خالصه گزارش پروژههاي تحقيقاتي خاتمهيافته

عنوان پروژه :بررسي اثرات احداث و اجراي شبکه جمع آوري فاضالب شهر قم بر آبخوان هاي مبدأ و مقصد(قم ،شريف آباد و مسيله)
كارفرما :شركت سهامي آب منطقه اي قم
تيم پژوهشگر :دكتر نصراله كالنتري
ناظر :مهندس رضا محمدي ،مهندس روح اله اكبري
زمان شروع پروژه9319 :
زمان خاتمه پروژه9311 :
وضعيت نهايي پروژه (درصد انجام پروژه) 911 :درصد
تعريف مسئله (مشکالت موجود كه منجر به ضرورت اجراي پروژه شده است)( :حداكثر 6خط)
استان قم با قرارگیری در منطقه گرم و خشک همواره با مشکل کم آبی مواجه بوده است .این مسئله با افزایش جمعیت و توسعه شهرها و شهرک ها ،صنایع
و کشاورزی حادتر شده است .آلودگی آبهای زیرزمینی ناشی فعالیتهای انسانی یکی از جدیترین مشکالت زیست محیطی در مناطق شهری و صنعتی
است .از طرفی با توجه به نیاز روزافزون جوامع بشری به منابع آب زیرزمینی ،به ویژه در مناطق خشکی مانند ایران حفاظت و جلوگیری از آلودگی این
منابع امری ضروری تلقی میگردد .بدین منظور ارزیابی آسیبپذیری آبهای زیرزمینی میتواند نقش حیاتی در حفاظت از این منابع ایفا نماید.
هدف از اجراي پروژه (حداكثر  3خط):
در این پروژه ،ضرورت اجرای شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب شهر قم و تأثیر آن بر وضعیت کمی و کیفی و آلودگی منابع آب دشت های قم ،شریف آباد
و مسیله بررسی و بر اساس نتایج حاصله در خصوص مدیریت اجرا ،بهره برداری و مصرف پساب و  ...تصمیم گیری خواهد شد.
خالصه گزارش پروژه (مراحل انجام كار و نتايج كسب شده) (حداكثر 6خط):
تهیه مدل آسیب پذیری آبخوان مستلزم اطالعات هیدرژئولوژیکی خاص است که در این تحقیق فرض شده است این اطالعات برای آبخوان های محدوده
مورد مطالعه موجود می باشد و یا در صورت عدم وجود توسط کارفرما تهیه و در اختیار محققین قرار خواهد گرفت .جهت ارزیابی اثر شبکه جمع آوری
فاضالب نیاز به اطالعاتی از وضعیت کمیت و کیفیت پراکنش آلودگی قبل از ایجاد شبکه فاضالب در آبخوان های مبدا و مقصد می باشد .در صورتی که
این اطالعات م وجود نباشد امکان مقایسه اثر آبخوان در کاهش یا افزایش آلودگی آبخوان مبدا یا مقصد وجود نخواهد داشت و تنها بررسی توزیع آلودگی
در حال حاضر امکان پذیر خواهد بود.
محل بکارگيري ،ويژگيها و مزاياي (فني ،اقتصادي و زيست محيطي) حاصل از بکارگيري نتايج پروژه:
 -شرکت آب منطقه ای قم ،شرکت آب و فاضالب استان قم ،سازمان جهاد کشاورزی استان قم.

