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  (RFP)آب منطقه اي تهران  هاي تحقيقاتي شركت فرم تدوين و ارائه عناوين سفارش پروژه

 

 عنوان پروژه : 

 

 های کارآمد مهار معضل پدیده شکوفایی و رشد جلبکی دریاچه سدهای استان تهران شناسایی روش

 

 

مدت زمان تقريبي انجام                               0.111.111.111                ريال(: )ميليونمبلغ تخميني 

 )ماه(:پروژه 

 

مصرف كنندگان 

 نتايج اين تحقيق:
 وزارت نیرو آب های منطقه ای

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

 

میزان رشد جلبک افزایش یافته که گاها شرایط نگران کننده ای ایجاد با افزایش مواد مغذی ورودی به دریاچه های سد های تنظیمی 

 .میگردد
 

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

 

نظر به این که آب دریاجه سدهای پنج گانه تهران برای شرب استفاده می شود وجود شرایط غیرطبیعی باعث کاهش آبرسانی و 

 شود.نگرانی در این خصوص می 

 
 

 سواالت اساسي تحقيق:  -3

 

 و شکوفایی آن چیست؟ علت رشد جلبک -1

 نوع جلبک رشد کرده چیست؟ -2

 آیا رشد جلبکی امکان مهار دارد یا خیر؟ -3

 انواع روش های مهار جلبک چیست؟ -4

 
 

 : حل خواهد  شد؟()با انجام آن، چه مسائلي از بخش آب استان دستاوردهاي كاربردي اين تحقيق براي بخش آب استان  -4

 

 مهمترین دستاورد بهبود شرایط کیفی آب تامینی جهت شرب می باشد  -

 برداری از سدها بهبود بهره -

 بهبود شرایط بصری دریاچه -
 

 
 



 

 

 

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

 

 ها شناسایی شودفشار و علل مختلف در ایجاد و رشد و توسعه انواع جلبک  -1

 جهت روش های مهارکننده جلبک پایلوت احداث شود -2

 آب مورد استفاده از پایلوت بایستی از خود سد تامین گردد -3
 

 
 رئوس كلي شرح خدمات:  -6

 

 جلبک ها شناساسی -1

 علت رشد جلبک -2

 ارائه روش های مهار رشد جلبک  -3

 تهیه و نصب پایلوت  -4

 استفاده از پایلوتآزمایش کنترل رشد با  -5

 ارائه بهترین و بهینه ترین روش -6

 

 

 حداقل تخصصهاي مورد نياز در تيم پژوهشي : -6

 تخصص رديف
 حداقل مدرك

 مورد نياز
 تخصص رديف تعداد

حداقل مدرك 

 مورد نياز
 تعداد

    5  دکتری منابع آب 0

    6  دکتری محیط زیست 2

    7  دکتری زیست شناسی 3

    8  دکتری جلبک شناسی 4

    9  لیسانس تکنسین 5

 
 توضيحات )در صورت نياز( :  -7

 

 

 نمونه برداری وآنالیز کیفی آن ها به عهده کارفرما می باشد

 
 

 تاييد دبير كميته تحقيقات :         
 

 

 

 

 


