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کنندگان نتایج  مصرف

 :این تحقیق

 و برنامه ریزی حفاظت و بهره برداریهای معاونت 

 

 

 (:های عینی موضوع در استان همراه با معرفی مصادیق یا نمونه)تعریف دقیق مسئله •

است. از  ی تغییر اقلیم شدهپدیده ی آن وقوعنتیجه ای و درهای اخیر منجر به تولید گازهای گلخانههای انسان در سالفعالیت

های شود. این در حالی است که انسان با فعالیتهای انسان بر منابع آب یاد میاین اثرات با عنوان اثرات غیرمستقیم فعالیت

ر آن نیز به طور مستقیم چرخه هیدرولوژیکی را تحت تأثیر یدیگر از قبیل تغییر پوشش گیاهی، سدسازی، انتقال آب و نظا

صحیح منابع آب، الزم است که سهم این دو نوع اثر بر متغیرهای هیدرولوژیکی تعیین شود. حوضه  دهد. برای مدیریتقرار می

آبریز حبله رود از جمله حوضه های آبریز کشور است که از هر دو دسته اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی متاثر شده است. 

تنش های اجتماعی و خسارات به سرمایه گذاری های کاهش قابل توجه رواناب های سطحی در این حوضه زمینه ساز بروز 

 انجام شده بوده و خواهد بود. 

 

   :تبیین ضرورت و نیاز اساسی برای انجام این تحقیق •

مدیریت و برنامه ریزی منابع آب در حوضه های آبریزی که متاثر از اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی هستند شامل دو دسته 

هستند. تا زمانی  "راه کارهای حفاظت از منابع آب و جلوگیری از برداشت های غیرمجاز"و  "با تغییر اقلیم راه کارهای سازگاری"

امکان که سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی در تغییرات رواناب های سطحی حوضه آبریز حبله رود مشخص نشود، 

ریزی ذکر شده فراهم نخواهد شد. نتایج این تحقیق می تواند  انتخاب ترکیب بهینه از دو دسته راهبردهای مدیریت و برنامه

 میزان سرمایه گذاری مورد نیاز برای دو دسته راهبردهای ذکر شده را نیز فراهم کند. 

 

  :سواالت اساسی تحقیق •

 روندهای مشاهده شده در دما، بارش و تبخیر در حوضه آبریز به چه صورت بوده است؟  .4

 آیا نتایج مطالعات آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم موید اثرات مستقیم انسانی بر این حوضه آبریز بوده است؟  .2

 آیا نقطه شکستی در اطالعات هواشناسی و رواناب های حوضه قابل شناسایی است؟  .3

  چه شواهدی مبنی بر اثرات مستقیم انسانی در کاهش رواناب های سطحی حوضه قابل شناسایی است؟ .1

 روش شناسی های قابل استفاده برای تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی در این حوضه چه مواردی هستند؟  .5

 سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی در این حوضه در کاهش رواناب ها چقدر هستند؟  .6

 ا به چه صورت خواهند بود؟ سناریوهای مختلف در آینده بر رواناب ه –اثرات محتمل تغییر اقلیم در ترکیب مدل  .7

 

 

 

 



 

 (:با انجام آن، چه مسائلی از بخش آب استان حل خواهد  شد؟)دستاوردهای کاربردی این تحقیق برای بخش آب استان  •

با تعیین سهم اثرات مستقیم انسانی، برنامه ریزی برای حفاظت از منابع آب و راهبردهای تغییر کاربری در قالب برنامه های 

درازمدت توسعه منابع آب استان مشخص خواهد شد. همچنین تعیین سهم اثرات تغییر اقلیم می تواند تعیین کننده میزان توجه 

در قالب این طرح تحقیقاتی، مدل هیدرولوژیک کالیبره کارهای سازگاری با تغییر اقلیم باشد. و سرمایه گذاری مورد نیاز به راه 

نیز تهیه خواهد شد که می تواند برای مدلسازی بیالن آب در حوضه مورد استفاده کارفرما قرار گیرد. شده ای برای این حوضه 

حوضه در قالب مدل سناریوهای تغییر اقلیم صورت خواهد همچنین پیش دیدهای مختلف درازمدت از تغییرات آب و هوایی این 

 گرفت که می تواند در برنامه ریزی های درازمدت توسعه منابع آب حوضه کاربرد داشته باشد. 

 

  :الزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در متدولوژی تحقیق  •

 نقاط شکست اقلیمی و هیدرولوژیکی برای حوضه تعیین شوند.  .4

 مورد استفاده قرار گیرند.  IPCC هایگزارش وسناریوهای تغییر اقلیم با توجه به نتایج  -ترکیب های مختلف مدل  .2

 سهم اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی در تغییر رژیم رواناب ها به تفکیک مشخص شوند.  .3

 در مورد اثرات مستقیم، شواهد میدانی ارائه شود.  .1

 پیشنهادات راهبردی برای کاهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم انسانی بر رواناب های حوضه ارائه شود.  .5

 

 

  :رئوس کلی شرح خدمات •

 بررسی روش شناسی تحقیقات و مطالعات مشابه در سطح بین المللی  .4

 بررسی گزارشات مطالعات هیدرولوژی، هواشناسی و برنامه ریزی منابع آب در حوضه مورد مطالعه  .2

 برنامه ریزی و انجام بازدیدهای میدانی جهت شناسایی محدوده های مورد مطالعه و جمع آوری اطالعات پایه  .3

احبه با ذینفعان و ذیمدخالن و شناسایی عوامل انسانی مستقیم در کاهش رواناب ها از طریق بازدیدهای محلی و مص .1

 بررسی آمار و اطالعات موجود

 های مد نظر در محدوده مطالعاتی سازی اطالعات رواناب در ایستگاه طبیعی .5

 آشکارسازی اثرات تغییر اقلیم در دوره مشاهداتی در حوضه مورد مطالعه و شناسایی نقاط شکست .6

 شناسایی نقطه شکست رژیم هیدرولوژیک در صورت وجود  .7

 ( و انتخاب سناریوها و مدلهای مناسب AOGCMجو ) –بررسی سناریوهای تغییر اقلیم و مدلهای جفت شده اقیانوس  .8

 در حوضه مورد مطالعه  AOGCMریزمقیاس سازی خروجی های  .9

 با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم و اثرات مستقیم بر رواناب ها حوضه آبریز مورد مطالعه  هیدرولوژیکمدلسازی  .41

 ورد سهم فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم انسانی در تغییر رژیم آوردها با استفاده از روش کشسانی اقلیمی برآ .44

صویری از تغییرات محتمل رواناب ناشی از اثرات تجمیعی فعالیت های مستقیم و غیرمستقیم در سال افق طرح ارائه ت .42

 با توجه به روند توسعه محدوده مورد مطالعه 

هایی برای سازگاری راهبردهای کالن توسعه حوضه مورد مطالعه با توجه به تغییرات محتمل در بیالن آبی ارائه توصیه  .43

  حوضه تا سال افق طرح

 

 
 

 :حداقل تخصصهای مورد نیاز در تیم پژوهشی  •



 

 تخصص ردیف
 حداقل مدرك

 مورد نیاز
 تخصص ردیف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نیاز
 تعداد

 تغییر اقلیم 4
 دکترا

کارشناس  اقتصاد 5 4

 ارشد

 

    6 4 دکترا مدیریت و برنامه ریزی منابع آب 2

    7 4 کارشناسی ارشد هیدرولوژی 3

سیستم های اطالعات جغرافیایی  1

 و سنجش از دور
 کارشناسی ارشد

4 8    

 
 

 ( :در صورت نیاز)توضیحات  •

 

  باشد. غیره میو  ، روش انجام کار پژوهشیتیم ، توانمندی و تجربیات انتخاب پروپوزال برتر براساس شرح خدمات تفصیلی
 ها باشد. محقق و مجری طرح تحقیقاتی باید از اعضاء هیأت علمی دانشگاه

 گردیده است. الزم به ذکر است با توجه به بررسی کارفرما این پژوهش در حد نصاب معامالت متوسط برآورد

 

    :تایید دبیر کمیته تحقیقات 

 

 

 

 


