اولويت هاي تحقيقاتي شرکت آب منطقه اي کرمان در سال 1396

 - 1هحَس هذيشيت ٍ ثشًبهِ سيضي
سديف

 -1-1هذيشيت ًْبدي ٍ ػبصهبًي

1

اّذاف هَسد

هحصَل

ػٌَاى تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

ًَع

ػٌَاى هـىل وليذي

داليل اٍلَيت داؿتي

اًتظبس

ًْبيي

تحليل ٍضؼيت هذيشيت هبلي

تمبضب

اٍلَيت پظٍّـي ٍ

هجبحج التصبد

ثب تَجِ اّويت همَلِ

دػتيبثي ثِ هٌبثغ

اسائِ ساُ

ؿشوت آة هٌطمِ اي وشهبى

هحَس

فٌبٍسي وويؼيَى

آة(تؼييي اسصؽ

دسآهذ دس پيـجشد اّذاف ٍ

دسآهذ صايي

حل

ٍ اسائِ ساّىبسّبي ػوليبتي

هذيشيت  ،التصبد ٍ

التصبدي ٍ راتي

ثشًبهِ ّبي ؿشوت ٍ ثب

وبسآهذ ٍ

هـىل

جْت وبّؾ ّضيٌِ ّب ٍ

ثبصسگبًي

آة ،ػوليبتي ًوَدى

ػٌبيت ثِ هتىي ثَدى

هطوئي ثشاي

تجبست هجبصي آة)

ؿشوت ثِ دسآهذ خَد ٍ

ؿشوت

تحميك

افضايؾ دسآهذّبي ؿشوت
ثِ هٌظَس تحمك خَدگشداًي

تبهيي ّضيٌِ ّبي جبسي،

هبلي ؿشوت

اًجبم ايي طشح ضشٍسي
ثٌظش هيشػذ.

2

تحليل ٍ تذٍيي ثشًبهِ

تمبضب

اٍلَيت پظٍّـي ٍ

تأحيش هـهال ت

هَفميت ػبصهبًْب تب حذ

تحليل ٍ تذٍيي

تْيِ

ساّجشدي هذيشيت هٌبثغ

هحَس

فٌبٍسي وويؼيَى

اجتوبػي ،فشٌّگي ٍ

صيبدي ثِ سٍحيبت ،تبلؾ،

ثشًبهِ ساّجشدي

دػتَس

اًؼبًي ؿشوت آة هٌطمِ اي

هذيشيت  ،التصبد ٍ

حمَلي ثش طشحْبي

اًگيضؽ ٍ سضبيت هٌبثغ

هذيشيت هٌبثغ

الؼول

وشهبى

ثبصسگبًي

تَػؼِ هٌبثغ آة ٍ

اًؼبًي آًْب ثؼتگي داسد.

اًؼبًي

تؼييي الگَي هٌبػت

لزا اًجبم ايي تحميك هذ ًظش

جْت هذيشيت هٌبثغ

لشاس گشفتِ اػت

آة ثب دس ًظش گشفتي
هؼبئل اجتوبػي

 -2هحَس هٌبثغ آة
 -2-1آة ػطحي
اّذاف

هحصَل

ًَع

سديف

ػٌَاى تحميك

1

ثشسػي ٍ اسصيبثي

تمبضب

ساّىبسّبي ػولي

هحَس

اػٌبد ثبال دػتي

ػٌَاى هـىل وليذي

داليل اٍلَيت داؿتي

هَسد اًتظبس

ًْبيي

اٍلَيت

ات ف چـوگيش
ال

ايشاى ثِ ػٌَاى وـَسي ٍالغ دس هٌطمِ

وبّؾ

اسائِ ساُ

پظٍّـي ٍ

هٌبثغ آة اص طشيك

خـه ٍ ًيوِ خـه ثب هؼبئلي هبًٌذ

تجخيش اص

حل

وبّؾ تجخيش اص

فٌبٍسي

تجخيش ٍ

ووجَد هٌبثغ آة ٍ تغييش اللين سٍثِ سٍ

هخبصى

هـىل

هخبصى ػذّب

وويؼيَى

تؼشق(هحبػجِ ،پٌِْ

اػت ٍ اص ايي سٍ الصم اػت تب ثب اًجبم

ػذّبي

وـبٍسصي آة

ثٌذي)

سٍؿْبي هختلف ،هٌبثغ آة وـَسهبى سا

اػتبى

تحميك

ٍ هٌبثغ طجيؼي

حفظ وٌين.اص جولِ هْوتشيي هـهال ت
دس صهيٌِ هذيشيت هٌبثغ آة ،تجخيش ؿذيذ
آة اص پـت هخبصى ػذّب هي ثبؿذ.

 - 2هحَس هٌبثغ آة
- 2-2آة صيشصهيٌي
سديف

ػٌَاى تحميك

1

ًَع

اػٌبد ثبال دػتي

تحميك

2

ػٌَاى هـىل

اّذاف هَسد اًتظبس

داليل اٍلَيت داؿتي

وليذي

هحصَل
ًْبيي

ثشسػي ٍ اسائِ

تمبضب

اٍلَيت

ػذم ؿٌبػبيي ٍ

طي دِّ ّبي گزؿتِ ثِ

تحليل احشات ًبؿي اص

اسائِ ساُ

ساّىبسّب ثشاي افال ح

هحَس

پظٍّـي ٍ

اػتفبدُ ثْيٌِ اص

داليل هختلف فـبس صيبدي

اجشاي طشح ّبي

حل

ٍ احش ثخـي پشٍطُ

فٌبٍسي

هٌبثغ آة ٍ

ثش آثخَاًْبي آة صيش صهيٌي

تؼبدل ثخـي ثش

هـىل

ّبي طشح تؼبدل

وويؼيَى

هذيشيت

ٍاسد ٍ هَجت صذهبت ٍ

ٍضؼيت فؼلي ٍ آتي

ثخـي آثْبي صيش

وـبٍسصي آة

يىپبسچِ هٌبثغ

تغييشات ججشاى ًبپزيشي ثِ

آثخَاى ٍ هذلؼبصي

صهيٌي دس هحذٍدُ

ٍ هٌبثغ طجيؼي

آثي

هحيط صيؼت ؿَد .ثٌبثشايي

ووي ٍ ويفي آثخَاى،

ّبي هطبلؼبتي اػتبى

تؼبدل ثخـي آثْبي

تَػؼِ پبيذاس ٍ

وشهبى

صيشصهيٌي دؿتْب اهشي

حفبظت اص هٌبثغ آة

ضشٍسي هي ثبؿذ.

صيش صهيٌي

اهىبى ػٌجي اػتفبدُ

تمبضب

اٍلَيت

ػذم ؿٌبػبيي ٍ

ثب تَجِ ثِ ايي وِ توبم ًيبص

ثشسػي اهىبًبت ٍ

اسائِ ساُ

اص آثْبي طسف دس

هحَس

پظٍّـي ٍ

اػتفبدُ ثْيٌِ اص

آثي اػتبى وشهبى اص هٌبثغ

سٍؽ ّبي اػتفبدُ اص

حل

فٌبٍسي

هٌبثغ آة ٍ

صيشصهيٌي تبهيي هيـَد،

طسفب آة ،تَػؼِ پبيذاس

هـىل

وويؼيَى

هذيشيت

ثشسػي اهىبى اػتفبدُ اص

هٌبثغ آة

وـبٍسصي آة

يىپبسچِ هٌبثغ

طسفب آة دس اػتبى ضشٍسي

ٍ هٌبثغ طجيؼي

آثي

ثٌظش هي سػذ.

اػتبى وشهبى

 -3هحَس التصبد
 -3-1آة اسصيبثي التصبدي دس ثخؾ آة
ػٌَاى هـىل

اّذاف

هحصَل

داليل اٍلَيت داؿتي

سديف

ػٌَاى تحميك

ًَع تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

هَسد اًتظبس

ًْبيي

اص آًجبيي وِ لبًَى حزف حك

اػتفبدُ

اسائِ ساُ

1

اسصيبثي ٍ تحليل

پبيبى ًبهِ

اٍلَيت پظٍّـي

هجبحج التصبد

ثْيٌِ اص آة

حل هـىل

احشات حزف حك

داًـجَيي

ٍ فٌبٍسي

آة(تؼييي اسصؽ

الٌظبسُ احشات ًبهطلَثي سا ثش

الٌظبسُ آة

وويؼيَى

التصبدي ٍ راتي

ٍضؼيت هٌبثغ آة صيشصهيٌي وـَس

ثب سٍيىشد

صيشصهيٌي ثش

هذيشيت  ،التصبد

آة ،ػوليبتي

ٍاسد ػبختِ اػت ،اسصيبثي ٍ تحليل

التصبدي

هذيشيت ثخؾ آة

ٍ ثبصسگبًي

ًوَدى تجبست

ايي لبًَى ثش هذيشيت ثخؾ آة

هجبصي آة)

اػتبى وشهبى ضشٍست هي يبثذ.

وليذي

اػتبى وشهبى

 -3هحَس التصبد آة
 -3-1التصبد ثشلبثي
سديف

ػٌَاى تحميك

ًَع تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

1

پتبًؼيل يبثي ٍ اهىبى

تمبضبهحَس

ػٌَاى هـىل

داليل اٍلَيت داؿتي

اّذاف هَسد اًتظبس

وليذي

هحصَل
ًْبيي

اٍلَيت پظٍّـي

هجبحج التصبد

داؿتي پشٍطُ ّبي

ؿٌبخت ٍ هىبى يبثي

اجشاي

ػٌجي اػتفبدُ اص

ٍ فٌبٍسي

آة(تؼييي اسصؽ

خطَط اًتمبل آة وِ

ًمبط هٌبػت ثشاي ًصت

پبيلَت

ًيشٍگبُ ّبي ثشلبثي دس

وويؼيَى

التصبدي ٍ راتي

ايي اهش اهىبى احذاث

ًيشٍگبُ ّبي ثشق آثي ثِ

خطَط اًتمبل ٍ ػبيش

وـبٍسصي آة ٍ

آة ،ػوليبتي

ًيشٍگبُ ّبي ثشلبثي

هٌظَس اػتفبدُ اص پتبًؼيل

پشٍطُ ّبي آثي تمبضب

هٌبثغ طجيؼي

ًوَدى تجبست

وَچه سا ثِ خَثي

ّبي آثي هَجَد دس

هجبصي آة(

فشاّن هي ًوبيٌذ.

اػتبى وشهبى

هحَس

 -4هحَس هذيشيت سيؼه ٍ ثحشاى
 4-1پذافٌذ غيش ػبهل
هحصَل

سديف

ػٌَاى تحميك

ًَع تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

ػٌَاى هـىل وليذي

داليل اٍلَيت داؿتي

اّذاف هَسد اًتظبس

1

سٍؿْبي جبيگضيي

تمبضب

اٍلَيت

تؼويشات ٍ ًگْذاسي

اال ثَدى ّضيٌِ
ثِ ػلت ة

وٌتشل هؼتوش ػبصُ ٍ

اسائِ ساُ

اًحشاف ػٌجْبي

هحَس

پظٍّـي ٍ

اص تأػيؼبت آثي

ػبختوبى ػذّب ٍ ًيض

اطبلغ وبهل اص اٍضبع ٍ

حل

ػيؼتوْبي اص وبس

فٌبٍسي

ػبصُ ّبي

ؿذت ٍخبهت ػَالت

احَال ػبصُ ًيبص ثِ يه

هـىل

افتبدُ سٍيِ ثتٌي ػذ

وويؼيَى

ّيذسٍليىي(ػذ ٍ

ايداسي
ًبؿي اص ًبح

ثشًبهِ هذٍى داسد ٍ

ًؼبء

وـبٍسصي آة

ؿجىِ ٍ تبػيؼبت

ػذّب ،هؼئلِ حفبظت ٍ

ػشٍيغ ّبي تؼويشاتي

ٍ هٌبثغ طجيؼي

ٍاثؼتِ ،ػيؼتوْبي

ًگْذاسي ٍ اسصيبثي

ٍ اتخبر صهبى ٍ سٍؽ

آثجٌذي تأػيؼبت،

هؼتوش پبيذاسي ػذّب اص

تؼويشات ثشاي تذاٍم

جلَگيشي اص سؿذ

اّويت ٍيظُ اي

وبس ٍ حذاوخش ثبصدّي

جلجىْب ٍ) ..

ثشخَسداس هي ثبؿذ

طشح الضاهي اػت.

ػيي ثبصُ ّبي ثحشاًي

پبيبى ًبهِ

وشهبى طشح

ضشٍست حفبظت

دس ثشًبهِ سيضيْبي

تؼييي ثبصُ ّبي ثحشاًي

تْيِ

ػيال ة ؿْشّبي

داًـجَيي

ال ى هلي
ن

سٍدخبًِ ّب ٍ ػَاحل

هشثَط ثِ ػيال ة ّبي

ػيال ة ؿْشّبي اػتبى

دػتَس

ثشسػي احشات

ٍ ػبهبًذّي آًْب

ؿْشي ،ثشآٍسد صحيح

ًْبيي

2

اػتبى

تغييش اللين ٍ

ػطح حذاوخش ػيال ة ٍ

هذيشيت

دٍسُ ثبصگـت آى اص

خـىؼبلي

جبيگبُ ٍيظُ ٍ هْوي
ثشخَسداس ثَدُ ٍ
هْوتشيي هشحلِ دس
ثشًبهِ سيضي ٍ هذيشيت
سيؼه ػيال ة ّبي
ؿْشي ثِ ؿوبس هي سٍ د

الؼول

 -4هحَس هذيشيت سيؼه ٍثحشاى
 -4-2خـىؼبلي
سديف

ػٌَاى تحميك

ًَع تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

1

ػٌَاى هـىل

داليل اٍلَيت داؿتي

اّذاف هَسد اًتظبس

وليذي

هحصَل
ًْبيي

ّجَد الگَسيتن
ة

پبيبى ًبهِ

ال ى هلي
طشح ن

فمذاى ػبهبًِ يب

اهشٍصُ ثب پيـشفت

ثْجَد الگَسيتن

اسائِ

 ETLOOKثِ هٌظَس

داًـجَيي

ثشسػي احشات

ؿجىِ وبهل پبيؾ

تىٌَلَطي هبَّاسُ ّب,

 ETLOOKثِ

هذل

تخويي تجخيش ٍ تؼشق ٍالؼي

تغييش اللين ٍ

يىپبسچِ هٌبثغ

اهىبى ثشآٍسد تجخيش-تؼشق

هٌظَس تخويي

دس هميبع دؿت ثب اػتفبدُ

هذيشيت

آة(ووي ٍ

ٍالؼي ثب اػتفبدُ اص تىٌيه

تجخيش ٍ تؼشق

اص دادُ ّبي ػٌجؾ اص دٍس

خـىؼبلي

ويفي)

ػٌجؾ اص دٍس دس ػطح

ٍالؼي دس هميبع

ٍػيغ فشاّن ؿذُ اػت.

دؿت

ٍ پبيؾ سطَثت خبن

 -4هحَس هذيشيت سيؼه ٍ ثحشاى
 -3-4ػيال ة
سديف

ػٌَاى تحميك

ًَع تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

1

ػيؼتن ّبي ّـذاس ػيال ة

تمبضب هحَس

ػٌَاى هـىل

داليل اٍلَيت داؿتي

اّذاف هَسد اًتظبس

وليذي

هحصَل
ًْبيي

ال ى
طشح ن

ضشٍست

دس صَست پيؾ ثيٌي صهبى

پيؾ ثيٌي صهبى

اسائِ ساُ

ٍ تْيِ ثشًبهِ هذيشيت

هلي ثشسػي

حفبظت

ٍلَع ٍ ّـذاس ثِ هَلغ خطش

ٍلَع ٍ ّـذاس

حل

اضطشاسي ػذّبي اػتبى

احشات تغييش

سٍدخبًِ ّب ٍ

ثِ ًحَ هٌبػت ٍهَحشي،

ثوَلغ ػيل ٍ تْيِ

هـىل

دس ٌّگبم ػيال ة

اللين ٍ

ػَاحل ٍ

عالٍ ُ ثش حفظ جبى ٍ اهَال

ثشًبهِ هذيشيت

هذيشيت

ػبهبًذّي

هشدم ،اهىبى اػتفبدُ اص

اضطشاسي ػذّبي

خـىؼبلي

آًْب

حجن آة حبصل اص ػيال ة

اػتبى

ًيض هيؼش خَاّذ ثَد.

 -4هحَس هذيشيت سيؼه ٍ ثحشاى
 -4-4هَاسد هـتشن
سديف

ػٌَاى تحميك

ًَع تحميك

اػٌبد ثبال دػتي

ػٌَاى هـىل وليذي

داليل اٍلَيت داؿتي

1

تحليل

پبيبى ًبهِ

ال ى هلي ثشسػي
طشح ن

ثشسػي ػلل ٍ ػَاهل

ٍلَع خـىؼبلي ٍػيل وِ

تحليل اًذسوٌؾ

اًذسوٌؾ

داًـجَيي

احشات تغييش اللين ٍ

وبّؾ سٍاًبة

ثيـتش ًبؿي اص ًَػبًبت ؿذيذ

خـىؼبلي ّب ٍ

حل

هذيشيت خـىؼبلي

حَضِ ّب ٍ افت

ثبسًذگي اػت ،تبحيش ًبهطلَة

ػيال ثْبي اػتبى

هـىل

ػيال ثْبي اػتبى

آثخَاًْب ٍ تبحيشات

ٍ غيش لبثل ججشاًي داسد

وشهبى

وشهبى

آثْبي صيشصهيٌي ٍ

.ػليشغن ايٌىِ اػتبى وشهبى اص

ػطحي ثش يىذيگش

خـىؼبلي ّبي پيبپي سًج

خـىؼبلي ّب ٍ

اّذاف هَسد

هحصَل

اًتظبس

ًْبيي
اسائِ ساُ

هيجشد ،اهب اص خطش ػيل ًيض دس
اهبى ًيؼت.
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سديف

ػٌَاى تحميك

1

ًَع

اػٌبد ثبال

تحميك

دػتي

ػٌَاى هـىل وليذي

داليل اٍلَيت داؿتي

اّذاف هَسد اًتظبس

هحصَل
ًْبيي

آػيت ؿٌبػي پشٍطُ

تمبضب

اٍلَيت

تؼويشات ٍ ًگْذاسي اص

هذيشيت پشٍطُ ّبي

ؿٌبػبيي آػيت ّب ي

اسائِ ساُ

ّبي اجشائي اص هٌظش

هحَس

پظٍّـي ٍ

تأػيؼبت آثي ػبصُ ّبي

ػوشاًي ثب ضؼف ّب ٍ

پشٍطُ ّبي ػوشاًي ٍ

حل

تغييشات حبدث ؿذُ

فٌبٍسي

ّيذسٍليىي)ػذ ٍ ؿجىِ ٍ

آػيت ّبي فشاٍاًي سٍ

اسائِ ساّىبسّبيي ثشاي

هـىل

دس صهبى اجشا ٍ هيضاى

وويؼيَى

تبػيؼبت ٍاثؼتِ،

ثِ سٍ اػت وِ ثبيذ

ثْجَد ٍ افال ح آى

دلت دس ثشآٍسد

حول ٍ ًمل ٍ

ػيؼتوْبي آثجٌذي

ؿٌبػبيي ؿَد ٍ ثشاي

احجبم دس حيي

ػوشاى

تأػيؼبت ،جلَگيشي اص

سفغ آى ّب ساُ حل

سؿذ جلجىْب ٍ(...

اسائِ ؿَد.

هطبلؼبت

