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مصرف كنندگان 

  نتايج اين تحقيق

، كارشناسان و دانشجويان،منابع طبيعي،جهاد كشاورزي،سازمان حفاظت محيط زيست،اي آب منطقه شركت

 محققان بخش آب

  

  ):همراه با معرفي مصاديق با نمونه هاي عيني موضوع در استان(تعريف دقيق مسئله -1

  

 كليه اساس اين بر. است مبتني آب در چرخة پيوستگي و ماده بقاي براصل اصوالً مطالعاتي محدوده در آب بيالن

 به يا و شود مي مصرف شده، ذخيره گردد، خاص مي ناحية يك وارد معين زماني بازه يك در كه هايي آب

 برآورد و محاسبه ضمن آب بيالن تهيه روند در عبارت ديگر به. گردد مي خارج ناحيه آن از مختلف هاي صورت

 برآورد و محاسبه نيز ناحيه آن از آب خروج و تلفات ، مصارف ناحيه،يك  به آب ورود و توليد به مربوط هاي مؤلفه

  .سازد مي آشكار برداري بهره امر در را آب منابع هاي محدوديت و امكانات اي فوق، مؤلفهه موازنة نتيجه و شده

 يك در آب هاي بيالن مؤلفه داشتن دست در آب، تخصيص امر در واقعيت بر مبتني و دقيق ريزي برنامه الزمه

 با و مطالعاتي محدوده هر وهيدروژئولوژيكي هيدرولوژيكي وضعيت و شرايط به توجه با. باشد مي مطالعاتي محدوده

 هاي محدوديت و امكانات توان مي خروجي و عوامل ورودي بين موازنه نتيجة و بيالن مختلف هاي مؤلفه به اتكا

  .كرد مديريت را آب منابع از آينده و حال برداري بهره آن براساسو  نموده محاسبه درستي به را برداري بهره توسعه

  تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق -2

و  يبا وقوع بارندگ.  باشد يمحققان و كارشناسان منابع آب م ياز سواالت اساس يكي انيدر تاالب جازمور النيمحاسبه اجزا ب

تاالب،  قياز طر ينيرزميز يآبها هيو تعذ افتهيآب نفوذ  زانيبعد از خشك شدن سطح تاالب م نيتاالب و همچن يريآبگ

  .باشند يم ياز آن از مجهوالت اساس يبه تاالب و خروج يورود يانهايشده، برآورد حجم جر ريحجم آب تبخ نيتخم

الن مشخص نباشد برنامه ريزي در جهت اين در حاليكه است كه با توجه به اهميت تاالب ها در شرايطي كه مولفه هاي بي

  .مديريت، حفظ و احياي تاالب امكان پذير نمي باشد
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  :تحقيق-سواالت اساسي-3

پيشنهاد اوليه بر اساس داده ( توپوگرافي محدوده مطالعاتي تاالب و تغييرات عمق آب در تاالب به چه صورت مي باشد - 1

همچنين اگر مشاور محترم . )مي باشد با مختصات جغرافيايي معينهاي سنجش از دور و كنترل ميداني در چند نقطه 

 )پيشنهاد مناسب ديگري داشته باشد قابل بررسي مي باشد

 در محدوده مطالعاتي تاالب جازموريان به چه صورت مي باشد؟)هم عمق آب زيرزميني(نقشه هاي ايزوپيز  - 2

 ؟تغذيه كننده تاالب هستند )زير سطحييا جريانهاي (ني يا آب هاي زيرزمي ؟آيا تاالب تغذيه كننده آب زيرزميني است - 3

 سهم نفوذ آب در معادله بيالن در محدوده مطالعاتي تاالب جازموريان به چه صورت مي باشد؟ - 4

 ؟دنبه چه صورت مي باش به تفكيك جازموريان محدوده مطالعاتي تاالبپارامترهاي ورودي و خروجي معادله بيالن در  - 5

و يا در تغذيه ... چاه هاشم و ، دشت دشت رودبار، دشت قلعه گنچ(محدوده هاي مطالعاتي مجاور سهم هر كدام از  - 6

 ؟تخليه تاالب به چه صورت است

 ؟است به چه ميزانسهم جريانهاي سطحي و زيرسطحي در محدوده مورد مطالعاتي  - 7

 ؟مولفه هاي بيالن در سطح تاالب از گذشته تا كنون چگونه تغيير پيدا كرده اند - 8

  ؟سهم تبخير در معادله بيالن به چه ميزان مي باشد - 9

  ارائه مدل بيالن متناسب با محدوده مورد مطالعه -10

  

  

دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل -4

  خواهد شد؟

  ع آب در سطح محدوده مورد مطالعهبرنامه ريزي در جهت مديريت مناب -

  برنامه ريزي در جهت مديريت منابع آب در محدوده هاي مطالعاتي مشاور  -

  برنامه ريزي در جهت احياي تاالب با توجه به مولفه هاي بيالن -

  

  

  الزامات مورد نظر كارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق-5

  داده ها و اطالعات مورد استفاده حتما بايد به روز باشد-1

مختصات جغرافيايي نقطه مستندات شامل  ( از محدوده مورد مطالعه داشته باشد حتما بايد چند بازديد ميداني مشاور محترم- 2

  )بايد در گزارش اضافه گردد ... و عكس مربوط به همان نقطه، تاريخ بازديد، ساعت بازديد و  بازديد

به فاصـله   هر كدام  بازديد 4بايد حداقل  محترم  مشاور مدت قرارداد، در صورت بارش در سطح تاالب و آبگيري تاالب در -3

 آب و ساير فاكتورهاي مورد نياز ثبـت و   -داشته باشد، در هر بازديد عمق آب، مختصات دقيق مرز خشكي آبيك هفته از مرز 

  به صورت مستند در گزارش اضافه گردد

به تاالب برسد مشاور محترم  رودخانه هاي هليل و بمپور آب ظه رخ دهد و بارندگي قابل مالح در صورتيكه در طي مطالعه -4
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حسن، و آب رودخانه را اندازه گيري كند تـا   لپل بهادر آباد، تك( رودخانه هليلبه عنوان مثال براي  بايد در چند محل مشخص

  پارامترهاي مستند قابل اعتمادي در محاسبه بيالن داشته باشد

كمتـري از نيمـه شـرقي     مسـتندات مورد مطالعه در استان سيستان بلوچستان قـرار دارد و  با توجه به اينكه نيمي از محدوده -5

  .سمت شرق تاالب هم صورت پذيردجمع آوري از  و  تاالب موجود مي باشد پيشنهاد ميشود در صورت امكان بازديد ميداني

  ساله باشد 30دوره مورد مطالعه محدوده مطالعاتي حداقل -6

  

  

  :خدماترئوس كلي شرح -6

محدوده هاي مطالعـاتي  در صورت نياز و (بررسي و آناليز داده هاي هواشناسي موثر در تهيه بيالن در محددوه مورد مطالعه -1

  )نزديك به آن

  )و در صورت نياز محدوده هاي مطالعاتي نزديك به آن(بررسي داده هاي پيزومترها در محدوده مورد مطالعه  -2

  شرايط منطقه مورد مطالعه  ارائه مدل نفوذ مبتني بر-3

  استخراج مولفه هاي بيالن-4

  ارائه مدل ، كاليبراسيون و واسنجي مدل -5

  آناليز عدم قطعيت و تحليل حساسيت-6

  :حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهش-7

  تعداد  حداقل مدرك موردنياز  تخصص  رديف

  1  دكتري/كارشناس ارشد  منابع آب  1

  2  دكتري/كارشناس ارشد  )كليه گرايشها(علوم و مهندسي آب  2

  1  دكتري/كارشناس ارشد  سنجش از دور  3

  1  دكتري/كارشناس ارشد  هيدروژئولوژي  4

  1  دكتري/كارشناس ارشد  هيدرولوژي  5

  1  دكتري/كارشناس ارشد  هواشناسي  6

  ):در صورت نياز(توضيحات -8

ارائه نتايج تكراري مطالعات قبلي يا كلي گويي راجع كل حوزه آبريز . باشدروز  شده در اين گزارش بايد جديد و بهمطالب ارائه - 1

  .جازموريان قابل پذيريش نمي باشد

)  سنتنيل لندست و(پيشنهاد ميشود در صورت نياز به تحليل تصاوير ماهواره اي از ماهواره اي با قدرت تفيك مكاني باال  - 3

  .استفاده شود

                       :تائيد دبير كميته تحقيقات

  


