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  (RFP)صيشهجوَػِ ّبي  ّبي تحقيقبتی ؿشکت فشم تذٍيي ٍ اسائِ ػٌبٍيي ػفبسؽ پشٍطُ -1پيَػت 

 

 یهٌبثغ آة صيشصهيٌ یآلَدگثشهحوذآثبد تبثيش لٌذفيل صثبلِ ؿْشي  یثشسػ ػٌَاى پشٍطُ 5 

 

 )هبُ(5هذت صهبى تقشيجی اًجبم پشٍطُ                           300،000،000                 سيبل(5 )هيليَىهجلغ تخويٌی 

 

هصشف کٌٌذگبى 

 ًتبيج ايي تحقيق5

ؿْشداسي  اي قضٍيي، اداسُ کل حفبظت هحيط صيؼت اػتبى قضٍيي، ؿشکت آة هٌطقِ

 قضٍيي)ػبصهبى هذيشيت پؼوبًذ(

 

 
 5دس اػتبى( ّبي ػيٌی هَضَع )ّوشاُ ثب هؼشفی هصبديق يب ًوًَِتؼشيف دقيق هؼئلِ  -1

 

ثب تَجِ ثِ گشايؾ  گشدد. ثب سًٍذ سٍثِ صؼَد هی هَاد صائذ جبهذ سٍصاًِ ذيتَلػجت دس ؿْشّب،  ٍيظُثِ  تيجوؼافضايؾ 

ثِ جَاهغ اًؼبًی ثِ کبسگيشي سٍؿی کبسآهذ ّوچَى لٌذفيل جْت دفغ پؼوبًذّب هی تَاًذ  دس گشايی ثِ  هصشف

سٍؽ چِ  ييهْوتش هختلف دفغ هَاد صائذ جبهذ، يّب سٍؽ بىيهدس  ليلٌذف اًتخبة گشدد. گضيٌِ هٌطقیػٌَاى يک 

 یآلَدگ ،پؼوبًذّبغ دفدس هذيشيت  اصَلی يسٍؽ ّب يشيثبؿذ. ػذم ثِ کبسگ یکـَسّب ه شيٍ چِ دس ػب شاىيدس ا

ـَسي ثب اقلين خـک ٍ ًيوِ ثِ ٍيظُ ثشاي ک .خَاّذ داؿتهَاد سا ثِ ّوشاُ  ييًـت ا اص طشيق یٌيشصهيهٌبثغ آة ص

اّويتی  صيش صهيٌی هٌبثغ آة ٍ ًگْذاؿت رخبيش چَى ايشاى تَجِ ثِ حفبظت کيفی ٍ کویّوخـک ٍ ثحشاى آة 

فَر ؿيشاثِ ثِ داخل خبک ٍ سػيذى آى ثِ ػفشُ ّبي آة صيش صهيٌی ثِ ػلت ٍجَد آاليٌذُ ًًـت ٍ  دٍچٌذاى داسد.

ثِ ّب  اصآًجب کِ اًتقبل ايي آاليٌذُ. گشدد هٌبثغ آة هحذٍد ٍ اسصؿوٌذ هیايي  ػجت آلَدگیٍ فلضات ػٌگيي،  آلی

ثش ػالهت تَاًذ  هیگشدد، قطؼبً  اًؼبى ختن هیدس ًْبيت ثِ ٍاس ٍ اص آة ثِ گيبّبى، دام ّب ٍ  صًجيشُصَست 

تـبس آلَدگی ضشٍسي ، لزا اسصيبثی ٍ ثشسػی لٌذفيل ثِ ػٌَاى هکبًی ثب اهکبى اًثبؿذکٌٌذگبى ًْبيی تأثيشگزاس  هصشف

 ثبؿذ. هی

ثب ّذف دفغ پؼوبًذ ؿْشي ؿْش  1340اًجبم گشفتِ ٍ اص ػبل  1332هطبلؼبت اسصيبثی لٌذفيل هحوذآثبد دس ػبل 

سٍػتب  220ؿْش ٍ  20اًتقبل پؼوبًذ اص  1342پغ اص ػبل  ثشداسي سػيذُ اػت. ثِ ثْشُ ّکتبس 110قضٍيي دس هؼبحت

صٌؼتی دس ّکتبس اص لٌذفيل پؼوبًذّبي  10الصم ثِ رکش اػت دس هؼبحت اػت.  اضبفِ ؿذًُيض ثِ ايي هکبى 

 گشدد. اي کِ ثشاي ّويي هٌظَس ٍاگزاس ؿذُ اػت، دفغ ٍ دفي هی هجوَػِ

  آة هٌبثغ کيفيت هحوذآثبد ٍاقغ دس اػتبى قضٍيي ثش  پؼوبًذ ؿْشي لٌذفيلتأثيش ثشسػی هطبلؼِ  ايي ّذف اص

 .ثبؿذ آى هی هجبٍسصيشصهيٌی 

 
  5 تجييي ضشٍست ٍ ًيبص اػبػی ثشاي اًجبم ايي تحقيق -2

اًتقبل پؼوبًذ ثِ ايي لٌذفيل ٍ ؿذت يبفتي تأثيش احتوبلی اًتـبس آلَدگی اص ايي هٌجغ  یثب تَجِ ثِ سًٍذ افضايـ

اثشات هؼتقين ٍ غيشهؼتقين ايي هَضَع ثش ػالهت ػبکٌيي هٌطقِ ٍ احتوبل ثبلقَُ  هٌبثغ آة صيشصهيٌی آاليٌذُ ثِ 

 ؿَد. احؼبع هیصهيٌِ هطبلؼِ دس ايي ٍ هـبّذات ٍ پبيؾ ّبي هيذاًی صَست گشفتِ دس ايي هٌطقِ لضٍم 
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 ػَاالت اػبػی تحقيق5  -3

ٍ دس صَست  اػت؟ شگزاؿتِيتأث شاهَىيپ یٌيشصهيص يّب آة تيفيهحوذآثبد ثش ک يصثبلِ ؿْش ليلٌذف بيآ .1

 سا داؿتِ اًذ؟ یٌيشصهيص يآة ّب تيفيثش ک یاثش هٌف ييـتشيکذام پبساهتشّب ثهثجت ثَدى پبػخ 

ٍ حفبظت اص هٌبثغ آة صيشصهيٌی ثب ديذگبُ هذيشيت سيؼک چِ ػبصي ٍضغ هَجَد  ساّکبسّبي ثْيٌِ .2

 تَاًذ ثبؿذ؟ هی

 

 
 

 

 5 )ثب اًجبم آى، چِ هؼبئلی اص ثخؾ آة اػتبى حل خَاّذ  ؿذ؟(دػتبٍسدّبي کبسثشدي ايي تحقيق ثشاي ثخؾ آة اػتبى  -4

قشاس اسصيبثی  هَسد دس هحل لٌذفيل ًبؿی اص صثبلِ ّبي هْبس ؿيشاثِ سٍؽٍ ًبکبسآهذي کبسآهذي  اًجبم ايي هطبلؼِثب 

 ديذي ٍاقغ ثيٌبًِهتصذيبى هشثَطِ  ،صيشصهيٌی هٌطقِ   ٍ دس صَست ٍجَد آثبس هٌفی ثش کيفيت آة خَاّذ گشفت

تش،  ّبي هٌبػت سيضي سٍؽ ّبي کٌتشلی فؼلی ٍ پبيِ سٍؽًؼجت ثِ ٍضؼيت لٌذفيل پيذا خَاٌّذ کشد. ٍ ثب تغييش 

  تَاًٌذ گبم هؤثشي دس ثْجَد حفبظت کيفی آة صيشصهيٌی ثشداسًذ. هی

 
 

 

 الضاهبت هَسد ًظش کبسفشهب جْت لحبظ ًوَدى دس هتذٍلَطي تحقيق 5  -5

 لٌذفيلهٌبثغ آة صيشصهيٌی هجبٍس دس  ٍ هيکشٍثی پبساهتشّبي فيضيکَ ؿيويبيی اًذاصُ گيشي  .1

 ليهجبٍس لٌذف یٌيشصهيهٌبثغ آة صپبساهتشّبي آاليٌذُ دس ًَع تؼييي  .2

 يلهجبٍس لٌذف یٌيشصهيدس هٌبثغ آة ص ٌذُيآال يپبساهتشّب کوی ثشسػی .3

 ّب دس هٌبثغ آة صيشصهيٌی( ثشسػی هيضاى ؿؼبع تأثيش )دس صَست اثجبت ٍجَد آاليٌذُ .4
 

 
 سئَع کلی ؿشح خذهبت5  -6

 کبس تجييي سٍؽ ٍ هشاحل اًجبم

 جوغ آٍسي اطالػبت، ٍ اًجبم هطبلؼبت پبيِ ؿبهل5 -1

  (.GISّبي تَپَگشافی هٌبطق هَسد هطبلؼِ ثِ ػٌَاى هجٌبي ػبهبًِ اطالػبت جغشافيبيی)اػتفبدُ اص ًقـِ -1-1

 ّبي هختلف اطالػبتی هَسد ًيبص طشح.هشتجط ثب طشح ثِ هٌظَس تـکيل اليِ GISتْيِ فبيلْبي  1-2

هقذهبتی اص هٌطقِ هَسد هطبلؼِ ثِ هٌظَس ثذػت آٍسدى ديذ کلی اص ؿشايط هٌطقِ ٍ اسائِ الگَي صحيح ثبصديذ  -2

 ثشداسي.ًوًَِ

 ّب.دس هحذٍدُ هَسد هطبلؼِ ٍ تجضيِ ًوًَِ هٌبثغ آة صيشصهيٌیًوًَِ ثشداسي اص  -3

ّبي آاليٌذُ ًَعثيي  ثِ هٌظَس ثشسػی ّوجؼتگی هَجَد آة صيشصهيٌیتؼييي پبساهتشّبي فيضيکَؿيويبيی  -4

ّبي  آةيٌذ جزة ػطحی دس افضايؾ غلظت فلضات ٍ صيؼت دػتشع پزيشي آًْب دس آٍ ًقؾ فشٍ لٌذفيل هختلف 

 صيشصهيٌی.

يبثی ٍ ثشسػی استجبط ثيي تشکيجبت هختلف دس  ّبي آهبسي ٍ طئَؿيويبيی هٌبػت جْت هٌـأاػتفبدُ اص سٍؽ -5
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 هحذٍدُ هطبلؼبتی.

 
 

 

 هَسد ًيبص دس تين پظٍّـی 5حذاقل تخصصْبي  -7

 تخصص سديف
 حذاقل هذسک

 هَسد ًيبص
 تخصص سديف تؼذاد

حذاقل هذسک 

 هَسد ًيبص
 تؼذاد

     1 دکتشا صهيي ؿٌبع صيؼت هحيطی 1

     1 دکتشا يؼتطّيذسٍطئَلَ 2

3 
 کبسؿٌبػی صهيي ؿٌبع

 اسؿذ

1 
 

   

4        

 

 تَضيحبت )دس صَست ًيبص( 5  -8

 

 

 

 
 

 تبييذ دثيش کويتِ تحقيقبت 5         
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


