
 فهرست اولویت های تحقیقاتی شرکت آب منطقه ای آذربایجان شرقی

 تِ استحضار هتقاضایاى هحترم هی رساًذ هَضَعات تقاضا هحَر تر اساس اٍلَیت ّای هػَب در کویتِ تحقیقات فراخَاى خَاّذ ضذ

 الف( تقاضا محور

 اًذازُ گیری تاثیرات آب ٍَّایی ساهاًِ ّای لیسری پرتَاى تارضی

 اهٌیت آتْای هرزی ٍ هطترک استاى از دیذگاُ پذافٌذغیرعاهلهذیریت 

 اًجام تررسی ّای تطثیقی رٍضْای پایص هستقین )پیوایص زهیٌی( ٍ غیر هستقین )سٌجص از دٍر( در زهیٌِ هػارف آب

 ای ضکست(رٍضْای ًَیي پایص ٍ تْسازی در تاسیسات آتی )هػالح ًَیي، ًطت، فرار آب ، عولکرد سیستن آتثٌذ، هکاًیسهْ

 رٍضْا ٍ فٌاٍریْای ًَیي تْرُ ترداری ٍ هذیریت هخسى سذّا )کٌترل سیالب ٍ رسَب ٍ ترًاهِ ریسی تْیٌِ تْرُ ترداری از هٌاتع آب سذّا(

 تررسی افسایص تاب آٍری سیستن ّای تاهیي ، آترساًی ٍ تْرُ ترداری از هٌاتع ٍ تاسیسات آتی استاى تا رٍیکرد پذافٌذ غیرعاهل

 

 فرصت مطالعاتیب( 

 تررسی پتاًسیل سیل خیسی رٍدخاًِ ّا از رٍی رٍب پَضص ترف

 پیص تیٌی ٍ ترآٍرد دتی رٍدخاًِ ارس تا استفادُ از ترآٍرد آب هعادل ًاضی از رٍب ترف حَضِ آتریس

 تْیِ ًقطِ ّای حذٍد ضریة زتری رٍدخاًِ ّای استاى تا استفادُ از آهارّای ٍاقعی دتی رٍدخاًِ ّا

 خػَغی( ترای طرحْای ًیوِ توام تخص آب تِ غَرت هَردی در هحذٍدُ استاى آررتایجاى ضرقی-)هطارکت عوَهی  P.P.Pتْیِ هذل هطارکتی 

 تررسی راُ کارّای استقرار دستَر العول هذیریت هطارکت هٌاتع آب

 جِ ساًتیگراد دها در حَضِ اّرچایتررسی تغییرات هػرف ٍ تقاضای آب ٍ افسایص یاکاّص تَلیذ آب تِ ازای تغییر یک در

 

 ج( سرباز نخبه

 اثرات آى یذاًیه یٍ تررس یعوراً ی( در طرح ّایطیهح ستیٍ ز تیاهٌ ،یوٌیتْذاضت،ا) HSSE الساهات یساز ادُیپ یرٍ صیهَاًع پ یتررس 

 تَسعِ هٌاتع آب یجلة هطارکت ّوِ جاًثِ کطاٍرزاى در طرح  ّا یراُ کارّا یتررس

 ریاخ یآى در سالْا راتییرًٍذ تغ يییهٌتخة استاى ٍ تع یدر رٍدخاًِ ّا یالتیس یاًْایٍ جر ِیپا یاًْایحجن جر ساىیه يییتع

 



 د( پایان نامه دانشجوئی

 تررسی تاثیر فاکتَر زهاى در هجَزّای ترداضت ضي ٍ هاسِ رٍدخاًِ ای

 تَهی سازی رٍاتط تجرتی فرسایص ٍ رسَب ترای رٍدخاًِ ّای استاى

 ترآٍرد دتی رٍدخاًِ ّا تا استفادُ از رٍضْای ًَیي َّش هػٌَعی ٍ ترًاهِ ریسی شًتیک

 ارائِ الگَی هٌاسة هذیریت ریسک پرٍشُ در ضرکت آب هٌطقِ ای آررتایجاى ضرقی

 تررسی هَردی اهکاى هطارکت کطاٍرزاى ضثکِ خذاآفریي، در تْرُ ترداری از اراضی پایاب 

 کطت ًسثت تِ کیفیت آب در هحذٍدُ ضثکِ ّای آتیاری ٍ زّکطی استاى تررسی هَردی تغییر الگَی

 ارزیاتی ٍ استخراج ضریة تاب آٍری رٍدخاًِ ّای استاى 

 تررسی ّیذرٍشئَضیویایی ٍ تْیِ هذل کوی دضت ّای چٌذ سفرُ ای 

 هذلسازی رٍب ترف در حَضِ آتریس غَفی چای

 ٍ هقایسِ کارکرد تا ًوًَِ ّای تیي الوللی استاًذارد TOCتْیِ، تَلیذ ٍ راست آزهایی کیتْای آزهایطگاّی داخلی ترای آًالیس ازت ٍ فسفر کل ٍ 

 تِ تفکیک دضت تِ دضت  DRASTICتررسی حرین کیفی ًقطِ ای ٍ ًاحیِ ای هٌاتع آب زیر زهیٌی ٍ تْیِ ًقطِ ّای هرتَطِ تراساس ضاخع 

 ی تاثیر ساختارّای زهیي ضٌاسی تررٍی کیفیت هٌاتع آب زیر زهیٌی ٍ سطحی تخػَظ پاراهترّای آلَدگی تاالخع از حیث فلسات سٌگیي تررس

 تررسی اثر کارتری اراضی تررٍی کیفیت هٌاتع آب زیر زهیٌی تر اساس ضاخع ّای کیفیت آب

 ای هطخع)تازُ ترداضت آب(تررسی تَاى خَدپاالیی در رٍدخاًِ ّای ضاخع استاى در تازُ ّ

 زیست هحیطی جْت هذیریت هٌاتع آب در هٌاتع آب هرزی تر اساس حقَق تیي الولل -تررسی هثاحث کیفی

 

 


