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 محققين دانشگاهي و يا مستقل  .5

  تر باشند هايشان دقيق توانند در قضاوت با مشخص شدن نتيجه ميعموم مردم كه  .6
 
 :تعريف دقيق مسئله -1

به داليل گوناگون دچار مشكالت زيست محيطي از هاي كشور ايران  نوان يكي از مهمترين حوضهآبريز جازموريان به ع حوضه
موضوعي مانند خشكسالي به صورت مستقيم و يا غير مستقيم مولد مشكالت ثانويه ديگري همچون . جمله خشكسالي شده است

  ساليهايي كه هميشه در مظان اتهام به عنوان مقصر خشك يكي از المان. توليد ريزگرد، مهاجرت و تغييرات اكوسيستم خواهد شد
ها ياد شده است سدهاي احداث شده باالدست هستند كه اين تأسيسات با ذخيره آب حقابه زيست محيطي پايين دست را  تاالب

با توجه به اينكه پديده خشكسالي يك معادله خطي صريح نيست و از پارامترهاي متعددي تأثير  .كنند محدود يا قطع مي
جازموريان  پهنههم سد جيرفت به عنوان سدي كه در حوضه جازموريان و باالدست پذيرد ضروري است كه به صورت دقيق س مي

ها يا  در كنار آن عوامل ديگري همچون توسعه كشاورزي در اين حوضه، وجود زهكش. احداث شده است مورد مطالعه قرار گيرد
كاهش بارندگي، تغييرات پوشش هاي منطقه از منظر  ، خشكسالي)كنند كه نقش يك زهكش را بازي مي(هاي امنيتي  خندق

يعني بمپور در سيستان و ( پهنه، ميزان آورد دو رودخانه منتهي به پهنههاي متعدد در اطراف  گياهي و جنس خاك، حفر چاه
و ديگر عوامل مورد بررسي قرار گيرد تا نقش هر كدام از عوامل و ميزان تأثير آن به صورت كمي ) بلوچستان و هليل در كرمان

 .ودمشخص ش

 
  : تبيين ضرورت و نياز اساسي براي انجام اين تحقيق -2

سازي براي منجر به تصميم و دهدو بازخوردهاي آن را نشان مي در منطقه ، تاثيرات زيست محيطي سد جيرفتنتيجه پژوهش
  .گرددمديران مي

 
 : سواالت اساسي تحقيق -3
در صورت وجود يا ( چقدر است؟) 1ياد شده در بند (ديگر ميزان تأثير سد جيرفت بر حوضه جازموريان در مقابل عوامل  -1

 )عدم وجود سد

 باشد هاي نزديك مي هاي خشكسالي حوضه جازموريان در چه وضعيتي نسبت به حوضه شاخص -2

هاي منطقه ميزان حقابه طبيعي زيست محيطي  در گذر زمان با توجه به خشكسالي چقدر است؟ پهنهحقابه زيست محيطي  -3
 چگونه تغيير كرده است؟ پهنه
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 چقدر است؟ پهنهدر تأمين حقابه  جازموريان پهنهميزان سهم رودخانه هليل و بمپور به عنوان دو رودخانه اصلي منتهي به  -4
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 چقدر خواهد بود؟) پهنه، تبخير و نفوذ در پهنهسطح بزرگ 
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 : )با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان حل خواھد  شد؟(دستاوردھاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

نتيجه اين پژوهش به عنوان يك شاخص براي هدايت راهكارهاي مديريتي منابع آب در حوضه خواهد شد و از طرف ديگر بدليل 
با . به عنوان يك مدرك علمي در اعالم وضعيت موجود مورد استناد قرار داد حساسيت اجتماعي، سياسي بوجود آمده بتوان از آن

يم وضعيت توان شرايط مديريتي را در مسير ترم ها مي جازموريان و ميزان تأثير آن پهنهبررسي عوامل ايجاد خشكسالي در 
 . موجود قرار داد

 

  :الزامات مورد نظر كارفرما جھت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقيق  -5
هاي حوضه تا  و ميزان تغيير آن از سرشاخه) پهنهو ديگر انشعابات منتهي به (بمپور  بررسي دقيق آوردهاي رودخانه هليل و -1

 .هاي فوق در سالهاي آماري متفاوت همچنين تعيين آوردهاي رودخانه .پهنهمحل 

نقش دو رودخانه اصلي تا نقش از بررسي تأثيرات عوامل مختلف بر خشكسالي حوضه از مقياس بزرگ به كوچك يعني  -2
 .)هاي انسان در طبيعت هاي طبيعي و حاصل دستكاري پديده(المانهاي موجود در حوضه 

 ).نگاه مديريتي با در نظر گرفتن زمان(دقيق سناريوهاي مختلف مديريتي در جهت ترميم وضعيت موجود بررسي  -3

  . بررسي تغيير اقليم حوضه در سالهاي متمادي ترسالي و خشكسالي -4
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  .يا اقليم تغيير كرده است
 .هاي علمي روز باشد هاي استفاده شده در اين تحقيق بايستي بر پايه اصول آناليز داده و روش روش -6
 

 : رئوس كلي شرح خدمات -7
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 بررسي گزارشات، مطالعات و تحقيقات انجام شده در حوضه جازموريان  -3

 شرايط زيست محيطي حوضه جازموريان قبل از احداث سد جيرفت و مقايسه و ارزيابي آن با شرايط فعليارزيابي  -4

 ها هاي آماري مختلف و مقايسه روش هاي آماري مختلف با روش هاي هليل و بمپور در سال تعيين آوردهاي رودخانه -5

قبل و بعد از  پهنهها در حوضه و  زيرزميني، وجود زهكش هاي آب مقايسه بارندگي، آوردهاي رودخانه، وضعيت اقليم، ميزان برداشت -6
 احداث سد

 و وضعيت خشكسالي حوضه پهنهبدون سد و با وجود سد در ميزان ورودي به  پهنهبررسي سناريوهاي متفاوت شرايط  -7

 يا افزايش احتماليجازموريان و تحليل دليل كاهش  پهنهميزان تغييرات نرخ جريان و آورد رودخانه هليل از محل احداث سد تا  -8
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 )نيز بررسي شود  6اين مورد در سناريوهاي ياد شده در بند (هاي ترسالي و حال حاضر  به حوضه در سال

قرار دارد يا تغيير اقليم صورت  پهنهترسالي -جازموريان از اين منظر كه در چرخه خشكسالي پهنهبررسي و تحليل آماري خشكسالي   -11
 گرفته است
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