عناوين اولويتهاي تحقيقاتي9911-

الف -شرکت مديريت منابع آب و شرکتهاي زيرمجموعه
رديف

1

2

عنوان شرکت

شرکت آب منطقهاي خراسان جنوبي

شرکت آب منطقهاي کرمانشاه

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

ارزيابي عملکرد طرح تعادل بخشي و تدوين نقشه راه مديريت

محدوديت هاي شديد منابع آب و افزايش تقاضا بر مصرف و نقصان

پايدار منابع آب زيرزميني استان خراسان جنوبي

منابع آبي در دسترس در اثر وقوع خشکساليهاي اخير

ارزيابي برنامه هاي عملياتي سازگاري با کم آبي در مناطق نيمه
خشک
بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي

3

4

شرکت آب منطقهاي آذربايجان غربي

زيرساخت هاي انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر حوادث
غيرطبيعي

شرکت آب منطقهاي البرز

طراحي و راه اندازي سامانه عملياتي پيش بيني و هشدار سيل
استان البرز
بررسي احتمال رانش ديواره مخزن شهر چاي در تراز هاي مختلف

5

شرکت آب منطقهاي آذربايجان غربي

آب مخزن و بررسي تاثير موج ناشي از رانش با استفاده از مدلهاي
رياضي

تدوين برنامه عملياتي سازگاري با کم آبي
با اجراي اين طرح انتظار مي رود دستورالعملي درخصوص نحوه
استقرار سيستم پدافند غيرعامل و مقاوم سازي زيرساخت هاي
انتقال آب در شهرستان اروميه در برابر حوادث غيرطبيعي تهيه
گردد.
طراحي نرم افزار سامانه عملياتي پيش بيني و هشدار سيل
اهداف تحقيق حاضر شامل آناليزهاي پايداري در حالت استاتيکي
و ديناميکي ،تعيين حجم لغزش ،استخراج مشخصات موج ناشي از
رانش با استفاده از مدلهاي رياضي و بررسي احتمال گذر موج از
بدنه سد و مشخصات موج عبوري مي باشد.

رديف

6

7

8

9

11

11

12

عنوان شرکت

شرکت آب منطقهاي آذربايجان غربي

شرکت آب منطقهاي خراسان جنوبي

شرکت آب منطقهاي خراسان رضوي

شرکت آب منطقهاي زنجان

شرکت آب منطقهاي گلستان

شرکت آب منطقهاي گلستان

شرکت آب منطقهاي گلستان

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

تدوين مدل و بررسي تبعات شکست سد مهاباد و پهنه بندي

تهيه مدل و بررسي تبعات ناشي از شکست سد و پهنه بندي

سيالب ناشي از آن و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اضطراري

سيالب و پيشنهاد دستورالعمل اقدامات اظطراري

توسعه سيستم هشدار سيالب با کمک اينترنت اشياء
شبيه سازي سيالب و پهنه بندي خطر سيل در داخل شهرها
(مطالعه موردي سه شهر استان خراسان رضوي)
مديريت ريسک و بحران سيالبهاي شهري (پروژه تحقيقاتي ملي)

هشدار به هنگام شرايط سيالبي به منظور کاهش خسارات مالي
وجاني
ارائه پهنه خطرپذيري سيالب در مناطق شهري
شناخت پتانسيل سيالبهاي درون شهري در شرايط اضطراري و
بحراني

بررسي اثربخشي اجراي مختلف طرح جامع سيالب در کاهش

بررسي اثربخشي اجراي مختلف طرح جامع سيالب در کاهش

ريسک سيالب در سطح استان گلستان

ريسک سيالب در سطح استان گلستان

بررسي و ارائه روش هاي نوين حفاظت سازهها در برابر سيالب-

بررسي و ارائه روش هاي نوين حفاظت سازهها در برابر سيالب-

الزامات طراحي ،روش هاي اجرا و ارزيابي روش ها (مطالعه موردي:

الزامات طراحي ،روش هاي اجرا و ارزيابي روش ها (مطالعه موردي:

رودخانه گرگانرود استان گلستان)

رودخانه گرگانرود استان گلستان)

تعيين پارامترهاي شکست سد خاکي نرماب و رونديابي سيالب

تعيين پارامترهاي شکست سد خاکي نرماب و رونديابي سيالب

ايجاد شده با استفاده از معادالت تجربي و مدلهاي عددي

ايجاد شده با استفاده از معادالت تجربي و مدل هاي عددي
معرفي فناوري جديد مخازن ساحلي براي ذخيره سازي سيالب

13

شرکت توسعه منابع آب و نيروي ايران

افزايش توان ذخيره سازي سيالبها از طريق ايجاد مخازن ساحلي

شرکت آب منطقهاي اصفهان

بررسي هيدروژئولوژي آب فروچاله در محدوده روستاي گرم آباد و

هاي غير قابل مهار و شناسائي ظرفيت هاي سواحل شمالي و
جنوبي کشور -امکان سنجي استفاده از اين فناوري براي سواحل
کشور

14

هرمز آباد از توابع شهرستان سميرم با استفاده از روشهاي رديابي و

بررسي مکانيزم و رشد فروچاله با استفاده از منابع برداشت آب

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

ژئو الکتريک

15

شرکت آب منطقهاي ايالم

تدوين نقشه راه پدافند غيرعامل و مديريت بحران زيرساخت هاي

بررسي و مشخص نمودن درجه حساسيت تاسيسات آبي استان

بخش آب استان ايالم

وارزيابي و تحليل آنها  -ارائه برنامه ها و راهکارها

بررسي و شناسائي ريسکها و تهديدهاي (زيستي ،سايبري و  )...فرا
16

شرکت آب منطقهاي آذربايجان شرقي

ريسک

17

شرکت آب منطقهاي چهار محال و بختياري

18

شرکت آب منطقهاي خراسان جنوبي

19

21

روري تاسيسات آبي و تدوين الگوهاي پدافند غيرعامل و مديريت

شرکت آب منطقهاي خراسان جنوبي

شرکت آب منطقهاي خراسان رضوي

شناسايي ريسک ها و تهديدها و ارائه راهکارهاي عملي به حداقل
رساندن ريسک ها

مطالعه و تهيه نقشه هاي ريسک پديده فرونشست دشتهاي استان

لزوم شناسايي نقاط بحران زاي ناشي از پديده فرونشست و بررسي

در اثر افت سطح ايستابي آبخوانها

اثرات آن در ويژگي هاي هيدروليکي آبخوان ها در سطح استان

توسعه روش هاي تشخيص آلودگي به کمک رويکرد بيولوژيک در

آمادگي مناسب تر در شرايط بحراني آلودگي مخازن سدهاي آب

مخازن سدهاي آب شرب

شرب

شناسايي ،ارزيابي و نحوه کنترل آاليندههاي ناشناخته و نوظهور در
منابع آب و پساب
توسعه سيستم هشدار سيالب با کمک اينترنت اشياء (مطالعه
موردي دشت کالت)

انتظار مي رود با نتايج اين تحقيق بتوان اثرات مخرب ناشي از
کمبود آب با کيفيت به خصوص در مسائل منابع آب شرب شهري
و روستايي و مخاطرات استفاده از پساب را پيشگيري نمود
ساخت سنسور و هشدار سيالب با کمک اينترنت اشياء
با نصب تجهيزات و پايش پاسخ چاههاي مشاهده اي نزديک به
گسل به امواج زلزله ،تغييرات سطح آب چاهها در مواجهه با امواج

21

شرکت آب منطقهاي سمنان

ارزيابي ميداني پاسخ چاههاي مشاهده اي در مقابل امواج زلزله

اصابتي ناشي از زلزله با دوره تناوبهاي مختلف پيش بيني و
راهکارهاي مورد نظر براي حفر و بهره برداري چاهها ،همچنين
چگونگي مديريت منابع آب زيرزميني پس از وقوع چنين

رديف

عنوان شرکت

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

رخدادهايي ارائه خواهد گرديد.
هدف اين پروژه تعيين غلظت عناصر بالقوه سمناک با روش
 CCMEمي باشد .نتايج مورد انتظار شامل  -1تعيين شبکه پايش

22

شرکت آب منطقهاي سيستان و بلوچستان

بررسي آلودگي و منشاء عناصر سنگين و آرسنيک در منابع آب
زيرزميني کمربند آتشفشاني تفتان -بزمان و ارائه شبکه پايش

کيفي براي آبخوانهاي مجاور کمربند آتشفشاني تفتان -بزمان -2
تعيين مناطق پرخطر به منظور تصميم گيري هاي مديريتي -3
اولويت بندي مناطق به منظور استفاده آب زيرزميني در مصرف
شرب ،کشاورزي و دام -4ارائه راهکارهاي کاربردي جهت کنترل و
کاهش آلودگي

23

24

25

26

27

شرکت آب منطقهاي قم

شرکت آب منطقهاي کرمان

شرکت آب منطقهاي گلستان

شرکت آب منطقهاي مازندران

شرکت آب منطقهاي اصفهان

بررسي نحوه استقرار سيستم پدافند غير عامل و مقاوم سازي

پيشنهاد طرح استقرار سيستم پدافند غير عامل و مقاوم سازي

سامانه هاي خط انتقال آب قم در برابر حوادث غير مترقبه و

سامانه هاي خط انتقال آب قم در برابر حوادث غير مترقبه و

خرابکاري

خرابکاري

روشهاي جايگزين انحراف سنجهاي سيستمهاي از کار افتاده رويه
بتني سد نساء

به علت باال بودن هزينه ساختمان سدها و نيز شدت وخامت
عواقب ناشي از ناپداري سدها ،مسئله حفاظت و نگهداري و ارزيابي
مستمر پايداري سدها از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.

بررسي علل افزايش تراز آب زيرزميني در مناطق مسکوني استان

بررسي علل افزايش تراز آب زيرزميني در مناطق مسکوني استان

گلستان و ارائه روشهاي مواجهه با آن (مطالعه موردي :روستاهاي

گلستان و ارائه روشهاي مواجهه با آن (مطالعه موردي :روستاهاي

اوجابن و زنگيان)

اوجابن و زنگيان)

تهيه و تدوين برنامه عملياتي اقدام مديريت بحران مناطق
(شهرستاني،منطقه اي،استاني) مبتني برGIS
بررسي علت جوشش آب با بوي نامطبوع در پيزو متر فاويان از
توابع شهرستان گلپايگان

فقدان اطالعات کافي در امر مديريت بحران

تعيين علت جوشش و علت بو و ارتباط هيدروژئولوژي آن

رديف

28

عنوان شرکت

شرکت آب منطقهاي آذربايجان غربي

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار

مقايسه روشها و فنآوريهاي مختلف جهت حذف بلوم جلبکي از

انتظار مي رود با انجام اين مطالعات بهترين و کاربردي ترين روش

مخازن آب شرب در شرايط يوتريفيکاسيون مخازن و پيشنهاد

جهت حل معضل تغذيهگرايي و رشد جلبک با توجه به شرايط

روش کاربردي مناسب با مدنظر قراردادن شرايط اکولوژيکي مخزن

اکولوژيکي موجود در آن پيشنهاد و در اين راستا اقدامات عملي

(مطالعه موردي سد مهاباد)

توسط شرکت صورت گيرد

پيشنهاد طرح نوآورانه جهت جلوگيري از ورود آبزيان مخازن سدها
29

شرکت آب منطقهاي تهران

به تونل هاي انتقال آب جهت جلوگيري از اتالف آبزيان با بهره
گيري از تجارب موفق داخلي و خارجي (مطالعه موردي سدالر)

کاهش امکان تلفات آبزيان در خروجي تونل هاي انتقال آب مخازن
سدها

ب -شرکت مهندسي آب و فاضالب کشور و شرکتهاي زيرمجموعه
رديف

1

2

3

عنوان شرکت
آب و فاضالب استان بوشهر

آب و فاضالب استان خراسان جنوبي
آب و فاضالب استان خراسان جنوبي

عنوان تحقيق
ارائه مدل جامع ارزيابي ريسک پروژه هاي شرکت آب و فاضالب
استان بوشهر
بررسي روش ها و فرآيندهاي محافظتي نوين در ارتقاء حفاظت
فيزيکي اماکن و تأسيسات آب و فاضالب
طراحي و ساخت مخازن ذخيره آب شرب در شرايط بحران (زلزله)

اهداف و نتايج مورد انتظار
مديريت ريسک پروژه هاي آب و فاضالب استان بوشهر

بررسي روش ها و فرآيندهاي محافظتي نوين
طراحي و ساخت مخازن ذخيره آب

بررسي آالينده هاي محيط آزمايشگاه هاي کيفي آب و فاضالب و
4

آب و فاضالب استان خراسان جنوبي

ارائه راهکارهاي کاربردي در رفع آن (منطبق بر شاخص هاي
)HSE

بررسي آالينده هاي و ارائه راهکارهاي کاربردي

ج -شرکت توانير و شرکتهاي زيرمجموعه
رديف

عنوان شرکت

1

شرکت برق منطقه اي غرب

2

شرکت برق منطقه اي آذربايجان

3

شرکت برق منطقه اي هرمزگان

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
 -1مطالعه و بررسي سيستم هاي اسکاداي خارجي از لحاظ نحوه
بکارگيري الگوريتم هاي رمزنگاري و ارزيابي آنها  -2مطالعه و بررسي
سيستم هاي اسکاداي توليد داخل از لحاظ نحوه بکارگيري الگوريتم هاي
رمزنگاري و ارزيابي آنها  -3مقايسه انواع روش هاي رمزنگاري در سامانه

امکان سنجي و بررسي فني در خصوص بکار گيري روش ها و الگوريتم
هاي رمز نگاري در سيستم هاي صنعتي و مخابراتي حوزه اسکادا و تحليل
چالش هاي پيش رو

هاي اسکاداي توليد داخل و خارج از لحاظ پيچيدگي زماني ،سرعت،
محدوديت هاي پياده سازي سخت افزار و نرم افزاري و -4 ...بررسي
استانداردهاي ارائه شده توسط نهادهاي مختلف کشور شامل سازمان
پدافند ير عامل ،وزارت نيرو و  ...در زمينه استفاده از رمزنگاري در سيستم
هاي اسکادا  -5پيشنهاد يک روش  cryptographyبومي و بهينه (در
صورت امکان) جهت بکارگيري در سيستم هاي اسکاداي صنعت برق با
توجه به محدوديت هاي پيش روي کشور در زمينه تامين سخت افزارهاي
مدرن بدليل تحريم ها و...

ارتقا تاب آوري شبکه انتقال و فوق توزيع آذربايجان با نصب منابع توليد
پراکنده (بررسي تاب آوري از طريق برنامه ريزي بهينه ريز شبکه)

مکان يابي و ظرفيت يابي منابع توليد پراکنده با هدف ارتقا تاب اوري
شناسايي داليل بروز و تکرار حوادث ارائه راهکارهاي بهينه و عملياتي
براي پيشگيري از تکرار حادثه مدل پنج بعدي TMPEMبراي بررسي و
تحليل موردي حوادث شبکه مشخص و تعيين گردد .در بررسي و تحليل

بررسي حوادث شبکه فوق توزيع و انتقال و تحليل علمي پيشگيري از تکرار

حوادث شبکه ابعاد مديريت و وظيفه و تجهيزات و محيط کاري و ويژگي

حوادث انساني و غير انساني و ارائه راهکارهاي علمي و عملي

هاي انساني و شخصي به درستي شناسايي گردند .با توجه به اين که
حوادث در سه سطح نيروهاي رسمي و شرکتي و مردمي ممکن است در
صنعت برق استان حادث شده باشد بررسي و تحليل موردي حوادث شبکه
در هر سه سطح انجام شود .ارائه دستورالعمل جامع بررسي و تحليل
حوادثه به گونه اي که براي ساير شرکت هاي برق منطقه اي قابل

رديف

عنوان شرکت

4

شرکت مديريت شبکه برق ايران

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
استفاده باشد.
مطالعات سيستم بصورت جامع و يکپارچه و قابل اطمينان بسته نرم افزار -
آن بصورت هماهنگ عمل نمايد نه باشد بگونه اي که تمام اجزاي
ويرايشگر شبکه و مستقل و مجزا  -الزم است نرم افزار داراي قابليت
مدل باشد بگونه اي که ارتباط تنگاتنگي با واحدهاي محاسباتي و NTP
اطالعاتي تجهيزات شبکه برقرار نمايد  -نرم افزار هدف مي بايست داراي
محاسباتي مطلوب بر اساس مدل اطالعاتي پيشرفته از تجهيزات امکانات
افزار هدف مي بايست داراي ساختار اطالعاتي شبکه برق باشد - .نرم
اطالعات با ساير نرم افزارهاي رايج يکپارچه ديتابيسي و قابليت تبادل
فني شبکه را در حد محاسباتي عمومي (مانند اکسل) و نرم افزارهاي
حداقلي کفايت دارا باشد - .نرم افزار مطلوب مي بايست همه ويژگيهاي

تهيه و توسعه نرم افزار بومي محاسبات و مطالعات فني پيشرفته شبکه
هاي قدرت داراي قابليتهاي نسخه هاي به روز نرم افزارهاي تجاري و
صنعتي موجود در جهان با تأکيد بر تدوين و اجراي رويه عملي براي
تضمين پشتيباني و به روزرساني فني-عملياتي مستمر

محاسبات فني شبکه قدرت را براساس جديدترين نسخه استانداردهاي
باشد .استانداردهاي مورد نياز مي تواند در فاز اول تحقيقات رايج دارا
گردد - .طراحي معماري نرم افزار مي بايست بگونه اي استخراج و منظور
نويسي ،ماژولهاي محاسباتي ،گزارشگيري صورت گيرد که قابليت برنامه
مهندسي شبکه هاي برق اعم از گرافيکي و متني را در ارتباط با مسائل
انتقال و توزيع برق مسائل مطالعاتي بهره برداري و برنامه ريزي توليد،
الزم در کشور به همراه داشته باشد که مي بايست در فاز اول تحقيقات
اين خصوص صورت پذيرد - .نرم افزار مي بايست داراي پشتيباني
مدت و امکان توسعه قابليتهاي مورد نظر شبکه باشد .شرح مطمئن دراز
سوابق اقدامات گذشته در صنعت برق در اين خدمات پيشنهادي  1بررسي
که مانع از موفقيت در اين زمينه و استخراج انواع موانع و مشکالت
جلوگيري خصوص شده اند به همراه تهيه روش و نقشه راه مطمئن براي
از وقوع مجدد عوامل فوق  2تحقيق و استخراج کليه استانداردها،
نيازمنديهاي محاسباتي ،مطالعاتي و امکانات نرم افزاري و گرافيکي مورد
کارشناسان متخصص مطالعات شبکه در صنعت برق اعم از شرکتهاي نياز
بخشهاي بهره برداري و برنامه ريزي در سطوح مختلف دولتي و يا مشاور
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عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
انجام تحقيق از حداقل 111متخصص مطالعات توليد ،انتقال و توزيع (با
و استخراج قابليتهاي شبکه در بخشهاي مختلف صنعت برق)  3مطالعه
صورت جديدترين نسخه نرم افزارهاي مورد استفاده در صنعت برق(به
مستمر در طي زمانبندي پروژه)  4تهيه نقشه راه مطمئن به همراه جزئيات
براي تحقق کليه نيازمنديهاي مطالعاتي صنعت برق با تأکيد بر الزم
افزاري ،ديتابيسي و قابليتهاي مختلف کاربرپسند امکانات گسترده نرم
تأکيد بر استمرار پشتيباني الزم در اين خصوص با )(user-friendly
داراي سابقه ( بطوري که تأييد حداقل  41کارشناس مجرب و 11مدير
حداقل پنج سال مطالعات شبکه) از بخشهاي مطالعاتي بهره برداري و
برنامه ريزي توليد ،انتقال و توزيع برق کشور را به همراه داشته باشد5 .
پيشنهاد و اجراي ساختار کارشناسي-مديريتي الزم از ديدگاه فني طراحي،
توسعه ،پشتيباني و عملياتي سازي نرم افزار بومي برآورده و اجرايي براي
مطالعات شبکه مبتني بر نقشه راه مصوب بند 6 3انجام کننده نيازمنديهاي
افزار بومي توليد شده با قابليتهاي آخرين مقايسه ميان قابليتهاي نرم
در زمان نهايي سازي نسخه ( نسخه نرم افزارهاي مشابه تجاري در جهان
شبکه سراسري نرم افزار بومي) و اطمينان سنجي الزم  7پياده سازي
الزم انتقال و فوق توزيع کل کشور در نرم افزار بومي و انجام اعتبارسنجي
 8تدوين رويه قابل اعتماد و اجراي عملياتي پشتيباني مورد نياز
يکي از موارد مهم در تامين امنيت شبکه انتقال کشور ،بحث پايداري
ناحيهاي در صورتي که به
سيگنال کوچک ميباشد .نوسانات محلي و بين 
نحو مناسبي ميرا نشوند ميتوانند باعث ايجاد اختالل در عملکرد سيستم

تنظيم هماهنگ تجهيزات کنترلي شبکه به منظور افزايش شاخص هاي

يا حتي در شرايط بحراني منجر به خاموشي بخشي از شبکه کشور شوند.

امنيت و پايداري شبکه

بنابراين انجام مطالعات براي تنظيم پايدارسازها و اعمال تنظيمات مناسب
به آنها غيرقابل اجتناب به نظر ميرسد .هدف از اين پروژه در وهله اول
تحليل نيروگاهها و شبکه سراسري از نقطه نظر پايداري سيگنال کوچک
ميباشد .در مرحله بعد انجام تنظيمات به منظور دسترسي به پايداري

مناسب انجام ميشود .در اين پروژه فرض بر اين است که مدل و
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عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
پارامترهاي سيستم تحريک اکثر نيروگاهها در دسترس ميباشند .با توجه
به اينکه شبکه کشور در نرمافزارهاي تخصصي مربوطه پيادهسازي شده
است ،ميتوان با استفاده از روشهاي تنظيم و کدهايي که در اين
نرمافزارها پياده ميشود ،تنظيمات مناسب را براي پايدارسازهاي

نيروگاههاي مختلف استخراج نمود.

بررسي  ،تجزيه و تحليل جامع خروجهاي ناشي از ورود حيوانات به
خصوص پرندگان و ارائه راهکارهاي عملياتي (فني  ،زيست محيطي و
 )HSEجهت کاهش آنها

هدف :بررسي و ارائه راهکارهاي اجرايي جهت جلوگيري خروجهاي ناشي
از حيوانات بهخصوص پرندگان محصول :بررسي و ارائه راهکارها و
دستورالعمل الزامات اجرايي جهت جلوگيري خروجهاي ناشي از حيوانات
بهخصوص پرندگان
در اين پروژه ابتدا مروري بر مزايا و شرايط پستهاي مسقف در مستندات
موجود ميشود و سپس عوامل اثر گذار بر مسقف شدن پستهاي فوق
توزيع به صورت عددي و کمي در ميآيند .در ادامه الزامات فني و اقتصادي
براي اجراي پستهاي فوق توزيع به صورت مسقف ،تدوين ميگردد .اين
دستورالعمل در بخشهاي برق ،سازه و مکانيکي به صورت مطالعاتي ارائه
ميشود .در اين پروژه به الزامات طراحي تجهيزات فشار قوي ،مشخصات
عايقي تجهيزات ،مشخصات دمايي تجهيزات ،محاسبات کابل ( دما و

بررسي فني و اقتصادي اجراي پستهاي فوق توزيع مسقف و تدوين پيش

سطح مقطع) ،طراحي چيدمان تجهيزات ،محاسبات سازه اي ،نحوه ورود و

نويس استاندارد و دستورالعمل اجرايي

خروجي خط و تجهيزات ،اثرات محيطي نظير باد ،دما و گردو غبار ،الزامات
و نيازمنديهاي بهره برداري محاسبات خنک سازي تجهيزات زير سقف و
مباحث ديگري که در فاز اول شناسايي ميشوند .بخشي از نتيجه نهايي
اين پروژه ميتواند به عنوان پيش نويس استاندارد پستهاي مسقف ارائه
شود .همچنين از تجربيات و نتايج حاصلي از احداثهاي پستهاي مسقف
در استانهاي ديگر نيز استفاده ميگردد .نتيجه حاصل از پروژه- :
معيارهاي فني و اقتصادي تصميم گيري براي مسقف اجرا نمودن
پستهاي فوق توزيع  -الزامات و نيازمنديهاي پستهاي مسقف در بخش
طراحي ،اجرا و بهره برداري  -تدوين پيش نويس استاندارد طراحي
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عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
پستهاي فوق توزيع مسقف  -تدوين پيش نويس استاندارد بهره برداري
از پستهاي فوق توزيع مسقف
در اين پروژه ابتدا منابع ايجاد گرما در پستهاي مسقف با پارمترهاي آنها
تهيه و مدلسازي مي شود و سپس روشهاي خنک سازي و انتقال حررارت
داخل محوطه پست به بيرون در مطالعات و تجربيرات موجرود جسرتجو و
مدون ميشود .در ادامه مدلسازي حرارتي از يک پست مسقف انجرام مري
شود به ن حوي که بتوان در آن پستهاي مختلف و متفاوت مسقف را با آن
مدل ،مطالعه و شبيه سازي نمود .سپس روشهاي انتقال حررارت و خنرک
سازي نيز به صورت ترموديناميکي مدلسازي مري شرود .برر اسراس ايرن
مدلسازي ،محاسبات طراحي و اجراي هر يک از اين راه حلها بره صرورت

مدلسازي حرارتي يک سوله براي پست فوق توزيع مسقف و ارائه راه حل

پارامتريک ارائه مي شود به نحوي که براي پسرتهراي متفراوت از نظرر

هاي بهينه خنک سازي

ظرفيت ،آرايش و تجهيزات و شرايط محيطي متفاوت بتوان از راه حلهراي
خنک سازي به صورت اقتصادي استفاده نمود و نتايج آن را قبل از اجرا در
شبيه سازي و محاسبات مشاهده نمود .نتيجه اين پروژه ميتواند قابل ارائه
براي کل کشور و همه شرکتهاي برق منطقرهاي باشرد کره برر اسراس
عوامل مؤثر بر گرم شدن محوطه پستهاي مسقف و شرايط بهره برداري،
مي توان راه حل يا راه حلهاي ترکيبي براي خنک نگه داشتن اين پستها
را در طراحي درنظر گرفت و اجرا نمود .نتيجه کليردي مردنظر پرروژه :راه
حلهاي خنک نگه داشتن پستهاي مسقف بر اساس عوامل مؤثر بر گرم
شدن پستهاي مسقف با تحليل اقتصادي هر يک
ميتوان با انجام روشهاي نمونه برداري از متريال سازه در سنوات خاص

و انجام آزمايشات مربوطه براساس استاندارد ،همچنين روشهاي

ارزيابي آسيب پذيري و پايش سالمت سازه دکلهاي انتقال نيرو و تخمين

محاسبات سازهاي (درصورت لزوم) و مطالعات روشهاي تخمين طول

طول عمر

عمر سازه به نتايج مطلوب دست يافت .گزارش مقايسهاي متريال استفاده
شده در سازه برج-ها و آناليز مربوطه و نيز ارائه مدل بهينه و مطلوب در
مقايسه با وضعيت موجود .انجام مطالعه و ارائه گزارش وضعيت موجود و
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عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
ارائه مدل مطلوب مي تواند سبب جلوگيري از حوادث و نيز پايداري در
شبکه گردد .اين مطالعه جهت پايداري شبکه بسيار ضروري و جنبه
استراتژيک دارد و حفظ پايداري شبکه در شرايط بحراني از نتايج و
دستاوردهاي پروژه است.
هدف اصلي اين پيشنهاد پژوهشي شناسايي المانهاي آسيبپذير شبکه
انتقال و فوق توزيع استان ،ارائه مدلي جهت پيشبيني محافظهکارانه و
مقابله با اثرات منفي بالياي طبيعي (به طور ويژه طوفان) و بازيابي از
شرايط بحراني به شرايط عادي در شبکههاي انتقال و فوق توزيع استان
يزد ميباشد .مجموعه اين اقدامات در نهايت سبب افزايش تاب آوري اين
شبکهها در برابر حوادث طبيعي خواهد شد که کاهش تاثيرات منفي آنها را
به دنبال خواهد داشت .براي آسيبشناسي شبکه توزيع در برابر رخدادهاي
طبيعي از جمله طوفان مطالعات مختلف الزم است انجام شود .در اين
راستا مطالعات آسيبپذيري و سازگاري شبکه و تجهيزات ،شناسايي و
اولويت بندي شاخصهاي اندازهگيري ،آناليزهاي هزينه/سود و بهکارگيري

ارائه مدلي جهت برنامهريزي تاب آور شبکههاي انتقال و فوق توزيع استان

شاخصهاي اندازهگيري تابآوري بايستي انجام ميشود .شکل 2-روند

يزد در برابر حوادث طبيعي

انجام اين مطالعات را نشان ميدهد .شکل 2-مطالعات الزم براي افزايش
تابآوري شبکه در برابر رخدادهاي طبيعي نظير طوفان همانطور که در
شکل ديده ميشود که اولين قدم در آسيبشناسي شبکه در برابر حوادث
طبيعي ،اين است که مطالعات آسيبپذيري و تطابق با اطالعات تاريخي
ازحوادث گذشته و شبيهسازي ميباشد .بنابراين براي آسيبشناسي شبکه
در برابر حوادث طبيعي مراحل و مطالعات زير بايستي انجام گيرد-1 :
مطالعه حوادث طبيعي که احتمال وقوع آنها در استان زياد است (مانند
طوفان) .به دست آوردن نمودار احتمال وقوع شکست در سيستم بر حسب
شدت پارامتر هاي رخداد طبيعي -2 .انجام مطالعات آسيبپذيري و تطابق
با تکيه بر اطالعات تاريخي ازحوادث گذشته و شبيهسازي  .اين مطالعات
به شناسايي المانهاي که در قبل ،حين و بعد از حادثه آسيبپذير ميباشند،
کمک ميکند .و ارايه استراتژيهاي انطباقي الزم براي افزايش شاخصهاي
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اهداف و نتايج مورد انتظار
تاب آوري شبکه توزيع و افزايش تابآوري شبکه در برابر حوادث مشابه
آينده -3 .شناسايي و اولويتبندي شاخصهاي اندازهگيري تابآوري بر
اساس ميزان مشارکت آنها در بهبود تابآوري شبکه  -4 .آناليز
سود/هزينه جهت برآورد سود و هزينه اجراي هر شاخص اندازهگيري در
شبکه -5 .بر اساس اين مطالعات سود و هزينه اقدامات انجام شده براي
بهبود تابآوري شبکه اولويت بندي و اجرا ميشوند .پس انجام اين
مطالعات و با توجه به نتايج آن عناصر آسيبپذير شبکه انتقال و فوق
توزيع استان يزد در مقابل طوفان شناسايي و استراتژي الزم براي افزايش
تابآوري شبکه ارايه و در قالب يک برنامهريزي بهينهسازي مدل گردد.
در اين مدل بايد تمامي قيود فني و اقتصادي توزيع در نظر گرفته شود.
افزايش امنيت ،حاشيه پايداري و انجام اقدامات پيشگيرانه به منظور
جلوگيري از خاموشي هاي سراسري و محلي در سيستمهاي قدرت
مشروط بر مطالعه دقيق نقطه کار شبکه از ديدگاه ديناميکي و استاتيکي
ميباشد .يکي از عوامل اصلي فروپاشيهاي سراسري و منطقهاي در
سيستمهاي قدرت نبود آگاهي کافي بهرهبردار از وضعيت بحراني شبکه به
منظور انجام اقدام اصالحي به موقع ميباشد .يکي از ابزارهاي مدرن
ارزيابي امنيت در شبکههاي قدرت استفاده از اندازهگيريهاي اسکادا و

اندازهگيري اسکادا و
ارزيابي امنيت شبکه برق ايران مبتني بر دادههاي 

 PMUميباشد .استفاده از دادههاي اندازهگيري شده به جاي شبيهسازي

( PMUبدون انجام شبيهسازي)

شبکه در حوزه زمان مستلزم بکارگيري روشهاي پردازش سيگنال و داده
کاوي ميباشد .که يکي از روشهاي اصلي در اين مقوله استفاده از درخت
تصميم و خوشبندي دادهها ميباشد .مراحل انجام کار به صورت زير
خواهد بود :بررسي تجربههاي گوناگون در شبکه هاي قدرت سراسر جهان
در خصوص روشهاي دادهکاوي تهيهي يک مدل مناسب براي بررسي
استفاده از اطالعات اسکادا و  PMUجهت سنجش امنيت شبکه بررسي
مدل پيشنهادي بر روي شبکه ي ايران تهيهي نرمافزار براي مدل
پيشنهادي

رديف

عنوان شرکت

12

شرکت برق منطقه اي غرب

13

شرکت مديريت شبکه برق ايران

14

شرکت توزيع نيروي برق استان خراسان جنوبي

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
هدف حذف ريسک  ،کاهش تاثير پذيري  ،افزايش پايداري و تاب آوري
شبکه انتقال وفوق توزيع در مواجهه با مخاطرات طبيعي ميباشد .با استفاده

مطالعه و بررسي تاب آوري شبکه هاي انتقال و فوق توزيع برق غرب در

از د اده اي مراکز هواشناسي  ،اطالعات زمين شناسي و ساير داده هاي

برابر عوامل و حوادث طبيعي و تعيين پهنه مناطق خطر و آسيب پذير و

پايه سيستم  ، GISمناطق پرخطر وبخش آسيب پذير شبکه انتقال و فوق

ارائه راهکارهاي الزم

توزيع شناسايي و اقدامات پيشگيرانه و تکميلي در شبکه انتقال و فوق
توزيع انرژي الکتريکي توسط امورهاي بهره برداري و پدافند غير عامل
انجام خواهد گرفت.
راهبري شبکه اصلي برق کشور توسط ديسپاچينگ ملي و ديپاچينگ هاي
منطقه اي به صورت زمان واقعي انجام مي پذيرد .حوادث در شبکه هاي
برق اجتناب ناپذير بوده و بسياري از عوامل اثرگذار بر شبکه هاي برق ،از
کنترل راهبران شبکه خارج است .اداره شبکه در شرايط غير عادي شامل
شرايط اضطرار و بحران نيازمند داشتن ابزار ،روش ها و مهارت هايي است

قابليت اداره شبکه در شرايط اضطرار و وقوع اختالل در فعاليتهاي حياتي

که در اختيار گرفتن آن ها در گام اول نيازمند انجام يک مطالعه تحقيقاتي

مراکز کنترل شبکه برق کشور

در ارتباط با نيازمندي هاي راهبري در شرايط اضطرار و بحران است.هدف
اصلي از تعريف اين اولويت تحقيقاتي ،آگاهي از نيازمندي هاي اداره شبکه
در شرايط اضطرار و بحران است تا در کمترين زمان و صرف بهينه منابع،
راهبران شبکه الزامات مواجهه با شرايط غير عادي را در اختيار داشته و
شبکه را به حالت عادي برگردانند تا از اين طريق حداکثر منافع کاربران
شبکه حاصل شود.
 ارزيابي لرزهاي وضعيت موجود شبکه هاي توزيع و پستهاي توزيرع -ارزيابي خسارت محتمل وارده به شبکه برق تحرت سرناريوهاي محتمرل

بررسي تاب آوري ( )Resiliencyشبکه توزيع نيروي برق خراسان جنوبي

زلزله  -ارزيابي قطع جريان شبکه تحت سناريوهاي محتمل زلزله  -تعيين

در برابر وقوع زلزله

نقاط کليدي و حياتي شبکه برق  -تعيرين اولويرت بنردي مقراوم سرازي
پستها  -تعيين طرح هاي توسعه شبکه هاي برق اسرتان جهرت بهبرود
ميزان تاب آوري و افزايش آستانه تحمل شبکه توزيع برق با توجه به نقشه
هاي ايزوکرونيک و اولويت بندي طرح ها  -تعيرين سرناريوهاي بحرانري

رديف

عنوان شرکت

15

شرکت توزيع نيروي برق استان سمنان

16

شرکت توزيع نيروي برق استان کردستان

17

شرکت توزيع نيروي برق استان مرکزي

اهداف و نتايج مورد انتظار

عنوان تحقيق

زلزله  -تعيين اسرتراتژي هراي مرديريت بحرران  -تردوين دسرتورالعمل
بازسازي اضطراري
شناسايي و ارزيابي سناريوهاي بحران شرکت توزيع برق استان سمنان و

تهيه و تدوين کليه سناريوهاي احتمالي ايجاد بحران در شرکت توزيع برق

ارزيابي قابليت اطمينان پاسخ

استان سمنان
بدست آوردن روالي علمي و منطقي براي اخذ بودجه از توانير در رابطه با
پيادهسازي راهکارهاي استحکام در شبکه توزيع استان کردستان و تعيين
محلهاي هزينه کرد آن مبتني بر مطالعات آسيبپذيري روش اجرا .1 :
بدست آوردن منحني شکنندگي ( )Fragility curveتيرها و خطوط

مطالعات آسيبپذيري و تاب آوري شبکه توزيع استان کردستان ( در

موجود در شبکه توزيع استان کردستان در وزشهاي مختلف باد و شدت

شهرستانهاي دشت مانند ) در مقابل وزش باد و زلزله در شرايط بحران

هاي مختلف وقوع زلزله  .2انجام مطالعات آسيبپذيري بر اساس
منحنيهاي شکنندگي حاصله در نقاط مختلف شبکه؛  .3تخمين خسارات
وارد بر شبکه توزيع و انجام مطالعات آسيبپذيري با شبيهسازي سرعت
باد و قدرت وقوع زلزله در طول سال  .4 1399تخمين هزينهاي که براي
تعمير يا جبران خسارات پيشبيني شده الزم است
 Resiliencyيا تاب آوري در ابتدا توسط متخصصين علم روانشناسي
براي بررسي ميزان بازگشت پذيري انسانها در برابر بروز بحران هاي
روحي مورد استفاده قرار گفت و سپس مهندسين عمران از اين مفهوم
براي بهينه سازي سازه ها در مقابل بالياي طبيعي استفاده کردند  ،در

بررسي و مدلسازي تاب آوري شبکه هاي توزيع برق استان مرکزي در

سال هاي اخير نيز متخصصين برق از جمله  Mathaios Panteliو

برابر حوادث طبيعي و تدوين اطلس جامع آسيب پذيري شبکه هاي توزيع

Pierluigi Mancarellaاز دانشگاه منچستر چندين مقاله در

نيروي برق در مقابل رخدادهاي طبيعي در بستر GIS

خصوص تاب آوري در شبکه هاي برق منتشر کرده اند  .در داخل کشور
نيز توسط آقايان دکتر خدرزاده  ،دکتر فتوحي  ،دکتر معيني تحقيقاتي
صورت گرفته که مقاالتي در اين زمينه در کنفرانس هاي بين المللي ارائه
و منتشر نموده اند  .عمده تحقيقاتي که تاکنون انجام شده اند بر مبناي
طرح ريزي و بکارگيري  Microgridها و  DGها به مقوله تاب آوري
پرداخته اند که با طراحي بهينه در جزيره اي کردن قسمت هايي از شبکه

رديف

عنوان شرکت
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شرکت توزيع نيروي برق استان ايالم

19

شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

21

شرکت توزيع نيروي برق استان اردبيل

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
بخشي از مشترکان را در شرايط اضطراري تغذيه مي نمايند  .در اين پروژ]
به نحوه تاب آور سازي زيرساخت هاي شبکه با ديد شبکه توزيع پرداخته
و ابتدا با شبيه سازي يک پديده غيرعادي که در شبکه برق رخ داده است
کليه مراحل پاسخ شبکه در برابر بروز اين پديده غيرعادي اعم از مراحل
ريزش شبکه  ،بازيابي و ريکاوري زيرساخت هاي شبکه را بررسي نموده و
راهکارهاي الزم که بايستي از طريق بازآرايي در فرايند طراحي و اجراي
شبکه از طريق مقاوم سازي شبکه و همچنين بازآرايي در فرايند بهره
برداري صورت پذيرد تعيين شده و شرايط را براي رويارويي و جذب اين
پديده ها در آينده فراهم نمود .

بررسي تاب آوري مکانيکي و الکتريکي تجهيزات شبکه توزيع نيروي برق
استان ايالم در برابر حواث طبيعي

ارتعاشي تجهيزات شبکه توزيع برق استان ايالم  -تعيين تحليل تنشي و -
بارگذاري هاي اعمالي  -تعيين ضريب اطمينان پايه هاي بحراني تحت
کارکرد واقعي و حوادث طبيعي براي آرايش هاي مورد نظر در شرايط
در اين طرح سعي خواهد شد ،در فاز اول تجهيزات اصلي شبکه توزيع
شناسايي گردد .با انجام ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه توزيع استان

ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي شبکه توزيع برق شهرستان کرمان و تعيين
اولويت محافظت از تجهيزات شبکه توزيع بر اساس شاخص هاي حياتي
جهت افزايش تاب آوري بعد از وقوع زلزله

کرمان شاخصهاي حياتي شبکه تعيين شده و بر اساس آنها آسيب پذيري
هر المان بصورت کمي و کيفي انجام مي شود .در فاز دوم بر اساس
پارامتر هاي مختلف از جمله اهميت و ميزان آسيب پذيري المان ها،
اجزاي اصلي شبکه توزيع اولويت بندي و شاخص گذاري مي شوند .در فاز
سوم نيز راهکار هاي اجرايي و مناسب جهت افزايش قابليت اطمينان و
تاب آوري شبکه در مقابل زلزله پيشنهاد مي گردد.
ارائه روشي به صورت گزارش يا نرم افزار به منظور بررسي تاب آوري
شبکه از جنبه هاي مختلف .اين تحقيق شامل يک مطالعه براي ارزيابي

ارائه راهکاري براي افزايش تاب آوري شبکه توزيع استان اردبيل با توجه

تابآوري شبکه مورد مطالعه و ارائه راهکارهاي بهبود آن خواهد بود .ارائه


به اقليم استان اردبيل

راهکارهاي افزايش تاب آوري به صورت کمي و کيفي شامل مواردي
همچون ساخت ،تعميرات و نگهداري تجهيزات ،استفاده از تجهيزات آماده
به کار ،استفاده از  DGهاي موجود در استان و ارائه راهکارهاي عملي
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عنوان شرکت

21

شرکت توزيع نيروي برق استان بوشهر

22

شرکت توزيع نيروي برق استان تهران

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
الزم براي شرايط اضطراري با بارزدايي و تغيير توپولوژي الزم ،استفاده از
تکنولوژي هاي نوين در جهت افزايش توان بازآرايي شبکه و ارائه
سناريوهاي مختلف و شناسايي و بهبود پوشش ارتباطي در مواقع بحران
خواهد بود .راهکارها بيشتر به صورت روشهاي برنامه ريزي و اقدامات
پيشگيرانه و اصالحي خواهد بود .در اين تحقيق دو هدف اساسي مدنظر
است .هدف اول ،ايجاد يک وابستگي منطقي بين اتفاقات شبکه و شرايط
بينيها (مخصوصا پيشبينيهاي کوتاه مدت شرايط جوي) به
جوي و پيش 
منظور مديريت اتفاقات احتماالتي و افزايش تابآوري سيستم و نيز
استفاده موثرتر از تجهيزات است .هدف دوم ،تلفيق برنامههاي مديريت
سمت تقاضا و مديريت منابع توليد و ذخيره انرژي با تغيير ديناميکي در
توپولوژي شبکههاي هوشمند و بهبود تابآوري سيستم است تا شبکه در
برابر اغتشاشات مقاومتر گردد و سريعتر بتوان آن را بازيابي کرد.
 -1ارائه شاخص هاي بومي مناسب در حوزه تاب آوري شبکه در مواقع

مطالعه فني و اقتصادي تاثير اتوماسيون شبکه هاي توزيع بر ميزان تاب
آوري شبکه توزيع

بحران  -2مطالعه فني دقيق پروژه به صورتي که ميزان بهبود شاهص
تعريف شده براي تاب آوري شبکه با در نظرگيري هر کدام از تکنولوژي
هاي بکارگرفته شده مشخص گردد -3 .از ديدگاه اقتصادي اتوماسيون
شبکه و نقش آن در بهبود تاب آوري شبکه مورد بررسي قرار گيرد
اهداف مورد انتظار :استقرار قابليت هاي پدافند غيرعامل در شرکت توزيع
استان تهران .محصول نهايي :دستيابي به ابزار تحليل و مطالعات امکان
سنجي توسعه ي زير ساخت هاي اتوماسيون و هوشمند سازي در سطح
شبکه ي توزيع استان تهران مراحل انجام کار • :شناخت وضعيت شبکه

مطالعه اثرات اتوماسيون و هوشمندسازي بر قابليتهاي پدافند غيرعامل

ي توزيع استان تهران • .بررسي قابليتهاي فعلي اتوماسيون در شبکه ي
توزيع استان تهران • .طراحي سناريوهاي تهديدات احتمالي • .پيشنهاد
طرح اتوماسيون براي مقابله با سناريوهاي مختلف • .ارزيابي طرح
اتوماسيون از ديدگاه هاي مختلف با اولويت پدافند غيرعامل • .ارزيابي
ميزان هوشمندي طرح • .بهينه سازي طرح با مالحظات چند گانه (
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شرکت توزيع نيروي برق استان البرز
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شرکت برق منطقه اي هرمزگان
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شرکت توزيع نيروي برق غرب مازندران

عنوان تحقيق

اهداف و نتايج مورد انتظار
چابکي ،خوددرماني ،خود تصحيحي ،قابليت اطمينان و )...
مدلي براي استحکام زنجيره تامين مرتبط با طراحي اطالعات زنجيره

بررسي وتحليل بازگشت پذيري شبکه توزيع برق استان البرز در بحرانهاي

تأمين و برنامه ريزي مستمر فرآيندهاي برقرساني به مشترکان  ،پيشنهاد

طبيعي و ارائه راهکارهاي عملي براي افزايش آن

ميکند .اختالالت در زنجيره تأمين از ديدگاه برنامه ريزي تداوم فعاليت
هاي شرکت توزيع مشخص مي شود
بررسي روش هاي ايمني و بهداشتي حرفه اي ( )HSEدر کشورهاي

بررسي روش هاي نوين ايمني و بهداشت حرفه اي ( )HSEدر حوزه شبکه
انتقال و فوق توزيع برق در کشورهاي توسعه يافته و ارائه راهکارهاي
عملي با در نظر گرفتن شرايط موجود در استان هرمزگان

مختلف که در وضعيت مشابه اقليم آب و هوايي استان هرمزگان و داراي
وضعيت بهتري نسبت به شرکت برق منطقه اي هرمزگان هستند و
مقايسه با روش هاي مرسوم و در نهايت ارائه روش هايي نو و کاربردي
جهت بهبود ايمني و بهداشت حرفه اي ( )HSEدر حوزه شبکه انتقال و
فوق توزيع هرمزگان
 -1ارتقاء سطح ايمني در بين کليه کارکنان ،پيمانکاران و عوامل انساني و
محيطي  -2ارايه مدل ارزيابي مبتني بر سطح پرسنلي و پيمانکاري (

ارايه مدلي جهت ارزيابي ايمني مستمر کليه کارکنان و پيمانکاران

کارگري  ،سرپرستي ،مديريتي ) با توجه به آموزش هاي ارايه شده و
ارزيابي هاي مستمر انجام شده در قالب يک سامانه جامع  -3مطالعه
احصاء متغيرهاي و شاخص هاي ايمني و ويرايش دستورالعمل هاي و
توسعه نرم افزار ايمني موجود

