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 )RFP(تحقیقاتی هايپروژه سفارش عناوین ارائه و تدوین فرم
 

عنوان 
 آن در کل کشور دیتول زانیم به نسبت انیجازمور زیآبر حوضهگرد و غبار  دیدرصد تول نییتع :پروژه 

 
 انجام پروژهتقریبي  (ماه):مدت زمان                                                                         ):لایرمیلیون(مبلغ تخمیني 

 
 

مصرف كنندگان 
 :نتایج این تحقیق

ســتانداري(اداره کل مدیریت ا، ســازمان حفاظت محیط زیســت، وزارت نیرو/ شــرکت آب منطقه اي کرمان
 کل منابع طبیعی بحران)،سازمان مدیریت وبرنامه ریزي استان، اداره کل جهاد کشاورزي،اداره

 
 
 
 تعریف دقیق مسئلھ  -۱

 زآنجااکرده، پدیده گرد و غبار است.  خودجلب رابه محققان از بسیاري توجه اخیر سالهاي در محیطی که مخاطرات از یکی

 نای .است غبار و گرد طوفانهاي تأثیر تحت شدت به شده، واقع جهان خشک نیمه و خشک منطقۀ در ایران کشور که

ستان ا جاي بگذارند. از خود بر محیطی زیستنامطلوب  اثرات توانندمی خود، ذرات ذاتی خصوصیات به توجه با طوفانها

 گرد و خاك مواجه است. ةدیاست که با پد رانیبارش ا کم ياستانها از جمله زینکرمان 

رمان و کجنوب شرقی ایران بین دو استان  منطقه جازموریان واقع دریکی از مناطق کلیدي تولید گرد و غبار در کشور، 

رمان و هاي کاستان گیر مردمکه گریبانهایی است مهمترین چالش از این موضوع، یکی باشد.می ،سیستان بلوچستان

-یمارياز جمله افزایش ب اقتصادي، اجتماعی، و بهداشتی سیستان بلوچستان شده است. این موضوع موجب بروز مشکالت

 است. شدهو افزایش مهاجرت ساکنین منطقه  هاي تنفسی

هاي داخلی گرد وغبار و عوامل موثر بر ایجاد ءواسطه افزایش اثرات گرد وغبار در منطقه، نیاز مبرمی به شناسایی منشابه 

 مبارزه با آن وجود دارد. جهتحل مناسب آن و پیدا کردن راه

 
 
 : تحقیق این انجام براي اساسی نیاز و ضرورت تبیین -۲

ات مطالع ماا است، بودهپدیده گرد و غبار درگیر ايفزاینده طور بهاخیر  سال چند در کرمان استان نواحی جنوب اینکه علیرغم

 گرفتهن صورتو تعیین درصد این پدیده در منطقه جازموریان  غبار و گرد طوفانهاي کانونهاي بررسی جهت جامعی علمی

ماه 9  
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رصد از گرد و د 25 ءمنشااست. بعضاً مشاهده شده است که در گزارشات و جلسات مدیریتی بدون ذکر منبع معتبر علمی، 

 کانونهاي یشناسای تحقیق، یناز انجام ا اصلی هدف بنابراین .دهندنسبت میجازموریان  حوضهرا به  کشورو ریزگرد در  غبار

قت نسبت به کل کشور، با د مورد مطالعه در منطقه جازموریان و مشخص شدن درصد تولید این پدیده در منطقه غبار و گرد

 باشد.با استفاده از روشهاي علمی میو باال 

 
 

 : تحقیق اساسی سواالت -۳

 باشد؟چقدر می کل کشورگرد و غبار نسبت به ر آبریز جازموریان در تولید و انتشا حوضهسهم  -1
 

 
 کاربردي این تحقیق براي بخش آب استان  دستاوردهاي -٤

 از یريجلوگ و کاهشآبریز جازموریان، موجب مبارزه بهتره با این پدیده و حوضهدر  گردوغبار يپدیده کانونهاي شناسایی
 شود.می محلی سطح در وچه درسطح ملی چه آن مضرات

 
 

 مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژي تحقیق :  الزامات -٥

 ماهواره اي در مطالعه پدیده گرد و غبار استفاده از تصاویر  -1
 بازدید با راههم فرسایش بادي و هاي خاکشناسینقشه تهیه و زمینی و ايماهواره هايداده از استفاده با تلفیقی مطالعات -2

 شود. انجام میدانی عملیات و
 انجام گردد. با افراد بومی تاالب جازموریان در خصوص پیشینه تاالبصاحبه  -3
 
 
 کلی شرح خدمات:  رئوس -٦

 بررسی ویژگیهاي توپوگرافی و بافت خاك در ایجاد گرد و غبار در منطقه -1
 نمونه برداري از خاك منطقه جهت تعیین بافت خاك -2
 (در صورت وجود) در منطقهسنجش پایش کیفی هوا هاي جمع آوري، بررسی و تحلیل آمار و اطالعات مربوط به ایستگاه -3
 بررسی روشهاي تخمین میزان گرد و غبار در منطقه جازموریان و انتخاب مناسبترین روش جهت تخمین -4
 رهاي ایجاد شده در مناطق مستعد کشوراتعیین میزان گرد و غبار تولید شده در پهنه جازموریان به نسبت کل میزان گرد و غب -5
 تهیه نقشه کانون گرد و غبار  -6
 شناسایی کانونهاي بحرانی تولید گرد و غبار در منطقه -7
 شناسایی منشاء پدیده گرد و غبار در حوضه آبریز جازموریان -8
 هاي مختلف طوفانعیین جهت جریان ریزگردها و میزان سرعت متوسط حرکت آن در سناریوت -9
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 برخواسته از پهنه جازمویانتعیین مناطق تحت تأثیر ناشی از گرد و غبار   -10
انجام  یستقدامات پیشنهادي جهت جلوگیري از ایجاد گرد و غبار در تاالب جازموریان که توسط شرکت آب منطقه اي کرمان بایا -11

 گردد.
 

 

 : پژوهشی تیم در نیاز مورد تخصصهاي حداقل -۷
 تعداد مورد نیاز مدرك تخصص ردیف

 1 دکتري مطالعات آب و خاك -GISسنجش از دور و  1
 1 دکتري آب و هواشناسی/ اقلیم شناسی-جغرافیا 2
 1 دکتري مهندسی آب/مدیریت منابع آب 4
 1 دکتري خاکشناسی/فرسایش خاك 5

 
 : توضیحات -۸

ر، و ها، روش انجام کاانتخاب پروپزال برتر، براساس توانمندي و تجربیات تیم پژوهشی، شرح خدمات تفضیلی، هزینه
 باشد.....می

 
 


