشتريان باشد 

طراحي الگو نظرسنجي -

جهت شناسايي شاخص هاي 

 معطوف به مشتريان

يين ابعاد ارائه خدمات و تع-

محصول به مشترکين با در 

نظر گرفتن سيستم مديريت 

 کيفيت

ارائه راه حل 

 مشکل
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 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

ارزيابي ميزان رضايت -

مشترکين از ابعاد و هر يک از 

 شاخص ها و رتبه بندي آنها

تعيين نقاط قوت و -

 هاي بهبود  مينهز

 آب و فاضالب مشهد  15

بررسي اثرات عدالت سازمانيِ 

شده بر عملکرد شغلي  ادراک

کارکنان شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين مديريتي، 

 اجتماعي و فرهنگي

با توجه به ارتباط عملکرد شغلي 

کارکنان با درک آنان از برقراري 

هاي مختلف،  عدالت در زمينه

منظور بررسي  انجام پژوهشي به

شده  اجراي عدالت سازماني ادراک

در شرکت آب و فاضالب مشهد و 

ميزان تأثير آن عملکرد شغلي و 

چنين رابطه رهبران با کارکنان  هم

 با اهميت مينمايد.

. تعيين تأثير عدالت 1

شده پرسنل آبفا مشهد  درک

 بر عملکرد شغلي آنان

. تعيين تأثير روابط متقابل 2

درک شده رهبر و پرسنل بر 

 عملکرد شغلي آنان

. تعيين نقش ميانجي روابط 3

متقابل رهبر و پيرو درک 

شده کارکنان شرکت آب و 

فاضالب مشهد در رابطه بين 

عدالت ادارک شده و عملکرد 

 شغلي

. تعيين تأثير عدالت ادراک 4

شده پرسنل شرکت بر روابط 

 پرسنل و متقابل رهبر

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  10

بررسي عملکرد فرآيند 

سپاري امور مشترکين  برون

آب و فاضالب به دفاتر 

پيشخوان دولت در شهر 

 مشهد

 پروژه پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

عدم بهره گيري مناسب  -17

از برون سپاري و خصوصي 

سازي درصنعت آب و 

 فاضالب

باتوجه به برون سپاري انجام 

هماهنگي نا و مشاهده گرديده

دفاتر پيشخوان با امورهاي 

ايجاد نارضايتي  سببمشترکين 

اندک  موارد در مشترکين و

همکاران دست اندرکارمرتبط 

 گرديده

 رضايت مشترکين

عدم مراجعه مجدد مشترکين 

 به امورهاي مناطق

بين هماهنگي يکپارچه 

همکاران مشترکين و دفاتر 

 پيشخوان و مشترکين

ارائه راه حل 

 مشکل



    006                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اطالعات ي محور فناور-6

 اطالعات ي فناور 6-6

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 آذربايجان شرقي

طراحي و تهيه سيستم مديريت 

امنيت اطالعات ) اعم از سخت 

 افزاري و نرم افزاري(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

صنايع معادن و فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

شدن با بحران ها  مواجه -18

 و بالياي طبيعي و اجتماعي

ش روز افزون حمالت افزاي

تهديدات باج  -سايبري 

 افزارها

حفظ سرمايه هاي سخت 

افزاري و نرم افزاري و اطالعات 

شرکت در مقابل هر گونه 

 تهديد 

ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 قزوين

ارائه راهکار جهت جلوگيري از 

ورود داده هاي پرت و نامعقول 

 در نرم افزار مشترکين

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 
خطاهاي ثبت در اطالعات 

 مشترکين
 

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمان

نظارت آن الين بر پروژه هاي 

آبرساني با استفاده از سيستم 

 mobileاطالعات مکاني همراه

GIS 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -16

فناوري نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات آب و 

 فاضالب 

مشکالت نظارت بر پروژه 

هاي اجرايي آبرساني و 

 مستندسازي آنها

تهيه نرم افزاري جهت ثبت 

اطالعات پروژه ها بصورت 

آنالين و امکان گزارش گيري 

 به روز از آن

توليد نرم  

 افزار

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

به کارگيري سيستم هاي فناوري 

اطالعات  در  تسريع خدمت 

 رساني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -0

فناوري نوين هوشمندسازي 

کامل شبکه توزيع آب با 

 قرائت جامع کنتورهاي آب 

تسريع درر ارائه خدمات 

 رساني 

دستيابي به دانش و فناوري  

نوين هوشمندسازي کامل 

شبکه توزيع آب با قرائت جامع 

 کنتورهاي آب 

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

طراحي اپليکيشن موبايل براي 

رديابي تانکرهاي سيار)راننده و 

 ناظر(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

عدم هوشمندي شبکه  -16

 هاي آب و فاضالب

ضرورت کنترل تانکرهاي 

 آبرساني سيار

کاهش هزينه ها و جلوگيري از 

طريفي عملکرد غير واقعي و از 

داشتن ميزان دقيق آب ارسالي 

 به روستاها

توليد نرم  

 افزار

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 يزد

قيمت گذاري آنالين آب 

آشاميدني بر اساس اندازه گيري 

هوشمند و با هدف حفظ منابع 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

صنايع معادن و فناوري 

هدررفت آب و آب بدون  -4

 در آمد

مصرف ناصحيح آب در 

وشمند روستا، مديريت ه

  منابع آبي

طراحي سيستم مدريت و 

قيمت گذاري آنالين منابع آب 

شرب،تغيير رفتار کاربران در 

توليد نرم  

 افزار
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

ميزان استفاده از منابع آبي،  و ارتباطات اطالعات آب استان يزد

اصالح الگوي مصرف سيستم 

منابع آبي و مصرف بهينه منابع 

شبيه سازي وضعيت  آبي،

موجود ميزان مصرف منابع آبي 

و بررسي روند تغييرات ذخيره 

 هاي آينده و... آب در سال

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

بررسي تاثير استفاده از 

استانداردهاي روز فناوري 

اطالعات در بهبود فرآيندهاي 

 سازمان

پروژه 

 پژوهشي

 اولويت پژوهشي و

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

با توجه به تغييرات سريع 

فناوري اطالعات نياز است 

که اين اطالعات در سازمان 

 به روز شوند 

افزايش ميزان تاثير فناوري 

اطالعات در پيشبرد اهداف 

 سازمان 

بومي سازي 

 فناوري

8 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

تهيه پايلوت پايگاه داده مکاني به 

منظور ساماندهي اطالعات 

توصيفي و مکاني شرکت آب و 

فاضالب استان خوزستان و 

 طراحي نرم افزار مياني 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

تهيه بانک اطالعاتي تمامي 

عوارض، قابليت ايجاد شبکه، 

بهينه، تصميم مديريت 

گيري بهتر، رابط کاربري 

 مناسب

تهيه پايگاه داده عوارض مکاني 

و توصيفي آب و فاضالب يکي 

از شهرهاي استان خوزستان به 

 همراه رابط کاربري

ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

تهيه مدل اطالعات مکاني 

عوارض آب و فاضالب و 

يک شهر مشترکين براي حداقل 

 استان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

صنايع معادن و فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

 

وجود مدل  عدم به دليل

مناسب در اين زمينه 

عوارض مختلف بصورت 

تکراري در محل هاي 

مختلف نگهداري ميشوند و 

امکان همپوشاني و ارتباط 

 با يکديگر را ندارند.

داده هاي پراکنده ساماندهي به 

و کاهش فضاي مورد نياز براي 

ذخيره سازي و امکان 

 دسترسي سريع تر به داده ها

تهيه 

 دستورالعمل

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 قم

بررسي روشهاي يکپارچه سازي 

اطالعات شهري قم و ارائه 

 فرصتها و چالشهاي آن

پايان نامه  

 دانشجويي
  

عدم يکپارچگي اطالعات 

 در استانشهري 

ررسي روشهاي يکپارچه سازي 

 اطالعات شهري قم

ارائه راه حل 

 مشکل



    010                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور-6

 اجرايي و مديريتي قوانين 6-7

 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 چهارمحال و بختياري

شناسايي و رتبه بندي چالش 

هاي پياده سازي طرح هاي 

سيستم اطالعات مديريت در 

شرکت هاي زير مجموعه شرکت 

مادر تخصصي مهندسي آب و 

 فاضالب کشور

 

اولويت پژوهشي و فن 

آوري کمسيون تخصصي 

مديريت و اقتصاد و 

 بازرگاني 

اسب از نظام استفاده نامن

 هاي نوين مديريتي 
 

شناسايي ، رتبه بندي ،چالش 

هاي پياده سازي طرح هاي 

 سيستم اطالعات مديريت 

 

2 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

شناسايي روشهاي تشخيص 

انشعابات غير مجاز و ارايه مدل 

يا روش مناسب در شرکت آب و 

 فاضالب خوزستان

پروژه 

 پژوهشي

پژوهشي و اولويت 

فناوري کميسيون صنايع 

معادن و فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

 

وجود انشعابات غير مجاز و عدم 

امکان شناسايي دقيق آنها با 

 ابزارها و روش هاي رايج

يافتن روش هاي جديد براي 

شناسايي انشعابات غير مجاز 

 ،با دقت باال و هزينه پايين

 کاهش هدر رفت ظاهري

تهيه 

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

بررسي تاثيرات فعاليت هاي 

فرهنگي و تبليغي در کاهش 

 دوره وصول مطالبات

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون  

 فرهنگ و تمدن

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

 باال بودن دوره وصول در شرکت

يافتن فعاليت هاي فرهنگي و 

تبليغي که بيشترين تاثير را 

درکاهش دوره وصول 

و در نتيجه  مطالبات دارند

 کاهش دوره وصول مطالبات

تهيه 

 دستورالعمل

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 قم

بررسي عوامل موثر بر فرسودگي 

شغلي و کاهش انگيزش در بين 

کارکنان و مديران در شرکت 

 ارائه راهکار آنآبفاي قم و 

پايان نامه  

 دانشجويي
  

انجام نشدن موضوع در شرکت 

 آبفا

بررسي عوامل موثر بر 

فرسودگي شغلي و کاهش 

 انگيزش و ارائه راهکار آن.

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
آب و فاضالب شهري استان  

 يزد

ارزيابي ريسک خطرات فعاليت 

 هاي شرکت

پروژه 

 پژوهشي
 

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم آگاهي پيمانکاران  و 

 ناظرين
 کارکنانصيانت از جان 

ارائه راه حل 

 مشکل
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 عنوان تحقيق عنوان شرکت في رد
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  0

تحليل مديريت ريسک پروژه 

هاي آب و فاضالب مشهد و 

استقرار الزامات عملياتي شدن 

 افزار کنترل پروژه آن در نرم

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

شناسايي ريسک هاي پروژه و 

کنترل آن به نحوي که کمترين 

آسيب به پروژه و منافع شرکت 

در طول اجراي پروژه  وارد شود  

بديهي است کنترل الزامي است. 

مرتبط با مديريت ريسک نيز 

کنترل  بايستي در نرم افزار

 در نظر گرفته شود پروژه

اجرايي شدن مديريت ريسک 

 در نرم افزار کنترل پروژه

تهيه 

 دستورالعمل

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 مصرف کاهش فرهنگي و اقتصادي و فني مديريت 6-8

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

نقش زنان روستايي در مديريت 

بهينه کمي و کيفي منابع آبي در 

 روستاها درراستاي توسعه پايدار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

و  کميسيون کشاورزي آب

 منابع طبيعي

 
ارائه الگو مشارکت هاي 

 مردمي
 افزايش بهره وري

تهيه 

 دستورالعمل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 قزوين

بررسي موثرترين راهکارهاي 

 waterمحافظت آب )

conservationدر استان ) 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

الگوي مصرف و  عدم رعايت

عدم توجه ساکنين به 

حفاظت از منابع و 

 تأسيسات

رعايت سرانه مصرف توسط 

ساکنين بدون وجود هيچ گونه 

 اعتراض مبني بر کمبود آب

 و نگهداري از منابع تأمين

ارائه راه حل 

 مشکل



    011                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 قزوين

بررسي پارامترهاي مختلف نظير 

ميزان  هزينه تعمير شکستگي،

هدررفت، کيفيت آب و ... جهت 

دستيابي به استاندارد تعداد 

 شکستگي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

دستيابي به دانش و فناوري  -7

نوين رباتهاي هوشمند 

شناسايي نقاط نشت و 

 شکستگي در خطوط انتقال آب

عدم وجود استاندارد جهت 

تعداد شکستگي مجاز در 

خطوط انتقال، شبکه توزيع 

 و انشعابات در سطح استان

با وقوع چه تعداد شکستگي 

بهتر است به جاي تعمير، اصالح 

صورت گيرد )با توجه به جنس، 

 سايز و محل(

تدوين 

 استاندارد

4 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کرمانشاه

بررسي تاثير استفاده از سيستم 

هاي نوين جهت قرائت کنتورها از 

راه دور بر کاهش هدررفت ظاهري  

موردي در شرکت آب و )مطالعه 

  (فاضالب روستايي استان کرمانشاه

  

دستيابي به دانش و فناوري  -0

نوين هوشمندسازي کامل 

شبکه توزيع آب با قرائت جامع 

 کنتورهاي آب

کارکرد  اي مشاهده لحظه

ارائه  کارکرد -کنتورها 

 -کنتور در زمان هاي خاص

ايجاد گزارش هاي متنوع و 

عدم مراجعه  -به لحظه

حضوري به منظور قرائت 

افزايش دقت و  -کنتور

سرعت در راستاي بهبود 

 عملکرد

 
ارائه راه حل 

 مشکل

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کهگيلويه و بوير احمد

تحليل و بررسي الگوي مصرف آب 

مشترکين روستايي با استفاده از 

تکنيک هاي داده کاوي و ارائه 

راهکار در جهت مديريت مصرف 

 منابع آب 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و آب بدون  -4

 در آمد

استخراج الگوها و دانش 

پنهان در اطالعات مصرفي 

مشترکين آب و پيش بيني 

ميزان مصرف با توجه به 

عوامل تاثيرگذار، مي تواند 

براي هر يک از شرکتهاي 

توليد، انتقال و مديريت 

توزيع آب کارا باشد. 

استفاده از تکنيک هاي داده 

کاوي مي تواند ابزاري 

راهگشا در جهت پيش بيني 

ت الگوهاي پنهان و شناخ

رفتاري مصرف آب 

تعيين عوامل موثر بر مصرف آب 

تعيين همبستگي  -مشترکين 

بين ميزان مصرف آب و عوامل 

با توجه به  -تاثير گذار بر آن 

داده هاي بدست آمده يک 

اپليکيشن مديريت مصرف آب 

براي موبايل جهت محاسبه 

سرانه مصرف آب و مديريت 

مشترکين و اطالع زمان مصرف 

رساني در خصوص راهکارهاي 

مديريت مصرف آب از طريق 

شبکه هاي اجتماعي ضروري 

 بنظر مي رسد.

ارائه راه حل 

 مشکل



 011                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 مشترکين باشد. 

0 
آب و فاضالب روستايي استان  

 کهگيلويه و بوير احمد

تحليل شاخص هاي موثر بر سرانه 

مصرف آب خانگي مشترکين 

روستايي استان کهگيلويه و 

 بويراحمد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و آب بدون  -4

 در آمد

با توجه به رشد جمعيت، 

افزايش سطح رفاه، توسعه 

صنايع کشاورزي و 

افزايش تقاضا و  ودامپروري 

بحران  و همچنين کمبود

اين پژوهش  ،آب در کشور

عوامل موثر بر کاهش 

مورد بررسي را  مصرف آب

 قرار خواهد گرفت

ارزيابي اثر جمعيت خانوار ، 

عوامل رفتاري و فرهنگي بر 

ارزيابي اثر  -ميزان مصرف آب 

تجهيزات کاهنده بر مصرف آب 

ارزيابي اثر نرخ گذاري پلکاني  -

و تعداد دام و طيور بر ميزان 

 مصرف 

تهيه 

 دستورالعمل

7 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي مقايسه اي ميزان تلفات 

واقعي شبکه ايي که بطور مستقيم 

تحت فشار سيستم پمپاژ 

قرارميگيرند، نسبت به شبکه هاي 

 داراي مخزن هوايي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم اجراي بهينه  -13

 هاي آب و فاضالب طرح

بکارگيري روش هايي جهت 

 ارتقاء عملکرد

ميزان تلفات واقعي شبکه ايي 

که بطور مستقيم تحت فشار 

سيستم پمپاژ قرارميگيرند، 

نسبت به شبکه هاي داراي 

مخزن هوايي مور سنجش 

 ومقايسه قرار دهيم

ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب روستايي استان  

 گيالن

بررسي نحوه تعامل و استفاده از 

ظرفيت رسانه ها و نهادهاي 

آموزشي و فرهنگي در راستاي 

ارتقاء فرهنگ مصرف آب ، صرفه 

 و پرداخت آب بهاء جويي

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون علوم انساني 

 ،معارف اسالمي و هنر

اده نامناسب از نظام استف -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

نياز به تعامل با رسانه ها 

جهت ارتقاء فرهنگ مصرف 

 آب

 
ارائه راه حل 

 مشکل

9 
آب و فاضالب شهري استان  

 خوزستان

ظرفيت هاي روابط عمومي 

الکترونيک در ترويج اصالح الگوي 

مصرف در بين مشترکين آبفا 

 خوزستان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

 کميسيون  فرهنگ و تمدن
 

مقابله با کمبود آب در 

برخي مناطق شهري.                                               

سرعت در انتقال پيام هاي 

فرهنگي و آموزشي به 

مشترکبن.                          

 کاهش هزينه هاي تبليغات.

دريافت اطالعات ميزان نفوذ 

ابزارهاي ارتباطات الکترونيک در 

بين مشترکين آبفا خوزستان و 

ظرفيت هاي قابل بهره برداري 

آن براي ترويج اصالح الگوي 

مصرف توسط روابط عمومي 

تهيه 

 دستورالعمل



    015                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 شرکت 

16 
آب و فاضالب شهري استان  

 زنجان

داده کاوي اطالعات مشترکين  

شهر زنجان جهت برنامه ريزي، 

مديريت مصرف و افزايش درآمد 

 شرکت آبفاي زنجان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

هدررفت آب و آب بدون  -4

 در آمد

عدم تحليل داده هاي  

 مختلف مشترکين 

ندي کشف الگوها و خوشه ب

مشترکين آبفاي زنجان با هدف 

برنامه ريزي و مديريت مصرف و 

تعيين استراتژي هاي مناسب 

نحوه ي رفتار با مشترکين هر 

 خوشه

ارائه راه حل 

 مشکل

11 
آب و فاضالب شهري استان  

 زنجان

بررسي تاثير اطالع رساني و  

فرهنگ سازي در خصوص کمبود 

 منابع آبي در کاهش مصرف مردم

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم توجه بعضي از 

مشترکين به اطالع رساني 

شرکت در خصوص کمبود 

 منابع آبي

اطالع از تاثير فرهنگ سازي  -1

نظرات  و اعتماد مردم به

 -2متخصصان حوزه ي آب، 

بررسي روش هاي مختلف اطالع 

رساني و تعيين ميزان کارايي و 

 اثربخشي آنها

ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب شهري استان  

 سمنان

تخمين تابع تقاضا و مدل سازي 

آماري مصرف آب به کمک سري 

 هاي زماني

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 نيروانداز وزارت 
  

شناسايي مشترکين با مصارف 

غيرمتعارف بهمراه عوامل آن  ، 

پيش بيني مصارف آتي، کنترل 

مصارف غيرنرمال ، مديريت 

تقاضا، محاسبه کشش قيمتي 

تقاضاي خودي و کشش متقاطع 

در راستاي سياست هاي قيمت 

 گذاري  اقتصادي آب و...

ارائه راه 

 حل مشکل

13 
آب و فاضالب شهري استان  

 سمنان

تحليل و اندازه گيري مصرف آب و 

پارامترهاي موثر سرمايش تبخيري 

 کولرهاي آبي

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

هدررفت آب و آب بدون  -4

 در آمد
 

شناسايي ميزان و نحوه مصرف 

آب توسط سيستم هاي برودتي 

، نحوه عملکرد سيستم هاي 

برودتي، شاخص هاي موثر بر 

مصرف حامل هاي انرژي بويژه 

آب، تحليل عملکرد نتايج 

ارائه راه 

 حل مشکل



 019                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 حاصل از سيستم هاي کولر آبي

14 
آب و فاضالب شهري استان  

 سمنان

مقايسه عملکرد سيستم هاي 

سرمايشي با استفاده از انرژي زمين 

گرمايي و سيستم سرمايش 

تبخيري با تاکيد بر کاهش مصرف 

 آب

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
  

شناسايي منابع انرژي گوناگون 

و تاثير آن بر کنترل محيط 

زيست ، شناسايي سامانه هاي 

سرمايش تبخيري ، معرفي 

پاک، تحليل منابع انرژي 

عملکرد سيستم هاي انرژي 

زمين گرمايي بر کاهش مصرف 

 آب

ارائه راه 

 حل مشکل

15 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

بررسي تاثير ادوات کاهنده در 

مديريت مصرف آب در استان 

 سيستان وبلوچستان 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

ضرورت انجام با توجه به 

مديريت مصرف وتقاضاي 

استفاده از تجهيزات  ،آب

کاهنده مصرف موازي با 

برنامه هاي فرهنگي  بعنوان 

يکي ازراههاي موثر ميتواند 

% کاهش در مصرف  36تا

 بدنبال داشته باشد. را آب

ايدار درمصرف کاهش مستمر وپ

آب وافزايش اثر گذاري اين 

طرح با الزام شهروندان به 

استفاده از شير آالت مرغوب 

وبکارگيري پتانسيل باالي علمي 

وفني مهندسين بمنظور الزام 

استفاده از تجهيزات کاهنده 

وتدوين ياافزودن استانداردهاي 

 مورد نياز

تهيه 

 دستورالعمل

و اجراي 

 پايلوت

10 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

الگوهاي محاسباتي  اصالح تعرفه و

درراستاي مصرف بهينه مشترکين 

 استان

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو

عدم تناسب بين قيمت  -11

تمام شده با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن تعرفه هاي آب 

 و فاضالب

افزايش تعرفه هادرسالهاي 

گذشته به شکلي بوده است 

که درطبقات وسط وپايين 

کمترين درصد افزايش 

راداشته است درصورتي که 

درصد قبوض صادره  85

درطبقات مصرف پايين 

ميباشد که بهاي نرخ تمام 

شده آن درسبد خانوار 

نرخ گذاري وافزايش تعرفه ها 

يابد تافاصله  به نحوي تغيير

قيمت متوسط فروش وتمام 

 شده کاهش يابد.

ارائه راه حل 

 مشکل



    017                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 مشترک بسيار ناچيز است.

17 
آب و فاضالب شهري استان  

 قم

تعيين الگوي مصرف آب در مصرف 

کننده هاي مختلف خانگي )مطالعه 

  (منازل مسکوني شهر قم-موردي 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم 

 انداز وزارت نيرو
 

نا مشخص بودن اجزا 

مختلف مصرف آب در شهر 

 قم

تعيين الگوي مصرف آب در 

مصرف کننده هاي مختلف 

 خانگي

ارايه راه 

 حل مشکل

18 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمان

اصالح تعرفه و الگوي محاسباتي در 

خصوص هزينه هاي آب و فاضالب 

بمنظور افزايش درآمدها و بهينه 

 سازي مصرف مشترکين

پروژه 

 پژوهشي

سند چشم  راهبرد هاي

 انداز وزارت نيرو

عدم تناسب بين قيمت  -11

تمام شده با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن تعرفه هاي آب 

 و فاضالب

زوم بازنگري در تعرفه ها ل

در جهت افزايش درامدها ، 

مقابله با افزايش چشمگير 

هزينه هاي نيروي انساني ، 

حامل هاي انرژي و... جهت 

تداوم روند خدمات رساني 

شرکت بسيار محسوس مي 

 باشد.

تعيين الگوها ي منطقي جهت 

نرخ گذاري بهينه آب و فاضالب 

با توجه به طبقات مصرف در 

شهرهاي مختلف استان و در 

تناسب با هزينه هاي توليد و 

 توزيع 

ارائه راه حل 

 مشکل

19 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

ساخت سيفون سنگ دستشويي 

 حمل کننده حجمي

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم اجراي بهينه  -13

 هاي آب و فاضالب طرح

کاهش مصرف آب در 

 دسشتشويي
 استفاده مجدد از آب در سيفون

ساخت 

نمونه 

 محصول

26 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

بررسي عوامل موثر اقتصادي بر 

مديريت مصرف بهينه آب در 

 بندرعباس

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم تناسب بين قيمت  -11

تمام شده با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن تعرفه هاي آب 

 و فاضالب

کاهش مصرف و نقش 

 اقتصادي آن بر خانواده

 نگرش فردي به ميزان مصرف و

 عوامل آن 

ارائه راه حل 

 مشکل

21 
آب و فاضالب شهري استان  

 هرمزگان

ساخت کنتور ديجيتالي کنترل 

کننده آب مصرفي با قابليت هشدار 

 مصرف مازاد 

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

عدم هوشمندي شبکه  -16

 هاي آب و فاضالب

نيازي به در اين صورت 

فيش هاي کاغذي نخواهد 

بود و مشترکين از طريق 

پيامک ميزان مصرف خود را 

 متوجه مي شوند

ساخت کنتور ديجيتال جهت 

نشان دادن ميزان مصرف و 

 قيمت براي مصرف کننده

ساخت 

نمونه 

 محصول



 018                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب اهواز   22

بررسي و شناسايي مناطق داراي 

ارائه راهکار  انشعابات غيرمجاز و

جهت تبديل انشعابات غير قانوني 

 به قانوني

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

 

شهر اهواز دومين شهر 

کشور از نظر حاشيه نشيني 

تعداد زيادي  و مي باشد

انشعاب غير مجاز در حاشيه 

شهر وجود دارد که باعث 

ات هدر رفت آب ، خسار

وارده به شبکه و ورود 

آلودگي به شبکه آب شهر 

 مي شوند.

اندازه گيري ميزان مصارف غير 

مجاز آب و در نتيجه برنامه 

ريزي جهت کاهش هدر رفت 

 ظاهري آب 

انتخاب راهکارهاي نوين جهت 

تبديل انشعابات غير مجاز به 

مجاز و در نتيجه افزايش ميزان 

فروش و جلوگيري از خسارتهاي 

 به شبکه توزيعوارده 

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   23

بررسي علل باال بودن ميانگين 

مصرف آب مشترکين خانگي در 

اهواز و ارائه  سطح کالنشهر

راهکارهاي اصالح الگوي مصرف با 

 تأکيد بر تغيير رفتار مصرف کننده

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 

علل باال بودن ميانگين 

مصرف آب مشترکين 

خانگي در سطح 

کالنشهراهواز و توابع 

مشخص نمي باشد و نياز به 

 بررسي و ارائه راه حل دارد.

بررسي علل باال بودن ميانگين 

مصرف آب مشترکين خانگي در 

سطح کالنشهراهواز و توابع و 

ارائه راهکارهاي اصالح الگوي 

د بر تغيير رفتار مصرف با تأکي

 مصرف کننده

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  24

سنجي و اجراي طرح  امکان

هاي آبي شرکت آب  جداسازي پهنه

منظور مديريت  و فاضالب مشهد به

بهينه مصرف و بررسي ميزان 

 اثربخشي حاصل از آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 طبيعي منابع

هدررفت آب و آب بدون  -4

 در آمد

به دليل ارتباط و 

هاي پيچيده بين  اندرکنش

ها  ها و ايزوله نبودن آن زون

شناسايي ورودي و خروجي 

آنها با چالش هاي فراواني 

روبرو مي باشد، لذا مطالعات 

مربوط به ميزان مصارف در 

هر پهنه، هدر رفت ها و... را 

با مشکالت زيادي مواجه 

 نموده است.

هاي جديد و  جداسازي پهنه

بررسي اثربخشي آن بر مطالعات 

 مصرف آب و هدررفت آب

ارائه راه حل 

و  مشکل

اجراي 

 پايلوت



    016                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  مشکالت اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  25

تبليغات مؤثر در نقش 

سازي و ارتقاي همکاري  فرهنگ

ذينفعان در مصرف بهينه منابع آبي 

يابي، ارائه  در شهر مشهد )ريشه

 ،...(راهکار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

استفاده نامناسب از نظام  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

با توجه به خشکساليهاي پي 

درپي در چندسال اخير در 

کشور الزم است با تعامل 

هاي جمعي  بيشتر با رسانه

به ويژه صدا و سيما و 

همچنين استفاده از 

ابزارهاي تبليغاتي نسبت به 

فرهنگ سازي و بهينه 

 مصرف کردن آب بکوشيم. 

سازي  تبليغات مؤثر در فرهنگ 

و ارتقاي همکاري ذينفعان در 

مصرف بهينه منابع آبي 

 يابي، ارائه راهکار ،...( )ريشه

تهيه 

 دستورالعمل

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 اجرايي و مديريتي نوين هاي نظام 6-9

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي  

 استان تهران

تدوين الگوي استخراج استراتژي 

نوآوري در شرکت هاي آب و 

فاضالب روستايي با استفاده از 

 SWOTماتريس 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 از نامناسب استفاده-10

 نوين هاي نظام

 و اجتماعي مديريتي،

 يفرهنگ

ارائه الگو و مدل حمايتي 

 از نوآوران
 افزايش بهره وري

تهيه 

 دستورالعمل
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 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

2 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خوزستان

و   GPSاجراي طرح تلفيقي 

LEVEL  سنج تانکرهاي سيار 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون حمل 

 و نقل و عمران

کارايي نامناسب و  -19

راندمان پايين بودن 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و تاسيسات 

 آب و فاضالب

کاهش در آمد تانکرهاي 

سيار و نبود کنترل 

 مناسب

افزايش درآمد ، افزايش کنترل و 

 بهره وري

بومي سازي 

 فناوري

3 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خوزستان

نقشه زنجيره ارزش شرکت آب و 

فاضالب روستايي استان 

 خوزستان 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

عدم تناسب بين  -11

قيمت تمام شده با 

قيمت فروش و اقتصادي 

نبودن تعرفه هاي آب و 

 فاضالب

نبود زنجيره ارزش آفريني 

در شرکتهاي آب و 

 فاضالب

افزايش سود، افزايش مسئوليت 

اجتماعي و کاهش مخاطرات محيط 

 زيستي

 ارائه مدل 

4 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خوزستان

بررسي ميزان ناب بودن توليد 

 درشرکت آبفار خوزستان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

توليد ، نبود بهره وري در 

 توزيع و فروش

کاهش –کاهش از کارافتادگي 

کم شدن زمان آماده –موجودي 

 سازي محصول

تدوين 

 استاندارد

5 
آب و فاضالب روستايي  

 استان خوزستان

شناسايي و ارزيابي شاخص هاي 

پايداري کسب و کار در شرکت 

آب و فاضالب روستايي استان 

خوزستان و ارايه راهکارهاي 

 اجرايي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

عدم شناخت ابعاد 

 محيطي پايداري شامل:

مسائل اقتصادي، 

 اجتماعي و محيطي

شناسايي ابعاد محيطي، اجتماعي و 

اقتصادي پايداري در شرکت 

طراحي و تأييد مدل  -اکارفرم

رتبه بندي ابعاد و  -پايداري شرکت 

 -شاخصهاي مدل طراحي شده

 -توسعه مدل و پياده سازي آن

تحليل نتايج و ارائه راهکارها و 

فرايندهاي عملي در راستاي بهبود 

پايداري کسب و کار در شرکت 

 کارفرما

ارائه راه حل 

 مشکل



    010                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

0 
آب و فاضالب روستايي  

 استان گيالن

بررسي مشکالت و تنگناهاي 

مرتبط با ايجاد درآمد و وصول 

 آب بهاء و راهکارهاي نوين آن

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به دانش و  -4

فناوري نوين براي بهبود 

عملکرد و افزايش طول 

 عمر چاه هاي آب شرب

وجود مشکالت موجود در 

 ل آب بهاءوصو

ارائه راهکارهاي نوين مرتبط با اايجاد 

 درآمد

ارائه راه حل 

 مشکل

7 
آب و فاضالب روستايي  

 استان همدان

آب مجازي براي اقتصاد 

خروجي  ،روستايي: آناليز ورودي

سه مقياسي يکي از شهرک ها و 

 يا روستاهاي بزرگ استان همدان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

 فناوري کميسيون

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

   
ارائه راه حل 

 مشکل

8 
آب و فاضالب شهري  

 استان اصفهان

ارائه  الگوي تنوع بخشي به 

روشهاي  تامين و عرضه آب 

شرب و بهداشت در اقليم هاي  

مختلف استان اصفهان براساس 

 پتانسيل آبي و فرهنگ مصرف

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 
تامين و عرضه آب شرب 

 و بهداشت

ارائه الگوي تنوع بخشي براساس 

 پتانسيل آبي
 ارائه مدل 

9 

آب و فاضالب شهري  

استان چهارمحال و 

 بختياري

آسيب شناسي داليل تشکيل 

پرونده هاي قضايي بر عليه 

 شرکت در مراجع ذيصالح

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

 حقوقي و قضايي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

کاهش تشکيل پرونده 

 هاي قضائي

کاهش هزينه هاي پرداختي جهت 

کاهش  محکوميت هاي صادره و

تشکيل پرونده هاي قضايي همچنين 

تعيين درصد قصور در تشکيل 

 پرونده هاي قضايي

 ارائه راه حل

 مشکل

16 
آب و فاضالب شهري  

 استان خوزستان

 تهيه مدل هاي استاندارد

فرايندهاي خدمات مشترکين با 

يا ساير الگوهاي  BPMNالگوي 

استاندارد و ارايه پلتفورم پياده 

 سازي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

صنايع معادن و فناوري 

 اطالعات و ارتباطات

 

توسعه با وجود  

درگاههاي ارايه خدمات 

فرايندهاي  به مشترکين،

کنوني غالباً بصورت 

سنتي در حال ارايه 

خدمات هستند و مستند 

سازي اين فرآيند ها نيز 

به شکل صحيح و 

استاندارد صورت نگرفته 

ايجاد امکان توسعه درگاههاي ارائه 

خدمات به مشترکين،گسترش 

 خدمات دولت الکترونيک،بهيه سازي

 خدمات از نظر زمان و هزينه

تدوين 

 استاندارد
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 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

 است.

11 
آب و فاضالب شهري  

 استان زنجان

مطالعه، امکان سنجي و   

سازي نظام مهندسي ارزش  پياده

هاي آب و فاضالب  در پروژه

 شرکت آبفاي زنجان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

نامناسب از استفاده  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

کاهش هزينه هاي  -1

بهبود عملکرد و -2پروژه، 

-3افزايش کيفيت پروژه، 

 کاهش زمان انجام پروژه

انتظار مي رود اين پروژه  با روشي 

سيستماتيک و تمرکز در نقاط با 

ارزش به کاهش هزينه ها، کاهش 

زمان انجام پروژه ها و افزايش 

کيفيت پروژه هاي عمراني آبفاي 

 زنجان منجر شود 

ارائه راه حل 

 مشکل

12 
آب و فاضالب شهري  

 استان کرمان

طراحي نظام مديريت جانشيني 

در شرکت آب و فاضالب استان 

 کرمان

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و 

توسعه فناوري مصوب 

شوراي آموزش، پژوهش 

 و فناوري وزارت نيرو

نامناسب از استفاده  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

در ساليان اخير شده با 

توجه به پيش بيني موج 

فزاينده بازنشستگي 

از همکاران در  يبخش

و  96سنوات پاياني دهه 

لزوم  ،1466ابتداي 

پيشگيري از بحران ناشي 

از خال بزرگ عدم حضور 

ايشان در زمره مهمترين 

دغدغه هاي شرکت مي 

 باشد.

بررسي نقاط قوت ، ضعف ، فرصتها و 

شناسايي مناسب کليدي  -تهديد ها 

و قابليت ها و شايستگي هاي مورد 

شناسايي کانديدهاي -نياز آن 

جانشيني با توجه به برنامه مدون و 

استقرار اين نظام از ديد  ارزيابي

 ذينفعان 

ارائه راه حل 

 مشکل

13 
آب و فاضالب شهري  

 استان کرمانشاه

بررسي همبستگي ابعاد روان  

شناختي، هوش هيجاني و 

بهداشت رواني و رابطه آن با 

اختالالت رواني در محيط کار در 

کارکنان شرکت آب و فاضالب 

 استان کرمانشاه

پروژه 

 پژوهشي

پژوهشي و اولويت 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

انجام پروژه اي در 

خصوص سالمت روحي و 

رواني پرسنل در راستايي 

افزايش بهره وري در 

 محيط کار

 
ارائه راه حل 

 مشکل

14 
آب و فاضالب شهري  

 استان مرکزي

بررسي و تدوين الگو و مدل 

هاي فساد و  شناسايي گلوگاه

ارتقاء سالمت اداري در شرکت 

پروژه 

 پژوهشي

قانون مديريت خدمات 

 کشوري

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

اضر متدولوژي در حال ح

واحد و خاصي براي اندازه 

گيري در اين خصوص 

تدوين شاخص هاي سالمت  -1

اداري و ارائه برنامه و نقشه راه جهت 

اندازه گيري شاخص هاي سالمت 

 ارائه مدل 



    011                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

ب و فاضالب استان مرکزي و آ

ارائه راهکارهاي عملي پيشگيرانه 

 در اين خصوص

وجود ندارد يا به صورت  فرهنگي

خيلي ابتدايي با اين 

مقوله مهم برخورد ميشود 

. 

اداري در سطح شرکت آب و 

تدوين  -2فاضالب استان مرکزي 

شاخص هاي سالمت اداري و ارائه 

برنامه و نقشه راه جهت اندازه گيري 

شاخص هاي سالمت اداري در سطح 

شرکت آب و فاضالب استان مرکزي 

تدوين الگو و مدل  ارزيابي  -3

 داخلي 

 آب و فاضالب اهواز   15
فرآيند رهبري بررسي اثربخشي 

 در شرکت آب و فاضالب اهواز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

مديريت ، اقتصاد و 

 بازرگاني

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

از آنجايي که بدون 

اثربخشي فرآيند رهبري 

امکان موفقيت  سازمان و 

تحقق اهداف آن ميسر 

ي باشد لذا بررسي نم

اثربخشي اين فرآيند و 

شناسايي زمينه هاي 

بهبود آن، از اولويت 

 زيادي برخوردار است.

هدف اصلي اين تحقيق تعيين و 

جاري سازي ارزش ها و اهداف 

سازماني، بررسي ميزان فراهم بودن 

بستر و ساختار مناسب جهت تحقق 

و دستيابي به اهداف سازماني و 

يزه در کارکنان و ارزيابي ايجاد انگ

آزمون حمايت آن ها از تحوالت 

 سازماني مي باشد

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شيراز  10
تهيه برنامه راهبردي تحقيقات 

 شرکت آب و فاضالب شيراز

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

ريزي  بدون برنامه

راهبردي نمي توان 

وضعيت کنوني، وضعيت 

مطلوب و راه رسيدن به 

شرايط مطلوب را به 

 درستي درک کرد. 

شناسائي وضعيت کنوني و وضعيت 

مطلوب تحقيقات و مسير صحيح 

گذار از وضعيت فعلي به وضعيت 

 مطلوب مورد انتظار

 ارائه مدل 

 آب و فاضالب مشهد  17

بندي علل  شناخت و اولويت

هاي ساخت و  دعاوي در پروژه

هاي  تحليل آن بر مبناي مدل

گيري/ مطالعه موردي:  تصميم

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

يکي از علل ايجاد 

ر مشکالت و تاخيرات د

پروژه هاي عمراني 

خصوصا پروژه هاي 

هدف اصلي، شناسايي مهمترين علل 

ايجاد انواع دعاوي در پروژه هاي 

عمراني ست که منجر به تاخيرات0 

توفف پروژه ها و يا طرح شکايات 

ارائه راه حل 

 مشکل



 011                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

آوري  هاي شبکه جمع پروژه

 فاضالب شهر مشهد(

شرکت آب وفاضالب شهر 

مشهد دعاوي ايجاد شده 

در طي زمان انجام پروژه 

 ها است

متعدد است. لذا مهمترين نتيجه 

مورد انتظار در اين کار تمرکز بر 

روي شناسايي علل اصلي دعاوي در 

صدد حذف و يا کاهش آن علتها 

 است

 آب و فاضالب مشهد  18

شناسي فرآيند تهيه و  آسيب

توزيع غذاي پرسنل شرکت آب و 

فاضالب مشهد در راستاي اجراي 

طرح تحول سالمت کارکنان و 

 بهبودهاي  ارائه گزينه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

مديريتي، اجتماعي و 

 فرهنگي

ضرورت تهيه و توزيع غذا 

و گستردگي 

هاي شرکت در  ساختمان

از  سطح شهر و خارج

شهر، واگذاري اين فرآيند 

به بخش خصوصي و تنوع 

ي غذايي و ارتقاي منو

سطح کمّي و کيفي غذا، 

در راستاي طرح تحول و 

سالمت غذاي کارکنان، 

شناسي  نياز به آسيب

فرآيند اجرا شده را قطعي 

 ميسازد.

شناسي وضعيت موجودِ تهيه،  آسيب

 بندي غذا پخت و بسته

شناسي وضعيت موجود توزيع  آسيب

 و ارسال غذا به تمامي اماکن شرکت

بي متغيرهاي شناسايي و ارزيا

مندي کارکنان در امر تهيه  رضايت

 غذاي شرکت

 هاي شناسايي بندي گزينه اولويت

شده در راستاي ارتقاي سطح 

 سالمت کارکنان

ارائه راهکارهاي بهبود در جهت 

ارتقاي سطح سالمت کارکنان و 

 چنين افزايش رضايت پرسنل هم

تهيه 

 دستورالعمل

 آب و فاضالب مشهد  19

هاي  کيفيت سيستمبررسي تأثير 

( PMISاطالعات مديريت پروژه )

بر موفقيت پروژه بر اساس مدل 

لين/  شده دلون و مک تعديل

مطالعه موردي: شرکت آب و 

 فاضالب مشهد

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

استفاده نامناسب از  -10

نظام هاي نوين 

اجتماعي و مديريتي، 

 فرهنگي

شرکت آبفا مشهد درصدد 

تر  بکارگيري گسترده

PMIS  ميباشد، لذا

خواهان شناسايي عوامل 

بر موفقيت  PMISموثر

گذاري آن  پروژه و اولويت

 عوامل ميباشد. 

نتايج حاصل از اين پژوهش در 

مانند محور ) هاي پروژه سازمان

در و  شرکت آب و فاضالب مشهد( 

رت نيرو ميتواند هاي تابعه وزا شرکت

مؤثر واقع شود و الگويي جهت 

هاي اطالعاتي  ارزيابي سيستم

 .نمايدارائه  PMISمنطبق بر 

تهيه 

 دستورالعمل



    015                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي نوع تحقيق عنوان تحقيق عنوان شرکت  رديف
محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب مشهد  26

توسعه چارچوب ارزيابي 

پذيري تأمين آب از  اعتماد

هاي مرزي و ارزيابي آن  رودخانه

بر روي رودخانه مرزي هريرود 

استان خراسان )سد دوستي( در 

 رضوي

پايان نامه  

 دانشجويي

اولويت پژوهشي و 

فناوري کميسيون 

کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

شدن با  مواجه -18

بحران ها و بالياي 

 طبيعي و اجتماعي

رشد توسعه استان 

ويژه  خراسان رضوي به

شهر مشهد و افزايش 

نيازهاي آبي در اين شهر، 

فضاي تأمين آب در آينده 

الش خواهد را دچار چ

لزوم ارزيابي  وکرد 

سناريوهاي مختلف 

تخصيص در چارچوب 

نمودن  مناسب، کمّي

ها و به دنبال آن،  ريسک

تعيين فضاي احتماالتيِ 

تأمين آب استان در 

شرايط مختلف، از 

ضرورت بااليي برخوردار 

 ميباشد.

. توسعه چارچوب ارزيابي 1

پذيري تأمين آب از  اعتماد

شناسايي  هاي مرزي با رودخانه

کننده عدم  عوامل مختلف ايجاد

قطعيت با توليد سناريوهاي تأمين و 

 تخصيص

. ارزيابي چارچوب براي رودخانه 2

هريرود مشترک بين کشورهاي 

 ايران، افغانستان و ترکمنستان

. توليد سناريوهاي مختلف تأمين 3

براي هر کدام از عوامل و تحليل 

 ها در قالب چارچوب آن

متفاوت از قابليت  . تعيين سطوح4

اعتماد به تأمين آب استان خراسان 

ويژه شهر مشهد در  رضوي و به

 شرايط مختلف

 ارائه مدل 

 

 

 

 

 

 

 

 



 019                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 اجتماعيو  يتي ير مدمحور -6

 آب اقتصاد و درآمد شده، تمام قيمت ها، هزينه 6-11

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

بررسي مقايسه اي اقتصادي 

اجتماعي تامين آب شرب براي 

روستاهاي پاکدشت و شميرانات 

در راستاي آمايش سرزمين و 

 توسعه پايدار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

و کميسيون کشاورزي آب 

 منابع طبيعي

 افزايش بهره وري ارائه الگو طرح آمايش سرزمين 
تهيه 

 دستورالعمل

2 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

بررسي ايجاد تفکر شرکتي در 

ميان مديران شرکت هاي آب و 

فاضالب روستايي به منظور 

 افزايش درامد و کاهش هزينه

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کشاورزي آب و  کميسيون

 منابع طبيعي

 از نامناسب استفاده -10

 مديريتي، نوين هاي نظام

 فرهنگي و اجتماعي

 ممانعت از اتالف هزينه ها افزايش درامدهاي شرکت
ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب روستايي استان  

 تهران

روش هاي ارزيابي سطح 

ب بدون درامد و آاقتصادي 

انشعابات غير راهکارهاي کاهش 

 استان تهران يمجاز در روستاها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

هدررفت آب و آب بدون  -4

 درآمد
 ممانعت از اتالف هزينه ها مدهاي شرکتآافزايش در

ارائه راه حل 

 مشکل

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 خراسان شمالي

اقتصادي تامين آب ارزيابي فني 

شرب مشترکان با آب بسته 

)مطالعه  بندي با وضعيت فعلي

 موردي شهر بجنورد(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 
اهميت و مناسبت، قابليت انجام 

 طرح، کاربردي بودن طرح

آناليز اقتصادي قيمت تمام 

شده توزيع آب شرب بسته 

بندي نسبت به روش توزيع 

 فعلي

ارائه راه حل 

 مشکل

5 
آب و فاضالب شهري استان  

 زنجان

بررسي تحليلي وضعيت هزينه  

ها و درآمد هاي جاري شرکت 

آبفاي زنجان و ارائه راهکارهاي 

علمي جهت اقتصادي نمودن آنها 

پروژه 

 پژوهشي

 اولويت پژوهشي و فناوري

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

عدم تناسب بين قيمت  -11

تمام شده با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن تعرفه هاي 

 آب و فاضالب

کاهش هزينه هاي جاري  -1

تحليل هزينه هاي  -2شرکت، 

 -3واحدهاي عملياتي شرکت، 

بررسي راهکارهاي افزايش درآمد 

تحليل اقتصادي وضعيت 

درآمدهاي  هزينه ها و

شرکت با هدف کاهش 

هزينه ها و افزايش 

ارائه راه حل 

 مشکل



    017                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

در راستاي نظريه ي اقتصاد 

 مقاومتي

 درآمدهاي شرکت شرکت

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

براورد تابع تقاضاي آب براي 

مناطق مختلف استان سيستان 

 وبلوچستان

پايان  

نامه 

 دانشجويي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

بين قيمت عدم تناسب  -11

تمام شده با قيمت فروش و 

اقتصادي نبودن تعرفه هاي 

 آب و فاضالب

براي تعيين الگوي بهينه مصرف 

وتاثير قيمت برتقاضا ميبايست 

 تابع تقاضاي آب براورد گردد.

باتوجه به اينکه آب يک 

کاالي کامال ضروري است 

بمنظور مديريت عرضه 

وتقاضاي آب درجهت 

کمک به ارتقاءفرهنگ 

باافزايش  ،بهينه مصرف

انجام اين پروژه ، بهره وري

 ضروري ميباشد.

 ارائه مدل 

7 
آب و فاضالب شهري استان  

 فارس

کاوي اطالعات  طرح داده

مشترکين، براي شناسائي الگوي 

سازي  مصرف با هدف پياده

مديريت مصرف براي يکي از 

شهرهاي تحت پوشش شرکت 

 آبفا استان فارس

پروژه 

 پژوهشي

پژوهشي و فناوري اولويت 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 ارائه مدل    

8 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

محاسبه  مصرف  سرانه اب، با  

روش  تحليل پايش جمعيت اثر 

 گذار

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

نظام استفاده نامناسب از  -10

هاي نوين مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

تاکنون ميزان سرانه تنها به 

بخش نامه ها استناد شده و 

بصورت واقعي و براساس تحقيق 

 بدست نيامده است.

بدست آوردن سرانه واقعي 

مصرف و جمعيت تحت 

 پوشش

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب اهواز   9

بررسي روش هاي افزايش درآمد 

شرکت با استفاده از مدل تحليل 

SWOT 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون مديريت ، اقتصاد 

 و بازرگاني

 قيمت بين تناسب عدم -11

 و فروش قيمت با شده تمام

 هاي تعرفه نبودن اقتصادي

 فاضالب و آب

با شناسايي نقاط قوت، ضعف، 

تهديدها مي توان فرصت ها و 

راهکارهايي جهت افزايش درآمد 

پيشنهاد و پياده سازي کرد و 

-باعث کاهش شکاف درآمد 

 هزينه در شرکت شد.

ارائه راهکارها و الگوهايي 

جهت افزايش درآمد با 

استفاده از شناسايي نقاط 

قوت، ضعف، فرصت ها و 

 تهديدها

ارائه راه حل 

 مشکل

 ارائه مدل اين مدل تخصيص مي با توجه به محدوديت اعتبارات و استفاده نامناسب از نظام  -10اولويت پژوهشي و فناوري پروژه تهيه مدل تخصيص عادالنه  آب و فاضالب مشهد  16



 018                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن  عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

محصول 

 نهايي

هاي آب  اعتبار به مطالبات پروژه

 و فاضالب

کميسيون کشاورزي آب و  پژوهشي

 منابع طبيعي

هاي نوين مديريتي، اجتماعي 

 و فرهنگي

درآمدهاي شرکت بايد بتوان به 

گونه اي اين درآمدها را در پروژه 

هاي مربوطه هزينه کرد که هم 

به پروژه آسيبي نرساند و بتواند 

در موعد مناسب و با مديريت 

صحيح اجراي پروژه تحقق يابد و 

 هم رضايت پيمانکار حاصل گردد 

تواند در مورد همه نوع 

رح، جاري اعتبار اعم از ط

يا فاينانس قابل تسري 

باشد و در هر مقطع زماني 

که مديريت ارشد تصميم 

 ع اعتباري براييبگيرد توز

پرداخت به پيمانها  مديريت

 صورت بگيرد

 

 پمپاژ فاضالب ي ستگاه هاي و ا ي محور خطوط جمع آور .7

 نوين هاي روش از استفاده  7-1

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
 نوع

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

بومي سازي روش هاي بازسازي شبکه 

 فاضالب

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 هاي فاضالب بازسازي شبکه بومي سازي  
تهيه 

 دستورالعمل

2 
آب و فاضالب شهري استان  

 اصفهان

آسيب شناسي رفتارلوله هاي پلي 

اتيلن )خطوط انتقال فاضالب( 

بهره برداري و ارائه  درفرآيند اجراء و

 راهکار و تهيه دستورالعمل ملي

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

 خطوط انتقال فاضالب 
ارتقاء رفتار لوله هاي پلي 

 اتيلن

تهيه 

 دستورالعمل

3 
آب و فاضالب شهري استان  

 ايالم

سطح نمودن  هم يامکان سنج يبررس

دريچه فاضالب و قابليت کم و زياد 

 کردن آن بر اساس سطح خيابانها

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 طبيعيمنابع 

عدم اجراي بهينه  -13

 هاي آب و فاضالب طرح

هم سطح نمودن دريچه 

 منهول با سطح خيابان

عدم -رضايت همشهريان

 جابجايي منهول

ساخت نمونه 

 محصول



    016                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
 نوع

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 بوشهر

طراحي و پياده سازي نرم افزار کنترل 

عمليات بهره برداري )شستشو، 

 اليروبي(ويدئومتري، سمپاشي و 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

حجم باالي لجن  -7

توليدي درتصفيه خانه 

 هاي آب و فاضالب

 

طراحي و پياده سازي نرم 

افزار کنترل عمليات بهره 

برداري )شستشو، ويدئومتري، 

سمپاشي و اليروبي( به جهت 

آوري کنترل بهتر شبکه جمع 

 فاضالب و افزايش بهره وري

توليد نرم  

 افزار

5 
آب و فاضالب روستايي استان  

 خراسان جنوبي 

مدلي براي جمع آوري و تصفيه ارايه 

 فاضالب در جوامع کوچک

پايان نامه 

 دانشجويي

الن ملي وزارت کطرح هاي 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

انتشار بوي تصفيه خانه 

و ايستگاههاي پمپاژ ها 

 فاضالب

اجراي سليقه اي پروژه 

هاي جمع آوري فاضالب 

 روستاهاي کوچک

ارائه مدل بهينه جهت حل 

 مشکل 

ارائه راه حل 

 مشکل

0 
آب و فاضالب شهري استان  

 سيستان و بلوچستان

تدوين دانش فني ساخت وارتقاي ربات 

ويديومتري شبکه فاضالب )بصورت 

امکان حرکت  وباقابليت  نيمه صنعتي(

امکان  نامناسب و درمسير بابستر

استفاده همزمان  حرکت به طرفين و

محاسبه  ازچرخهاي شني والستيکي و

 شيب مسافت پيموده شده

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز 

 وزارت نيرو

دستيابي به دانش و  -7

فناوري نوين رباتهاي 

هوشمند شناسايي نقاط 

نشت و شکستگي در 

 انتقال آب خطوط

براي مشخص کردن نقاط 

 انسداد خطوط فاضالب،

عيين شيب لوله هاي ت

زمان  شبکه فاضالب،

تحويل گيري خطوط 

بازديد  جديداالحداث و

دوره اي ازشبکه فاضالب 

براي تعيين محل انسداد، 

خوردگي هاي ايجادشده 

درشبکه و...به دليل سايز 

کم لوله ها وهمچنين 

خطرات احتمالي ورود 

انسان به داخل شبکه 

فاضالب نيازبه وجوديک 

 ربات ويدئومتري ميباشد.

بومي سازي استفاده 

ساخت -ازتکنولوژيهاي نوين

 و دستگاه براساس نيازها

تغييرات باتوجه  و امکان ارتقا

کاهش -به شرايط موجود

چشمگير هزينه هاي ساخت 

ارتقاي دانش -وبهره برداري 

 فني باديدگاه کاربردي

 ساخت نمونه

 محصول



 011                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان  شرکت  رديف
 نوع

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي
 اهداف مورد انتظار داليل اولويت داشتن 

محصول 

 نهايي

 آب و فاضالب کاشان  7

بررسي و شناسايي روشهاي نوين و 

اثربخش تصفيه فاضالب براي جوامع 

 شهري کوچک

پروژه 

 پژوهشي

الن ملي وزارت کطرح هاي 

نيرو مصوب شوراي عالي 

 علوم تحقيقات و فناوري

عدم استفاده از  -8

لجن و پساب در 

 کشاورزي

عدم استفاده بهينه از 

کوچک  پساب در جوامع

جلوگيري از  -شهري 

 آلودگي منابع تامين آب

استفاده بهينه از پساب در 

 کشاورزي به صورت محدود

ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب مشهد  8

متري  166تحليل هيدروليکي رينگ 

)کمربندي( و خط انتقال اولنگ شهر 

مشهد و چگونگي ارتباط با 

هاي غير متمرکز/ مطالعه  خانه تصفيه

موردي: پرکندآباد، خين عرب، اولنگ 

 و التيمور

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و 

 منابع طبيعي

کاهش کيفي  -1

 منابع آب

از آنجا که هزينه اجراي  

ويژه  هاي فاضالب به شبکه

براي شهرهاي بزرگ بسيار 

زياد است، هر گونه 

سازي در فرايند  بهينه

هاي فاضالب  هطراحي شبک

مانند به کارگيري اطالعات 

جغرافيايي، تحليل 

هيدروليکي شبکه و... 

ها و  موجب کاهش هزينه

جويي سرمايه خواهد  صرفه

 شد.

. استفاده از مصالحي که 1

باعث کمترين اتالف ذخاير و 

 منابع طبيعي محدود گردد؛

. بهره برداري از شبکه 2

فاضالب با صرف کمترين 

 د؛انرژي انجام گير

. جلوگيري از خروج 3

ناخواسته جريان از شبکه 

 فاضالب؛

. تحليل هيدروليکي )تعيين 4

دبي بهينه فاضالب در لوله و 

ها  فشار آبي موجود در گره

و...( مسير انتخابي شبکه 

 فاضالب؛

. تعديل و کاهش پيک 5

جريان در شبکه فاضالب از 

طريق استفاده حداکثر از 

ظرفيت ذخيره موجود در 

 شبکه؛

. جلوگيري از ايجاد خطر 0

ها و تأسيسات  براي سازه

 زيربنايي مجاور؛

ارائه راه حل 

 مشکل

 



    010                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 پمپاژ فاضالب ي ستگاه هاي و ا ي محور خطوط جمع آور-7

 خطوط از برداري بهره ارتقاي و سازي بهينه و بو حذف هاي روش 7-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

 عنوان مشکل

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب شهري استان  

 خراسان شمالي

برآورد ميزان روان آبهاي ورودي به شبکه 

 فاضالب )مطالعه موردي شهر بحنورد(

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

ورود آبهاي سطحي 

به شبکه فاضالب و 

 پس زدگي شبکه

تقسيم بندي شبکه -1

فاضالب نقاط مختلف شهر بر 

اساس حوزه هاي فاضالب 

تعيين مقدار آبهاي -2ريز

سطحي ورودي و نشتاب 

تعيين -3ورودي به شبکه

راهکارهايي جهت کاهش 

 خسارت ورود روان آب

ارائه راه 

 حل مشکل

 آب و فاضالب شهري استان قم  2

کاربرد روشهاي بوزدائي در امکان سنجي 

تاسيسات فاضالب قم اعم از شبکه و 

 يستگاهاي پمپاژ و تصفيه خانه هاا

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي کالن ملي وزارت نيرو 

مصوب شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 
مشکل مبتال به 

 شرکت آبفاي قم

ارائه  و شناسايي کلني هاي بو

 روشها رفع آن

ارائه راه 

 حل مشکل

3 
آب و فاضالب شهري استان  

 کرمانشاه

روش هاي تعمير و نگهداري خطوط  

جمع آوري فاضالب به  3و  2اصلي 

منظور رفع گرفتگي، نشت بدنه، کاهش 

خوردگي ديواره لوله ها و جلوگيري از 

 CH4و  H2Sتجمع گازهاي 

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

دستيابي به  -16

دانش و فناوري 

نوين سيستم هاي 

نگهداري و تعميرات 

پيشگويانه تاسيسات 

 آب و فاضالب

با توجه به هزينه 

باالي تعمير و 

نگهداري انجام 

پژوهش در اين زمينه 

ميتواند در کاهش 

هزينه بهره برداري و 

افزايش بهروري موثر 

 باشد

 
ارائه راه 

 حل مشکل

4 
آب و فاضالب شهري استان  

 مازندران

بررسي راهکارهاي اجرايي و عملي کاهش 

نشتاب و رواناب شبکه جمع آوري 

 فاضالب استان

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

کارايي  -19

نامناسب و پايين 

بودن راندمان 

تجهيزات مرتبط با  

تصفيه خانه و 

کاهش ميزان نشتاب  

و رواناب ورودي شبکه 

کاهش پيک -فاضالب

دبي ورودي به تصفيه 

پيشگيري از -خانه 

ارائه تمهيدات و راهکارهاي 

عملياتي قبل از ورود نشتاب 

 و رواناب به تصفيه خانه

ارائه راه 

 حل مشکل



 011                                                          های زیرمجموعه و شرکت کشور شرکت مهندسی آب و فاضالب

 

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

 عنوان مشکل

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

تاسيسات آب و 

 فاضالب

خارج شدن از 

پارامترهاي طراحي 

 تصفيه خانه

 آب و فاضالب شهري استان يزد  5

بررسي راهکارهاي کاهش بو در شبکه 

جمع آوري و تصفيه فاضالب و تعيين 

 ميزان اثربخشي روشهاي مختلف

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

انتشار بوي  -14

تصفيه خانه و 

ايستگاههاي پمپاژ 

  فاضالب

رفع آلودگي بهداشتي 

 و محيط زيستي 
 کاهش بو

ارائه راه 

 حل مشکل

 آب و فاضالب کاشان  0
حذف بو در فرآيندهاي تصفيه خانه 

 فاضالب با استفاده از فناوري نانو

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

انتشار بوي  -14

تصفيه خانه و 

پمپاژ ايستگاههاي 

 فاضالب

وجود بو در 

فرآيندهاي تصفيه 

بهينه  -خانه فاضالب 

نمودن فرآيندهاي 

 تصفيه خانه فاضالب

حذف بو در فرآيندهاي 

 -تصفيه خانه فاضالب 

استفاده از فناوريهاي نوين در 

 تصفيه خانه فاضالب

ساخت 

نمونه 

 محصول

 

 داري ست و توسعه پاي ز محيطمحور  .8

 زيست محيط اقتصاد 8-1

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 عنوان مشکل کليدي اسناد باال دستي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب شهري استان  

 خراسان شمالي

امکان سنجي توليد ورمي کمپوست از 

 لجن تصفيه خانه فاضالب بجنورد

پروژه 

 پژوهشي

نيرو الن ملي وزارت کطرح هاي 

مصوب شوراي عالي علوم 

 تحقيقات و فناوري

 
مشکل دفع لجن مازاد 

 فاضالب

-2-رفع مشکل لجن-1

کاهش حجم لجن 

-3-خشک شده خروجي

توليد کود مناسب 

فروش کود -3-کشاورزي

به کشاورزان و درآمد 

 زايي براي شرکت

ارائه راه 

 حل مشکل

 



    011                                                                  69های تحقیقاتی وزارت نیرو در سال  عناوین اولویت

 

 داري ست و توسعه پاي ز محيطمحور-8

 ستي ز محيط آلودگي 8-2

 عنوان تحقيق عنوان شرکت رديف
نوع 

 تحقيق
 اسناد باال دستي

عنوان مشکل 

 کليدي

داليل اولويت 

 داشتن 
 اهداف مورد انتظار

محصول 

 نهايي

1 
آب و فاضالب شهري  

 استان اصفهان

بررسي انواع روشهاي مبارزه با سوسري ها 

شامل مبارزه شيميايي ) تحقيق در خصوص 

) حرارت ، بخار ، نوع سم (، روشهاي فيزيکي 

 صوت و امواج ( ، و مبازره بيولوژيکي .

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 حفظ بهداشت جامعه مبارزه با سوسري ها 
ارائه راه حل 

 مشکل

2 
آب و فاضالب شهري  

 استان آذربايجان غربي

پايش کيفي فاضالب خام ورودي به تصفيه 

خانه در طول خط انتقال و بررسي تاثير 

صنعتي  فعاليت هايتخليه پساب خروجي از 

خاص بر کيفيت فاضالب ورودي و 

 فرايندهاي تصفيه در شهر بوکان 

پروژه 

 پژوهشي

راهبرد هاي سند چشم انداز وزارت 

 نيرو

پائين بودن کارايي   -12

فرآيند هاي تصفيه 

خانه هاي آب و 

 فاضالب

صنايع  مشخص نبودن

 فرعي داخل شهري و

بر  يميزان تاثير گذار

کيفيت فاضالب ورودي 

 به تصفيه خانه 

بهبود فرايند وحفظ 

 محيط زيست

ارائه راه حل 

 مشکل

3 
آب و فاضالب شهري  

 استان يزد

بررسي تاثير فضاي سبز موجود در تصفيه 

 هوا ت و پايشيفيبهبود کخانه در 

پروژه 

 پژوهشي

طرح هاي تحقيقات و توسعه 

فناوري مصوب شوراي آموزش، 

 پژوهش و فناوري وزارت نيرو

انتشار بوي  -14 

تصفيه خانه و 

ايستگاههاي پمپاژ 

 فاضالب

 کاهش بو و تلطيف هوا بو و آلودگي هوا
ارائه راه حل 

 مشکل

 آب و فاضالب شيراز  4

بررسي اثرات مصرف پساب فاضالب بر روي 

هاي زيرزميني، خاک و گياهان در دراز  آب

 مدت

پروژه 

 پژوهشي

اولويت پژوهشي و فناوري 

کميسيون کشاورزي آب و منابع 

 طبيعي

 

در داخل پساب، غلظت 

فلزات سنگين و ساير 

آلودگي ها خيلي کم 

باشد. ولي به تدريج  مي

مييابد   در خاک تجمع

و موجب ايجاد 

ها در داخل  آلودگي

خاک يا گياهان خواهد 

شد که ميزان ظرفيت 

پذيرش پساب داخل 

 گردد.  خاک ارزيابي مي

ميزان پذيرش فلزات 

سنگين در داخل خاک 

و مهمترين عنصر 

تجمع يابنده در داخل 

 کشاورزي 

ارائه راه حل 

 مشکل
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هاتيرو جهت انجام اولويوزارت ن يهانحوه تماس با شرکت  

  های زیرمجموعهتکشور و شرکت مهندسی آب و فاضالب کشر 

 حميدرضا خستو  مهندس  ، آقاي 65641316تلفن ، زاده کشاورز، خيابان شهيد عبدا...بلوار تهران، نشاني: ، شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور ◄

  http://isrc.nww.irاينترنتي: نشاني 

 ذيل:درج شده در جدول  هاي به نشاني آب و فاضالب شهريهاي  تکشر◄  

 يآب و فاضالب شهر هاي تکتحقيقات شر مسئولين اسامي

 

  
   

 www.abfa-azarbaijan.ir 301-00033333  301 - 00030331 -5 بابايي اکبرآقاي  شرقياستان آذربايجان  1

   www.waww.ir 300-00011333 300- 00053331 -0                  دايي زادهاسالم آقاي   غربياستان آذربايجان 3

  www.abfa-ardabil.co.ir  05-00311305   305 - 00313131 -0 آقاي شهريار ندر محمدي استان اردبيل 0

   www.abfa-esfahan.com 301-01101500    301 - 01103301 -3 خانم زهره صهبايي استان اصفهان 0

 www.abfaalborz.ir 331-03303300    331-0311330 0        يخانم راحله مرتضو استان البرز 5

 www.abfailam.ir  300-03303103 300- 03303133 -3 انيافشار عباس يعلآقاي  استان ايالم 1

http://isrc.nww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.waww.ir/
http://www.abfa-ardabil.co.ir/
http://www.abfa-ardabil.co.ir/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
http://www.abfa-esfahan.com/
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 www.abfa-bushehr.ir   333 -00030303  333- 00031033-0 خداويسيآقاي جواد  استان بوشهر 3

 www.tpww.co.ir 331-00351303 331-00333003 آ قاي محمد شيري استان تهران 0

 www.abfa-chb.ir  300 - 00005111   300- 00000300-5 خانم معصومه سجاد پور چهارمحال و بختيارياستان  3

 www.abfa-khj.ir    351 -00131331 351-00130001 -5 آقاي محمد سلطاني اصل استان خراسان رضوي 13

 www.abfakhorasan.ir  351-03305013  351 -03331033 آقاي مهدي کيخايي مقدم  استان خراسان جنوبي  11

  www.abfa-nkh.ir  350-03305311 350 - 03305310-15 آقاي احمد واحدي استان خراسان شمالي 13

 www.abfakhz.ir  311 -00100330  311 -00013300 يعفراو ديسعآقاي  استان خوزستان 10

 www.znabfa.com  330 -00305035 330 -00300331 -0 يعاشور  يآقاي عل استان زنجان 10

  www.sww.ir  330 -00003110 330 -00003113 -31 ان يشه محموديآقاي اند سمناناستان   15

 www.abfasb.ir       350- 00005313       350-00010133 خانم زهره معيني استان سيستان و بلوچستان 11

 www.abfa-fars.ir  331 -00005111  331 - 00005153 -5 آقاي امير حسين مهجور فارساستان  13

 www.abfaqazvin.ir  330 -00000113  330 -00003351 -0 آقاي حسن امامزاده استان قزوين 10

 www.abfa-Qom.com  335 -03051353  335 -03051303 -1 عبدالهادي مطهري استان قم 13

http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfa-khj.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfakhorasan.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-nkh.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfa-fars.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfaqazvin.ir/
http://www.abfa-qom.com/
http://www.abfa-qom.com/
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 مشيرپناهيخانم مژگان  کردستاناستان  33
3- 00303031 - 303 

10-00300511  -303 
00510301- 303 www.abfa-kordestan.ir 

 www.abfakerman.ir 300 -00333333  300 - 00330031 -5 آقاي محمدعلي حيات ابدي کرماناستان  31

 آقاي مجتبي عباسي کرمانشاهاستان  33
00300013- 300 

00300133 
00303311- 300  www.abfaksh.ir 

 www.abfa-kb.ir  330 -00001111  330 -00001110 آقاي خسرو دمساز بويراحمد کهگيلويه واستان  30

 www.abfagolestan.ir 313 - 03003013 313 -03003003 -0 د کرامتيسع يآقا گلستاناستان  30

 خانم مژگان فرزين  گيالناستان  35
00010335- 310 

00010333 
00010333- 310 www.abfa-guilan.ir 

 www.abfa-lorestan.ir 311 -00331133 311-00335030-5 آقاي علي راستين لرستاناستان  31

 www.abfa-mazandaran.ir   311 -00313333  311 -00313331-0 آقاي حسن شفاعي  مازندراناستان  33

 www.abfamarkazi.ir  301 -03303113 301 -03300133 -5 آقاي مهران مامقاني نژاد  مرکزياستان  30

 www.abfahormozgan.com  331 -00000310 331 - 00053503 -0  ينيه انگبيخانم سم هرمزگاناستان  33

 www.hww.ir  301 -00300333  301 – 00300331 -0 خانم  فاطمه ذکاوتي همداناستان  03

http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfa-kordestan.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfakerman.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfaksh.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfa-kb.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfagolestan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-guilan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-lorestan.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfa-mazandaran.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.abfamarkazi.ir/
http://www.hww.ir/
http://www.hww.ir/
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 ده تابافريخانم سع يزداستان  01
5- 01303331 – 305 

0110303 

01303353- 305 www.abfayazd.com 

 www.aww.co.ir 311 -00053535 311 -00053513 خانم  ندا سينايي اهواز 03

 www.abfa-shiraz.com 331 -03300335  331 – 03301151 -0 زاده يتق يآقاي عل شيراز 00

 www.abfakashan.ir  301 -55503333  301 – 5553331 -0 آقاي احمد رضا قاسم زاده شاناک 00

 امينيانخانم ثمانه توکلي  مشهد 05
03330051- 351  

03100333 
03153000 
03330033 - 351 

www.abfamashhad.ir 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.abfayazd.com/
http://www.abfayazd.com/
http://www.aww.co.ir/
http://www.aww.co.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
http://www.abfamashhad.ir/
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 ذيل:هاي درج شده در جدول  به نشاني هاي آب و فاضالب روستايي شرکت◄   

 آب و فاضالب روستايي هاي تحقيقات شرکت مسئولين اسامي

ف
ردي

 
 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي 

مسئول يا مدير 

  تحقيقات

  نشاني اينترنتي  فاکس  تلفن

 www.eabfar.ir  301 -00001003  301 -00033331 آقاي بهروز رحمتي شرقياستان آذربايجان  1

 غربياستان آذربايجان 3
لطف اهلل آقاي  

 يلياسماع
00051333-  300 00013031 -300  www.abfar-wazar.ir 

 www.abfar-ar.ir 305 -00301313 305 - 00301310 -10 آقاي ستوده استان اردبيل 0

 آقاي حسين ميسمي استان اصفهان 0
03010311 - 301  

03010311 
03013330- 301 www.abfar-isfahan.ir  

 www.abfar-ilam.ir 300  - 03333333  300 – 03333331 -0 شفيعي خانم  ليلي استان ايالم 5

 www.abfar-bushehr.ir 333 -00001030 333- 00033013  -13 خانم ليال حميديان استان بوشهر 1

 www.abfartehran.co.ir 331-11003333  331  00333003-3  يخانم زهرا جان محمد استان تهران 3

 www.abfar-chb.ir 300 -03305133 300 - 03305101 -3 آقاي شهرام شکوهي استان چهارمحال و بختياري 0

 www.abfar-kj.ir 351 -03103330 150– 03153130 -0 آقاي علي متدين استان خراسان رضوي 3

  www.abfar-kh.ir 351 - 03331103 351- 03310355 -0 آقاي حسن ديدبان استان خراسان جنوبي 13

http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-isfahan.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
http://www.abfar-kh.ir/
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ف
ردي

 
 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي 

مسئول يا مدير 

  تحقيقات

  نشاني اينترنتي  فاکس  تلفن

 استان خراسان شمالي 11
خانم فاطمه مدني 

 بجنوردي

0330333- 350 

03301333 
03301031- 350 www.abfar-nkh.ir 

 آقاي پژمان کوراوند استان خوزستان 13
00003301- 311  

00003303 
00003331- 311  www.abfar-khoozestan.ir 

 www.abfarzanjan.ir  330 -00000335 330 -00050003 -3 خانم مريم بابايي استان زنجان 10

 خانم فهيمه عرب استان سمنان 10
00033301- 330  

00033310  
00031000-330  www.abfarsemnan.co.ir 

 www.abfarsistan.ir  350 -00005351 350- 00031013-13 ريمر يخانم زهرا م استان سيستان و بلوچستان 15

 www.abfar-fars.ir  331 -03303313  331 – 03333011-10 آقاي هدايت ادب فر  استان فارس 11

 www.abfar-qazvin.ir  330 -00101313  330 -00101315 خانم  فاطمه قاسمي استان قزوين 13

 www.abfar-qom.ir 335-03303131 335 -03303331 -3 آقاي علي جباري نيک استان قم 10

 www.abfar-kurdistan.ir 303 -00153313 303 - 00113133 -00111333 پگاه بهمني خانم استان کردستان 13

 استان کرمان 33
آقاي مهرداد ايرج 

 رضوي
1-03030300 – 300  03015033- 300 www.abfar.kr.ir 

 www.abfar-kermanshah.ir 300 -00311333 300 - 00310003 -3 خانم ليال شيخ حسيني استان کرمانشاه 31

 www.abfar-kb.ir 330 -00335533  330-00300010-00333010 خانم وحيده فرهادي حمدااستان کهگيلويه و بوير  33

http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfar-nkh.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfarsistan.ir/
http://www.abfar.kr.ir/
http://www.abfar.kr.ir/
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ف
ردي

 
 

شرکت آب و فاضالب 

 روستايي 

مسئول يا مدير 

  تحقيقات

  نشاني اينترنتي  فاکس  تلفن

 استان گلستان 30
آقاي عاشور محمد مرگان 

 پور
03150030 - 03150031- 313 03150035- 313 www.golestanabfar.ir 

 نزاد ييآقاي محسن مال گيالناستان  30
00031350- 310  

00035331 
00033311-310 www.guilan-abfar.ir 

  www.abfar-lorestan.ir 311 -00333331  311 -00333330 -5 آقاي محسن الوندي استان لرستان 35

 www.abfa-mazandaran.ir  311 -00051515  311 – 00051511-10 آقاي حسين آقاگلي استان مازندران 31

 www.abfarmarkazi.ir  301 -00130533  301 – 0100313-15 محمد شمسي خاني آقاي استان مرکزي 33

 www.abfarhor.ir 331 -000003001  331 – 00000333-0 آقاي علي دهقاني استان هرمزگان 30

 www.abfarhamedan.ir  301 -03511033  301 -03511333-03533051 يآقاي الهام شهباز استان همدان 33

 www.abfaryazd.ir  305 -03301353  305 -03301303 آقاي  مرتضي دهقان استان يزد 03

 

http://www.abfaryazd.ir/
http://www.abfaryazd.ir/

