اولويتهاي پژوهشي سال  1393شركت سهامي آب منطقه اي يزد
عنوان

رديف

1

اسائِ تشًاهِ جاهع هذيشيت هٌاتع آب دس تحشاى خطكسالي

2

اسائِ ساّكاسّاي عولي استفادُ اص پساب ضْش يضد جْت تغزيِ هصٌَعي سفشُ آب صيضهيٌي

3

اسائِ ساّكاسّاي عولي استفادُ اص پساب ضْش يضد جْت هصاسف صٌعتي

4

اسائِ ساّكاسّاي عولي تْشُ تشداسي اص ظشفيت ّاي اجتواعي استاى دس ساستاي هذيشيت پايذاس هٌاتع آب

5

اسائِ ساّكاسّاي عولي جايگضيٌي پساب تا آب صيشصهيٌي هصشفي دس تخص كطاٍسصي

6

اسصياتي اثشات كوي ٍ كيفي ًاضي اص استقشاس صٌايع آاليٌذُ ٍ پشهصشف تش هٌاتع آب آى هٌطقِ

7

اسصياتي تغييشات كوي آب تش اقتصاد استاى يضد

8

اسصياتي تغييشات كيفي آب دس تخص كطاٍسصي ،ضشب ٍ صٌعت

9
10

اسصياتي لضٍم اجشاي طشح ّاي جوع آٍسي فاضالب دسهٌاطق هختلف استاى يضد اص هٌظش حفاظت ٍ تْشُ تشداسي
اص هٌاتع آب
اسصياتي ٍ تعييي ظشفيت ّاي تَسعِ اي تخص ّاي هختلف هصشف كٌٌذُ آب دس استاى يضد تِ لحاظ
هحذٍديت ّاي كوي ٍ كيفي هٌاتع آب استاى

11

استفادُ اص ضكستگيْاي (ضقْا) صهيي تا ّذف تغزيِ هصٌَعي آتخَاى

12

استقشاس سيستن هذيشيت داًص

13

اهكاى سٌجي استفادُ اص اًشطي ّاي ًَيي دس استحصال هٌاتع آتي دس استاى يضد تاالخص اًشطي خَسضيذي

14

تشسسي اثشات آلَدگي سذّاي تاطلِ هعادى تش هٌاتع آب صيشصهيٌي (هطالعِ هَسدي)

15

تشسسي اثشات ًطست صهيي تش آتخَاى (هطالعِ هَسدي)

16

تشسسي پايِ ّاي حقَقي ٍ اجتواعي ًاضي اص اجشاي طشحْاي رخيشُ ساصي آب دس تاال دست

17

تشسسي تاثيش فاضالب ٍاحذّاي آتكاسي ٍ رٍب فلضات تش كيفيت هٌاتع آب صيشصهيٌي استاى يضد

18

تشسسي تاثيش كيفي هشتَط تِ هَاد ًطتي اص اًثاسّاي سَخت ٍ هَاد ضيويايي خطشًاك تش هٌاتع آب صيشصهيٌي

19

تشسسي تأثيش فاضالب ضْشكْاي صٌعتي تش كيفيت هٌاتع آب پاييي دست (هطالعِ هَسدي)
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20

تشسسي تغييشات اثشت تغييش اقلين تش هٌاتع آتي استاى

21

تشسسي سًٍذ تغييشات كيفي آب صيشصهيٌي ًاضي اص افت سطح آب صيشصهيٌي (هطالعِ هَسدي)

22

تشسسي عَاهل هَثش تش تغييش كيفيت آب دس دضتْاي هختلف استاى يضد (هطالعِ هَسدي)

23

تشسسي ٍ تحليل علل ٍ اسائِ ساّكاس ّاي علوي جْت َّاگشفتگي خط لَلِ اًتقال آب تِ يضد حذ فاصل هخاصى
رخيشُ يضد ٍ اهيي آتاد كيلَهتشّاي  48تا  62 ٍ 54تا70

 24تذٍيي سٌذ تَسعِ تخص آب استاى يضد
 25تعييي اسصش افضٍدُ آب دس گشٍُ ّاي هختلف صٌعت دس استاى يضد
26
27

تعييي حشين كيفي هٌاتع آب تا استفادُ اص هطخصات ّش چاُ تِ صَست هجضا ٍ پيادُ ًوَدى اطالعات خشٍجي
دس هحيط  ٍ GISاسائِ ًقطِ آسية پزيشي دس دضت اتشكَُ
تعييي حشين كيفي هٌاتع آب تا استفادُ اص هطخصات ّش چاُ تِ صَست هجضا ٍ پيادُ ًوَدى اطالعات خشٍجي
دس هحيط  ٍ GISاسائِ ًقطِ آسية پزيشي دضت تافق ٍ تْاتاد

 28تعييي ٍ هحاسثِ طَل صتاًِ آب ضَس دس داخل آتخَاى دس دضتْاي هختلف استاى يضد (هطالعِ هَسدي)
 29تْيِ طشح جاهع (يكپاسچِ) فٌاٍسي اطالعات ٍ استثاطات ()ICT MATER PLAN
 30سٍضْاي جذيذ استحصال آب
31

سٍضْاي فشٌّگ ساصي استفادُ تْيٌِ اص آب

 32سٍضْاي ًَيي استفادُ اص آتْاي غيشهتعاسف (ضَس ٍ لة ضَس) دس تخص ّاي هختلف هصشف
 33سٍضْاي ًَيي جوع آٍسي آب تاساى
 34هحاسثِ تيالى آب هجاصي دس تخص خذهات  ،كطاٍسصي ٍ صٌعت دس استاى يضد (هطالعِ هَسدي)
 35هحاسثِ قيوت توام ضذًُ ،حَُ هٌاسة قيوت گزاسي ٍ تعييي اسصش اقتصادي پساب دس استاى يضد

