
 
 
 

 مؤسسٍ تحقيقات آبدر  عىاييه پايان وامٍ َا حمايت از فُرست

 مقطع ايلًيت رديف
مرکس/ 

 پژيَشکدٌ

ِ    گاراز    ازشیاتی ٍ تحليل آثااز ييايا    1 ّاا  تَيا ِ ت اص     ّاا  زاّثسهّاا ٍ تسًاها
 كطَز كطاٍزش  تس هدیسی  ت ص آب

 هٌاتع آب هكتسا

زٍشزيااًی واَاًيي آب اش هٌ اس     ًياش تدٍیي  اصالح یا تِ ازائِ زاّكازّا ٍ اصَل پيص 2
 ًف اى ٍ حل ت ازضات هز هدیسی  ت ص آب كطَز ذ 

 هٌاتع آب هكتسا

3 
ازشیاتی ٍ تحليل عَاهل اًگيصضی هطازك  هسهم هز ضسایط هٌاطق ه تلف كطاَز ٍ  

ٍضاع هَجاَه رازائاِ اتصازّاا  كازآهاد تايياس اجتوااعی هز         ازائِ تسًاهِ جاهع تْثَه
 هدیسی  ت ص آب كطَز(

 هٌاتع آب هكتسا

 هٌاتع آب هكتسا تس هدیسی  آب كطَز ّا  كالى اوتصاه  يياي  اثساتتسزيی  4

 هٌاتع آب هكتسا كطَز آب ت ص هز  اوتصاه  ّا یاتیازش اُیگجا یتسزي 5

 هٌاتع آب هكتسا عولياتی ایجاه تاشازّا  آبيٌجی ٍ ازائِ زاّكازّا   اهكاى 6

 هٌاتع آب هكتسا سٍيً ٍشازت آب صيت ص ًاهِ ً ام  ازتقا ٍ یاتیازش 7

 هٌاتع آب هكتسا ازشیاتی آثاز تاييس اولين تس هٌاتع آب ٍ هدیسی  ت ص آب كطَز 8

 هٌاتع آب هكتسا ّا  آتی كطَز ازشیاتی ٍ تحليل آثاز خطكسالی تس پيكسُ 9

 هٌاتع آب هكتسا یخطكسال  یسیهد ٍ یٌيت صيپ ص یپا جاهع یاطالعات گاُیپا جاهیا 11

ّا  آتسیاص   تسزيی ٍ ازائِ زٍیكسهّا  ًَیي هز هدیسی  فسيایص ٍ زيَب هز حَضِ 11
 كطَز

 هٌاتع آب هكتسا

هدیسی  هٌاتع آب كطاَز هز   آب ٍآثاز اتسّا  گسه ٍ غثاز تس چسخِ  ازشیاتی ٍ تحليل 12
 هزاشهدت

 هٌاتع آب هكتسا

ّاا  صاٌ تی تاِ هٌااتع آب كطاَز ٍ ازائاِ        ازشیاتی تاثيسات ًاضای اش ٍزٍه آيیٌادُ   13
 زاّكازّا  تْثَه ٍ كاّص اثسات

 هٌاتع آب هكتسا

ِ يغر  كطاٍزش  ّا ٌدُیآي  ياش هدل 14  كااّص  ٍ صیپاا  ًحاَُ  یتسزيا  ٍ(  ا سًقطا
 یٌيسشهیش ٍ یيطح آب هٌاتع تس ّا آى یهٌف اثسات

 هٌاتع آب هكتسا

هحيطی ًاضی اش تسهاض   تٌد  آثاز ٍ تث ات اوتصاه   اجتواعی  شیس  ازشیاتی ٍ پٌِْ 15
 زٍیِ هٌاتع آب شیسشهيٌی هز ضسایط كًٌَی ٍ آتی تی

 هٌاتع آب هكتسا

 هٌاتع آب هكتسا ّا  ًَیي ّا  تْيِ تيالى هٌاتع ٍ هصازف آب كطَز ٍ ازائِ زٍش ازشیاتی زٍش 16

 تاسآٍزه  ٍ یطا يهح سا  یش هطال اات  كطاَز    ّا  چالی تس نياول سييتا اثسات يييت  17
 كطَز  ّا  چالی آب هٌاتع حجن

 هٌاتع آب هكتسا

 هٌاتع آب هكتسا كطَز هز یهصٌَع  ّا  چالی تَي ِ  تسا هٌاية هٌاطق یاتی هكاى 18

19 
ازائاِ  ّا  پایص هٌاتع آب يطحی كطَز رياٌتی ٍ ًاَیي( ٍ    ازشیاتی عولكسه ياهاًِ

ّا  تدٍیي تسًاهِ جاهع پاایص كيفای هٌااتع     زاّكازّا  عولياتی ٍ اجسایی ازتقا  آى
 آب يطحی هز يطح كطَز

 هٌاتع آب هكتسا



 
 
 

 شهااى  تاا  صیا آتس  ّا حَضِ هز ايتفاهُ ّدف تا ليي ّطداز دیجد  ّا ياهاًِ تَي ِ 21
 كَچک توسكص

 هٌاتع آب هكتسا

ِ   هدیسی ياش  فٌاٍز   تْيِ ضَاتط فٌی ٍ تْيٌِ 21 ِ  لجاي تصافي ّاا  فاضاالب    خاًا
 ضْس 

 آتفا هكتسا

 آتفا هكتسا شهایی ّا  ًوک هدیسی  ٍ كاّص حجن پساب ياهاًِ 22

ات تصافيِ آب ٍ  سا تاسهاز  اش تايي  ًی ضْس  ٍ تْسُتسياآّا   َّضوٌدياش  ضثكِ 23
 فاضالب

 آتفا هكتسا

 آتفا هكتسا ّا  آب ٍ فاضالب خاًِ هز تصفيِازشیاتی تاشاز فسٍش پساب ٍ هدیسی  اًسض   24

ّاا  غطاایی هز تصافيِ آب ٍ     ازشیاتی فٌی ٍ اوتصاه  زٍیكسهّاا  ًاَیي فٌااٍز     25
 فاضالب

 آتفا هكتسا

 آتفا هكتسا تسزيی  ياخ  ٍ اصالح غطاّا  اٍلتسا تا زٍیكسه كاّص گسفتگی 26

ضادُ   ّي غٌیآّا   يستازُگيس  اش  يٌجی كاّص حجن لجي تا تْسُ تسزيی ٍ اهكاى 27
 ّي هٍ ظسفيتیآتا كلسين ٍ 

 آتفا كازضٌايی ازضد

 آتفا كازضٌايی ازضد يٌتص ٍ ضٌاخ  ًاًَ فتَكاتاليس  ًَیي تا پایِ گسافي جْ  حرف هَاه آلی اش آب 28

ّا  شیستی هز تصفيِ فاضالب ٍ تَليد تاس  تاا زٍیكاسه افاصایص      گيس  اش پيل تْسُ 29
 ّا ٍ طساحی ييستن زاًدهاى كاتاليس 

 آتفا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

 آتفا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد ّا  شیستی الكتسٍليص  هز تصفيِ فاضالب ٍ تَليد گاش ّيدزٍضى گيس  اش پيل تْسُ 31

ّا  طثي ی ًَیي هز تصفيِ فاضالب تا تَجِ تاِ ضاسایط    طساحی ٍ ايتفاهُ اش تايب 31
 آب ٍ َّایی هٌاطق ه تلف ایساى

 آتفا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

هز تصفيِ فاضاالب ٍ   MFC-Wetland ّا  ّيثسید  ياخ  ٍ طساحی ييستن 32
 تَليدتس 

 آتفا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

 آتفا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد ياخ  ٍ طساحی غطاّا  پليوس  هز تصفيِ فاضالب ضْس  ٍ صٌ تی 33

ضثیه ساصی اثش تاسوسی اتشها تش سواناب حوضهه ههای رتش هض تهه ودهه  هذ         34

 WRF-Hydroعذدی 
 تازٍز  اتسّا هكتسا

اثش تاسوسی اتشها تش  ناتع رب سطحی و ص ش ص ینی حوضه های رتش ض ته وده  35

  ذلهای هواضناسی و هیذسولوط ىی
 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

تعذ ل وضع هوا تش واهص خطىسالی و تغییهشا  الیهید دس   تشسسی سوضهای   36

 حوضه های رتش ض وطوس
 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

تشسسی اثشا  تاسوسساصی اتشها تش سطوتت خان و تاسش  وثش حوضه های رتش ض  37

 وطوس
 تازٍز  اتسّا كازضٌايی ازضد

ای ته  نظوس تػاو ش  اهواسهپتانسیل  اتی ضاخع های تاسوسی اتشها ته وده  38

 تهنگام ساصی پیص تینی های لثل اص اجشا
 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد تشسسی اثش تعذ ل وضع هوا تش وطاوسصی و عدیىشد گیاهان 39

 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد تشسسی سوضهای نو ن دس استحػا   ناتع رب جوی 41

 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد تشسسی اثش تاسوسی اتشها دس پائین دست حوضه های رتش ض 41



 
 
 

 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد اثشا  ص ست  حیطی اثش تاسوسی اتشها 42

 تازٍز  اتسّا كازضٌايی ازضد اتشها و استماء  واد تىاسگشفته ضذه ونونی تاسوسی جذ ذ  واد اص استفاده 43

 تازٍز  اتسّا هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد اتشهاتا ذ  ساصی عذدی وتاسوسی لودگی هواتشتاسشو ر هواو ضها تشسسی نمص 44

 ياشًدّا  ي   كازضٌايی ازضد  طالعا   حذوده های واسستی و ساصنذ سخت استان اسدتیل 45

 ياشًدّا  ي   هكتسا ا شان های طسف    طالعا  رب 46

 ياشًدّا  ي   كازضٌايی ازضد  طالعا   حذوده های واسستی و ساصنذ سخت استان توضهش 47

 ياشًدّا  ي   كازضٌايی ازضد چطده های واسستی دس  حیطی ها ا ضوتوج و  طالعا   هیذسوطئوضیدی 48

تشسسی  یضان عناغهش ضهیدیا ی ف فیهضا  سهنگین و  هواد تیولهوط ىی  هوثش         49

 تشسال ت رب های ساصنذی دس حوضه های  ختیف وطوس
 ياشًدّا  ي   هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

ته  نظوس پا ص  GISتشسسی ا ىان استفاده اص تػاو ش  اهواسه ای و داده های  51

 ودی و ویفی رب های ص شص ینی
 ياشًدّا  ي   هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد

 ياشًدّا  ي   هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد انتما   ناتع رب ساصنذیتشسسی تأثیش ساختاسهای ص ین ضناسی دس  51

 ياشًدّا  ي   هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد تشسسی پتانسیل رب های طسف دس نواحی  ختیف وطوس 52

 ياشًدّا  ي   هكتسا ٍ كازضٌايی ازضد تشروسد پاسا تشهای تیالن دس حوضه های واسستی وطوس 53

 ّيدزٍليک  ها و سوش های ونتش  رن ساصهسسوتگزاسی دس اطشاف  54

های رتی دس  ماتل رتطستگی  وضهعی و تشسسهی    ساصی ساصه ساهىاسهای  ماوم 55

 و اسائه سواتط و  عیاسهای طشاحی تهینه اثشا  رن
 ّيدزٍليک 

 ّيدزٍليک  توسعه  ذلهای س اضی سسوتگزاسی دس  خاصن 56

تأسیسها  هیهذسولیىی انحهشاف رب و    تذلیك  عیاسهای طشاحی اتنیه رتهی و   57

 سیستد تخییه سیالب
 ّيدزٍليک 

تشسسی سوضهای تهینه تهشه تهشداسیف نگههذاسی و تاصسهاصی سهاصه ههای رتهی        58

 تاستانی
 ّيدزٍليک 

 ّيدزٍليک  نحوه هوادهی دس تونیهای طو ل انتما  رب 59

 ّيدزٍليک  های استغشاق و رسا ص سوش های جیوگیشی اص فشسا ص پا اب حوضچه 61

 ّيدزٍليک  ای  هاس و واهص خساس  سیل سوش های ساصه 61

62 
تذلیك  عیاسهای طشاحی سیستد های تحت فطهاس تتونهل ههای انتمها  ربف     

تونل های تخییه وننذه تحتانی و ...( تا توجهه تهه تبشتیها  تذسهت ر هذه اص      

  طالعا   ذ  های فیض ىی

 ّيدزٍليک 

 ّيدزٍليک   هنذسی ربدس و واستشد رنها واسنبیف تشسسی و تأ یذ  ذ  های س اضی  63

 ّيدزٍليک  ها دس  هنذسی رب روسی و پشداصش داده سوش های نو ن دس جدع 64

استفاده اص الگوس تد طنتیه دس تهینه ساصی  مطع سهذهای انحشافهی و د گهش     65

 ساصه های رتی
 ّيدزٍليک 



 
 
 

 ضناسهیف  س خهت  هیذولوط ىیف  نظش اص ها سودخانه سیدای تش سذساصی اثشا  66

  وسدی(  طالعهت  حیطی ص ست و اجتداعی و التػادی
 ّيدزٍليک 

 و هها  سودخانهه   هذ ش ت  عشغه دس  طاسوتی  ذ ش ت الگوی و وسی تهشه استماء 67

 وطوس رتی های تذنه
 ّيدزٍليک 

 ّيدزٍليک  فشسا ص و رتی رخیشه سسوبف  نظش اص رتی های تذنه دس الیید تغییش اثشا  68

 تها  رن تطیثیهك  و سودخانهه   هنذسهی  ههای  طهش   اجشا ی های هض نه اسص اتی 69

  وسدی(  طالعهت ص ست  حیط و توسعه التػادف  نظش اص اهذاف
 ّيدزٍليک 

 ّيدزٍليک  توسعه و فشهنگ سیالبف 71

و  هذ دس  طالعهه   های تبذ ذپز ش نظیش تشلاتیف ا واج و جضس  استفاده اص انشطی 71

 پا یو 
 ّيدزٍليک 

 ّيدزٍليک  های تهینه دس هیذسوگشافی  خاصن توسعه سوش 72

ههای  وجهود و    ساصی عدییا   یذانی پا ص  خاصن سذها تها الگهوس تد   تهینه 73

 های  وجود نا ه تهثود ر ین
 ّيدزٍليک 

 هزیا  خصز كازضٌايی ازضد اسص اتی رسیة پز شی و  خاطشا  فشسا طی  ناطك ساحیی دس ای خضس 74

 هزیا  خصز كازضٌايی ازضد تشسسی فیضا  سنگین دس  ػة سودخانه سفیذسود و سواحل دس ای خضس 75

 طالعه رص ا طگاهی و تحیییی پاسا تشهای  وثش ته رلهودگی  یىشوتهی  ػهة     76

 سودخانه تاتیشود و دس ای خضس
 هزیا  خصز كازضٌايی ازضد

اص رب دس ههای خههضس تههه سوش  (POPs)تػههفیه رن نههذه هههای رلههی  مههاوم   77

 الىتشوفنتون
 هزیا  خصز كازضٌايی ازضد

تشسسی سانذ ان حزف هدض هان  هواد رلهی و فیهضا  سهنگین  وجهود دس رب        78

 Tio2دس ای خضس تا استفاده اص فوتوواتالیست 
 هزیا  خصز كازضٌايی ازضد

رن تههش خػوغههیا    فاضههالب ناضههی اص  تههاثیش سههاخت و سههاص سههاحیی و    79

 رب دس وشانه ساحیی دس ای خضس فیض ىیفضیدیا ی و تیولوط ىی 
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