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 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 یسبح هلل ما فی السموات و ما فی االرض الملک القدوس العزیز الحکیم

های که زمین را به آب حیات بخشید و از عرش تا اعماق اقیانوس ها نشانهگ را سپاس پروردگار بزر     

 هایش باشند.خلقت را به زیبایی به رخ عالمیان کشید تا او را به بزرگی یاد کرده و سپاسگذار نعمت

ز ها و ... اها، جنگلها، تاالبها، دشتخلقت با کوهزیبای ویر اکشور عزیزمان ایران سرزمینی از تص

های متنوع، مستعد معدود کشورهایی است که به دلیل داشتن تنوع زیستی باال ، تنوع اقلیم  و رویشگاه

 های اخیر توسعه ناهمگون و ناسازگار با منابع طبیعی ایجاد آلودگیحفاظت می باشد. متاسفانه در سال

ها، کاربری های نگلهای محیط زیستی، بهره برداری های بی رویه و نامناسب از منابع، تخریب ج

جبران ناپذیری به پیکره  هایهای محیط زیستی گردیده و خسارتنامتناسب اراضی و... باعث آلودگی

های های ناصحیح و کاهش و جبران خسارته است. الزمه اصالح عملکردکرداین موهبت الهی وارد 

ز آنها در راستای تامین وارد شده تحقیق در خصوص شناخت منابع موجود و چگونگی بهره برداری ا

ها و مراکز باشد که این رسالت بزرگ بر عهده دانشگاهشرایط مناسب زیست برای نسل های آتی می

علمی است. دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با داشتن کادری مجرب از مختصصین در 

ت پتانسیل باالیی جهت انجام های گوناگون تحقیقاتی مرتع و آبخیزداری، شیالت و محیط زیسزمینه

 ، های منابع طبیعیو تعیین ظرفیت های بالقوه و بالفعل عرصهارزیابی مطالعات بنیادی و کاربردی، 

 مدیریت پایدار و بهره برداری بهینه و احیای منابع طبیعی کشور را  دارد. 

این دانشکده طی های پژوهشی که توسط اعضای هیات علمی ای از فعالیتدر مجموعه حاضر گوشه

انجام گرفته، جهت آگاهی و بهره برداری دیگر پژوهشگران و افراد عالقه مند به  8931تا  8979های سال

منابع طبیعی به عنوان بخشی از ظرفیت و توان علمی اجرای این دانشکده به تصویر کشیده شده است. امید 

های مجموعه خود بتواند ه و توانمندیاست دانشکده منابع طبیعی با بهره گیری از تجارب حاصل شد

های آینده برداشته باشد. توفیق بیش از گامی کوچك در راه انجام وظایف خود در قبال کشور و نسل

 این اثر علمی را از خداوند متعال خواهانم. تهیه پیش دست اندرکاران
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 های آموزشی های پژوهشی گروهپتانسیل

  گروه شیالت

 آبزیان )گرمابی، سردابی، خاویاری، میگو و زینتی(طراحی واحدهای پرورش  -

  آنالیزهای فیزیکوشیمیایی منابع آبی -

  های آب شور و شیرینتکثیر و پرورش پالنکتون -

  مطالعات اکولوژیك منابع آبی -

  ان منابع آبیشناسایی ماهی  -

  مباحث اکوفیزیولوژیك آبزیان -

 نویسی آبزیانتغذیه و جیره -

 های ویروسیها و پایش آنها با تاکید بر بیماریبهداشت و بیماری -

  مطالعات ژنتیك و بیوتکنولوژی آبزیان -

  گروه محیط زیست

 حیات وحش های ها و جمعیتزیستگاه مطالعات -

  حفاظت مطالعات اکولوژی -

 آمایش و ارزیابی اثرات توسعه  -

 در محیط زیستGIS و RS کاربرد -

  مطالعات طرحهای پارکداری در مناطق تحت حفاظت محیط زیست -

 های محیط زیستپایش و کنترل آلودگی -

 مدیریت پسماند  -

 گردشگری طبیعی -

  روه مرتع و آبخیزداریگ

  بخیزداری و  مرتعداری ، آبیابانزدایی جامع هایمطالعات مربوط به طرح -

 ای پردازش و آنالیز داده های ماهواره -

  مدلسازی اکولوژیك و تغییرات اقلیمی -

 تنوع زیستیگیاهی و پوششمطالعات مربوط به  -

 گیری در مدیریت منابع طبیعیهای پشتیبان تصمیمایجاد سیستم -
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 پژوهشی ساختار
 

 مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست

لدین االدین خواجهآقای دکتر سید جمال ریاستبه  8918از سال  مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست         

آقای دکتر  مدیریتبا  "ی طبیعیها مدیریت و احیاء زیست بوم" بنام های فعالیت خود را با دو گروه پژوهشی

آقای دکتر علیرضا  مدیریتبا  "ژئوماتیك، ارزیابی آمایش سرزمین "و گروه پژوهشی  صوفیانی نصراله محبوبی

ردی و بنیادی در ارتباط با منابع طبیعی)آب، خاك، ی کاربهاشروع نمود. این مرکز با هدف انجام پژوهش سفیانیان 

گیری از اساتید دانشگاه و کارشناسان مجرب گیاه، حیات وحش، و آبزیان( و محیط زیست)انسانی و طبیعی( با بهره

با کمك  تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست آشنا به آخرین دستاوردهای علمی پژوهشی راه اندازی شد. مرکز

های مرتیط با استفاده از تجهیزات پیشرفته ی منابع طبیعی و ژئوماتیك و دیگر رشتههاتخصص رشتهی مهانیروی

های منابع طبیعی اعالم کرده است.  توسعه شهری و صنعتی و به دنبال آنها تغییر حضور چشم گیر خود را در پروژه

افزون جمعیت کشور منجر به آلودگی  نابسامان کاربری اراضی و همچنین تغییر الگوی مصرف همراه با رشد روز

همچنین با توجه به نقش محوری محیط زیست و منابع  . گرددمی ها منابع آب، خاك، هوا و تخریب بوم سازگان

پژوهشی را در دانشگاه صنعتی اصفهان   ضرورت ایجاد چنین مرکز ،ی کالن توسعه کشورهاطبیعی در برنامه

 ساخت.اجتباب ناپذیر می

 ی مرکز:هاتوانمندی

 و محیط زیست ی تحقیقاتی منابع طبیعیها مجری و مشاوره کلیه پروژه -8

 ، مکانیابی و مسیریابی و مطالعات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیستمطالعات آمایش سرزمین -1

 ی آبزی و آبزی پروریهامطالعات اکوسیستم -9

  و مرتعداری های بیابانزدایی، آبخیزداری مطالعات مربوط به طرح -1

  و تنوع زیستی مطالعات مربوط به پوشش گیاهی - -3

  های محیط زیستمطالعات آلودگی -8

 های علمیو همایش های آموزشیبرگزاری کارگاه -7

 آدرس:

  - مرکز تحقیقات منابع طبیعی و محیط زیست – دانشکده منابع طبیعی -دانشگاه صنعتی اصفهان  -اصفهان 
 11838-19888کد پستی 

 198- 99381118 تلفن :

 198- 99381111: گاردورن

 nrerc@of.iut.ac.ir                                                                                                            :پست الکترونیك

 www.rcnre.iut.ac.ir                                                            وبگاه:                                                              
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 شناسایی و معرفی گونه های گیاهی مناسب فضای سبز شهر اصفهان
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 مطالعه لیمنولوژیک و حفظ تعادل اکولوژیک آبهای داخلی

 )تاالب گاو خونی(

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 استان اصفهان سازمان حفاظت محیط زیست :کارفرمای طرح

 83/18/8971 تاریخ شروع:

  89/11/8971 تاریخ اختتام:

 نصراله محبوبی صوفیانی :دکتر نام مجری:

 - همکاران:

 خالصه طرح:

با توجه به اهمیت تاالبها و حساسیت اکوسیستم تاالب گاوخونی در قسمت کویر مرکزی ایران، هدف از         

های بیولوژیك، اکولوژیك و فیزیکوشیمیایی و دستیابی به  ژگیبررسی لیمنولوژیك این تاالب شناخت وی

ریزی صحیح به منظور حفظ تعادل اطالعات مورد نیاز جهت ارائه طریق در فازهای بعدی طرح برای برنامه

 وری بهینه و پایدار از آن است. اکولوژیك تاالب و همچنین    بهره

 13سانتی متر و حداکثر طول  811الی  11ع و حداکثر عمق کیلومتر مرب 178تاالب گاوخونی با وسعت تقریبی 

کیلومتری از آن قرار گرفته است.منطقه تاالب  887کیلومتر در مواقع پر آبی در جنوب شرقی اصفهان و به فاصله 

و  91°114های 4 شرقی و عرض 31°334و  31° 114متر از سطح دریا است و بین طولهای  8311دارای ارتفاع حداقل 

شمالی، در شمال شرقی دهستان جرقویه و جنوب غربی شهرستان نایین و جنوب شرقی شهر ورزنه و غرب  °91

 منطقه ندوشن از استان یزد و شمال غربی کویر ابرقو و شرق دهستان رودشتین واقع شده است.

ار هواشناسی با توجه به طبقه بندی مناطق مختلف استان اصفهان بر اساس شرایط اقلیمی و با استفاده از آم

ایستگاههای مختلف محدوده مورد مطالعه )گاوخونی( همراه با مناطق کاشان، خور و بیابانك در ردیف مناطق 

 کویری قرار گرفته است. 

 به منظور دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده طرح، عملیاتی به شرح ذیل انجام پذیرفت:

اکولوژیك منطقه مطالعاتی که از طریق مشاهدات عینی و  جمع آوری اطالعات کلی پیرامون شرایط طبیعی و -8

 بررسی منابع مختلف موجود صورت گرفته است.

 تعیین ایستگاههای نمونه برداری -1

 بررسی کیفیت فیزیکوشیمیایی آب که با نمونه برداریهای منظم از ایستگاههای تعیین شده انجام پذیرفته است. -9

بنتوزها و نکتونها( منطقه مورد بررسی از طریق نمونه برداریهای منظم از ستون آب و  شناسایی آبزیان )پالنکتونها، -1

 بستر تاالب و با استفاده از کلیدهای شناسایی.
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 گونه های در معرض خطر و نادر استان اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان :کارفرمای طرح

 83/18/8971 شروع:تاریخ 

  89/11/8971 تاریخ اختتام:

 مهدی بصیری و محمودرضا همامیدکتر  نام مجری:

 - همکاران:

 خالصه طرح:

دار استان اصفهان با توجه به مطالعات قبلی تهیه در این مطالعه مقدماتی فهرستی از گیاهان و جانوران مهره         

های تهدید شده، اساسی درباره روند تکاملی روشهای ارزیابی گونه گردید. ضمن توضیح در مورد برخی از مفاهیم

های تهدید های اتحادیه جهانی حفاظت تشریح شد. در بخش گیاهی، گونهکمیسیون بقاء گونه 8331بندی سال طبقه

 بندی اتحادیه جهانی حفاظت و نظر کارشناسان خبره فهرست شد. در بخششده استان اصفهان با توجه به طبقه

های تهدید شده استان در مقیاس جهانی ارائه گردید و پستانداران بزرگ جثه استان بطور جانوری فهرست گونه

های کمی، پایندگی بندی شدند. بعنوان یك نمونه از تجزیه و تحلیلمقدماتی از نظر ریسك انقراض ارزیابی و طبقه

ارزیابی گردید. منابع و مأخذ موجود در مورد تاالب  Vortexافزار جمعیتهایی از آهوی ایرانی با استفاده از نرم

گاوخونی مورد مداقه قرار گرفت و ضمن بررسیهای میدانی مشخصات و ویژگیهای منطقه گاوخونی از نظر فیزیکی، 

ژئومورفولوژیك و اکولوژیك بیان گردید. پرندگان تهدید شده و یا نادر در منطقه معرفی شده و فهرست پرندگان 

گذران تاالب گاوخونی در دو دهه اجر زمستانه و مهاجر تابستانه و نیز انواع و تعداد پرندگان آبزی زمستانمقیم، مه

 اخیر، ارائه گردید.
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 ارزیابی مناطق کوهستانی قمصر کاشان جهت احداث منطقه شکار ممنوع

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 یست استان اصفهانسازمان حفاظت محیط ز کارفرمای طرح:

 17/88/8973 تاریخ شروع:

 89 17/81/18 تاریخ اختتام:

 دکتر سید جمال الدین خواجه الدین نام مجری:

شمس اله ایوبی، مهندس جمشید رحمانی، مهندس ، کوپائی سعید سلطانیدکتر احمد جاللیان، دکتر  :همکاران

 مهرداد ماهشانیانس مهندارحامی،  صدر محمدمهندس  ، پروین صفیان بلداجیمهندس 

 خالصه طرح:

توسعه صنعت و لزوم پیروی بشر از آن، مشکالت زیست محیطی زیادی را ایجاد کرده که علی رغم توجه عده        

گردد.  مند این مرز و بوم به مسائل منابع طبیعی و حیات وحش فشار زیادی به آنها وارد می زیادی از مردم عالقه

قه زیبا و از نظر تنوع زیستی بسیار جالب توجه است که عالوه بر موقعیت کوهستانی منطقه قمصر کاشان یك منط

های کوچکی نیز در منطقه یافت می شود. منطقه کوهستانی آن زیستگاه جانوران و گیاهانی است که  آن، دشت

پر آب در منطقه برای تنوع زیستی کشور مهم و با ارزش می باشد. ناحیه کوهستانی دارای دره ای زیبا و نسبتا 

مرکزی محسوب می شود. که آب دائم در رودخانه آن جاری است. هر چند که کمیت آن قلیل ولی بسیار موثر در 

شکل گیری این زیستگاه است. باغات زیبایی دره را پر کرده که دارای درختان میوه متنوع زراعی است که سن 

خمره ای در حیاط امامزاده ای در روستای شمال منطقه سال می رسد. درخت سرو  111برخی از آنها به بیش از 

های طبیعی منطقه محسوب می گردد. این منطقه با حیات وحش  ساله را دارد که جزو زیبایی 8111قدمت غریب 

آن می تواند از نظر علمی مورد توجه عده زیادی از دانشمندان هم قرار گیرد. در فصل مساعد، در کوهستانهای آن 

 حظه ای خاموش نمی شود .آوای کبك ل

در این طرح ابتدا مطالعات اجزاء اکوسیستم که همانا خاك، زمین شنلسی، پوشش گیاهی ، هیدرولوژی، آب و هوا، 

فیزیوگرافی، مطالعات اجتماعی اقتصادی و حیات وحش هستند به صورت گروههای مطالعاتی جداگانه انجام و 

 حیط زیست استان اصفهان ارسال شد.نتایج به صورت گزارشات فنی به اداره کل م

های اطالعاتی شکل  در بخش سنتز و تلفیق با استفاده از نتایج به دست آمده از گروههای مطالعاتی به صورت الیه

واحدهای زیست محیطی مشخص و توان اکولوژیکی هر  GISزمین، خاك، پوشش گیاهی و استفاده از تکنیك 

ورزی و منابع طبیعی و محیط زیست تعیین و سپس با مشخص کردن واحد زیست محیطی جهت کاربردهای کشا

های هر واحد زیست محیطی جهت هر نوع استفاده نسبت به تعیین بهترین کاربری اقدام شده  و محدودیت ها قابلیت

 است.
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 طرح جامع پناهگاه حیات وحش موته

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 یط زیست استان اصفهانسازمان حفاظت مح کارفرمای طرح:

 18/18/8973 تاریخ شروع:

 87/1/8918 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدین دکتر نام مجری:

محمد کابلی، مهندس محمود رضا همامی، دکتر نصراله محبوبی صوفیانی، دکتر احمد جاللیان،  دکتر همکاران:

سید احمد خاتون آبادی، دکتر جمشید رحمانی، س مهندفرزاد روحانی شهرکی، مهندس مجید ایروانی، مهندس 

کورش شیرانی، مهندس محمد جواد بازرگانی، مهندس مهرداد ماهشانیان، مهندس ، کوپائی سعید سلطانیمهندس 

مهندس فریدون نوربخش، مهندس خلیل جلیلی، مهندس کوشیار مختاری، مهندس محمد رضا رجبی، مهندس 

پروین صفیان بلداجی،  مهندس  محمد تقی معینیان،مهندس  صدر ارحامی، محمد مهندس علیرضا کریمی کارویه،

 سعید اسداله مهندس 

 خالصه طرح:

منطقه حفاظت شده موته در استان اصفهان واقع شده و با زحمات زیاد چند ده ساله حفظ و حراست گردیده         

یستی باالیی داشته و در صورت مدیریت صحیح است. این منطقه با ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری کم نظیر، تنوع ز

می تواند برای آیندگان حفظ گردد و در صورت کم توجهی به اهمیت و ارزش ملی و بین المللی آن، به سادگی در 

معرض تعرض و تخریب قرار می گیرد و همانند دیگر مناطق کشور در زمانی بسیار کوتاه به بیابانی با تنوع زیستی 

 یل گردد. بسیار محدود تبد

در منطقه موته با همکاری تعدادی از اعضای هیئت علمی دانشگاه  “جامع پناهگاه حیات وحش موته  ”مطالعه طرح

صنعتی اصفهان و با پشتیبانی مالی اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان انجام گرفت. این مطالعه با اجرای 

ز روشهای نوین نمونه برداری بهره گیری شد. روش کار صحرایی بسیار گسترده اجرا گردید که در آن ا

برداری و مطالعه پرندگان و حیات وحش منطقه از روشهای نوینی است که بررسیهای علمی اخیر بر این مبنا  نمونه

صورت می گیرد و برای اولین با در کشور مورد استفاده قرار گرفت. مطالعه پوشش گیاهی با دقت بسیار باال اجرا 

به جرات می توان گفت که در ایران کمتر مطالعه پوشش گیاهی چنین دقتی را دارا بوده است. همچنین  گردید که

های گیاهی جمع آوری شده برای استفاده دیگران در  ی گیاهی منطقه با دقت وافر اجرا شد که نمونهها مطالعه گونه

ی مختلف مطالعات مانند: ها ردد. بخشگ هرباریوم دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان نگهداری می

خاك، هوا و اقلیم، مسائل اقتصادی و اجتماعی، هیدرولوژی و... همگی با دقت حوصله فراوان انجام گرفت که 

های مطالعاتی، سعی  های اصلی طرح در هر کدام از بخش موجب مباهات گروه تحقیق است. برای نیل به هدف

و نتایج آنها به خوبی در تدوین گزارشهای مختلف تشریح گردد تا شده که کار در صحرا با دقت بررسی 

 ی اجرای الزم حاصل آید. ها سیاست



 

81 

 طرح جامع مدیریت پارك ملی کاله قاضی

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 19/81/8973:تاریخ شروع

  13/1/8919 تاریخ اختتام:

 احمد جاللیاندکتر  نام مجری:

مهندس محمود رضا همامی، دکتر نصراله محبوبی صوفیانی، دکتر سید جمال الدین خواجه الدین، دکتر  همکاران:

سعید مهندس جمشید رحمانی، مهندس فرزاد روحانی شهرکی، مهندس مجید ایروانی، مهندس محمد کابلی، 

محمد مهندس کورش شیرانی، مهندس محمد جواد بازرگانی، مهندس مهرداد ماهشانیان، مهندس ، کوپائی سلطانی

علیرضا کریمی مهندس فریدون نوربخش، مهندس خلیل جلیلی، مهندس کوشیار مختاری، مهندس رضا رجبی، 

پروین مهندس محمد تقی معینیان، مهندس ارحامی، سعیده رنجبر نایینی، مریم فرهمند،  محمد صدرمهندس کارویه، 

 سعید اسداله.مهندس پوریان،  مصطفی درویشمهندس ی، صفیان بلداج

 خالصه طرح:

یك اکوسیستم موقعی پایدار خواهد بود که در وهله اول اجزاء آن اکوسیستم شناسایی و مطالعه شوند.       

با های اجزاء آن مشخص و برنامه ریزی علمی و عملی جهت استفاده پایدار از آن  ها، پتانسیلها و محدودیت قابلیت

های اجزاء اکوسیستم گردد. در این راستا شناسایی و مطالعه اجزاء اکوسیستم پارك  توجه به پتانسیلها و محدودیت

هکتار و برنامه ریزی جهت استفاده علمی و پایدار از آن بر اساس قرارداد منعقده  31118قاضی به وسعت  ملی کاله

 81-11اداره کل محیط زیست استان اصفهان در قالب طرح بین دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان و 

 انجام شد. 

ابتدا مطالعات اجزاء اکوسیستم که همانا خاك، زمین شنلسی، پوشش گیاهی، هیدرولوژی، آب و هوا، فیزیوگرافی، 

 وحش هستند به صورت گروههای مطالعاتی جداگانه انجام و نتایج به صورت مطالعات اجتماعی اقتصادی و حیات

 گزارشات فنی به اداره کل محیط زیست استان اصفهان ارسال شد.

استفاده گردید.دقت مطالعات در  11111/8و  31111/8بوده و عمدتا از عکسهای هوایی  31111/8مقیاس مطالعاتی 

حد مقیاس و اغلب فراتر از مقیاس تعیین شده بود و به جرات می توان گفت مطالعات انجام شده در حد خود 

ر به فرد است. در بخش سنتز و تلفیق با استفاده از نتایج به دست آمده از گروههای مطالعاتی به صورت منحص

واحدهای زیست محیطی مشخص  GISی اطالعاتی شکل زمین، خاك، پوشش گیاهی و استفاده از تکنیك ها الیه

و محیط زیست تعیین و  و توان اکولوژیکی هر واحد زیست محیطی جهت کاربردهای کشاورزی و منابع طبیعی

های هر واحد زیست محیطی جهت هر نوع استفاده نسبت به تعیین  و محدودیت ها سپس با مشخص کردن قابلیت

 بهترین کاربری اقدام شده است.
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 آباد به عنوان منطقه شکار ممنوعکوه و عباسطرح ارزیابی منطقه سیاه

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان :کارفرمای طرح

 18/81/8973 :تاریخ شروع

  18/81/8911 تاریخ اختتام:

 جمشید رحمانیمهندس  نام مجری:

محمد مهندس ، کوپائی سعید سلطانیمهندس سید جمال الدین خواجه الدین، دکتراحمد جاللیان، دکتر  همکاران:

محمد تقی مهندس ارحامی ،  محمد صدرمهندس له ایوبی، شمس امهندس مهرداد ماهشانیان، مهندس کابلی ، 

 معینیان

 خالصه طرح:

منطقه سیاه کوه در شمال اردکان، شرق نائین و انارك، غرب بیاضه واقع شده است. این منطقه بین طولهای        

های جغرافیایی  عرض ثانیه شرقی( و 1دقیقه و  91درجه و  31ثانیه غربی( و ) 31دقیقه و  18درجه و  39جغرافیایی )

 ثانیه شمالی( قرار دارد. 17دقیقه و  97درجه و  99ثانیه جنوبی( و ) 11دقیقه و  19درجه و  91)

باشد. مطالعات اجزاء اکوسیستم که همانا خاك،  کیلومتر مربع می 98/9331هکتار یا  933198مساحت کل منطقه 

گرافی، مطالعات اجتماعی اقتصادی و حیات وحش زمین شنلسی، پوشش گیاهی، هیدرولوژی، آب و هوا، فیزیو

هستند به صورت گروههای مطالعاتی جداگانه انجام و نتایج به صورت گزارشات فنی به اداره کل محیط زیست 

 استان اصفهان ارسال شد.

  آبادقه سیاه کوه و عباسنقشه طبقات ارتفاعی منط

 

  آبادمنطقه سیاه کوه و عباس شیبنقشه 
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باختر در استان  یشرکت برق منطقه ا هایخطوط و پست یمکان تیبرداشت موقع

 (GIS 0و0)فاز  یمرکز
 دانشگاه صنعتی اصفهان مان مجری:ساز

 شرکت ساپکو کارفرمای طرح:

 19/81/8973تاریخ شروع:

  87/18/8911 تاریخ اختتام:

 علیرضا سفیانیان نام مجری:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  همکاران:

 خالصه طرح:

ی ها قال و فوق توزیع و برجی انتها به موقعیت مکانی پست DGPSو GPS در این پروژه با استفاده از          

 ای باختر برداشت شد. برق منطقه GIS ی اولیه سیستمها زاویه خطوط انتقال نیرو در استان مرکزی، به عنوان داده

 99متر چهار نقطه از  3 ی زاویه و خطوط انتقال با دقتها نقطه مربوط به برج 8893در این طرح موقعیت مکانی  

نقطه حساس در خصوص تقاطع خطوط انتقال با  891متر تعداد  3نقطه با دقت  891کیلوواتی جمعاً  89پست 

نقطه گوشه 1متر )شامل  8 راه آهن و تأسیسات عمده و مراکز حساس استان مرکزی با دقت -ها رودخانه– ها جاده

زی خطوط خروجی( در استان مرک لنقطه گوشه اتاق فرمان و کنتر 1به  ها پست، موقعیت قرار گرفتن ترانس

 ارائه گردید.Shape file و Excel در نهایت نتایج برداشت موقعیت مکانی نقاط به دو فرمت  برداشت شد.
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های استخراج و بررسی آلودگی آب، خاك و گیاهان به فلزات سنگین ناشی از فرایند

 فراوری معدن سرب و روی آهنگران در استان همدان

 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  رمای طرح:کارف

 13/13/8911 تاریخ شروع:

 11/19/8913 تاریخ اختتام:

 بهروز عشقی مالیری: نام مجری

 حسین شریعتمداریدکتر نوراله میرغفاری،  دکتر همکاران:

 خالصه طرح:

یب و آلودگی محیط زیست استخراج و فرآوری مواد معدنی به خصوص معادن فلزی نقش عمده ای در تخر        

کاوی سابقه  های معدن دارد. آلودگی آب، خاك و هوا به عناصر فلزی بخصوص فلزات سنگین حاصل از فعالیت

های تصفیه و  های صنعتی دارد. حجم زیاد فاضالب و مواد زائد، اعمال روش تر از آلودگی ای بسیار طوالنی

 اسی روبرو ساخته است.های اطراف معادن را با مشکالت اس پاکسازی محیط

های گیاهی  های باالی این عناصر را دارند. این گونه علیرغم اثر سمی فلزات بعضی گیاهان توانایی تحمل غلظت

یابی و  های بیوزئوشیمیایی معدن های حضور ترکیبات فلزی در خاك در روش می توانند به عنوان شاخص

های آلوده مورد استفاده قرار گیرند، ولی در  زی خاكتشخیص آلودگی خاك و همچنین به عنوان عامل پاکسا

صورت مرتعی یا خوراکی بودن این گیاهان، جذب و ذخیره سازی فلزات توسط آنها موجب انتقال عناصر فلزی به 

 های زیستی و ایجاد مسمومیت در جانوران و انسان می گردد. چرخه

ستخراج و فرآوری معادن فلزی در آب، خاك و گیاهان های ناشی از فرآیندهای ا بررسی چگونگی انتشار آالینده

های مقاوم که توانایی جذب و ذخیره سازی عناصر فلزی را دارند، اولین گام در جهت ارائه الگوی  و شناسایی گونه

 مدیریت زیست محیطی معادن و کاهش اثرات سوء آنها بر محیط می باشد.
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صنعتی مناطق خشک و نیمه خشک ی چوبی صنعتی و نیمه هاگونهتعیین رویشگاه 

 RSو  GISای در استان چهارمحال و بختیاری با استفاده از مدیترانه
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 های علمی کشور ریاست جمهوری شورای پژوهش کارفرمای طرح:

 11/81/8918تاریخ شروع:

  11/3/8913 تاریخ اختتام:

 اجه الدینسید جمال الدین خودکتر  نام مجری:

حمید رضا دکتر علیرضا سفیانیان، دکتر سعید پورمنافی، مهندس رسول مهدوی نجف آبادی، مهندس  همکاران:

 سلطانی کوپایی سعیددکتر کریم زاده، 

 خالصه طرح:

با توجه به اهمیت جنگلهای مناطق خشك و نیمه خشك تولید چوب برای رفع نیاز کشور به این محصول،        

این تحقیق شی مناسب جهت جلوگیری از سیر نزولی کمیت و کیفیت جنگلهای زاگرس ضرورت دارد. اتخاذ خط م

 Pinus( کاج بروتسیا )Olea europeaجهت تعیین رویشگاه بالقوه چهار گونه جنگلی صنعتی زیتون ) 

brutiaسرو ) ( نازCupressus sempervirens var cereiformis) ( و سدر لبنانCedrus libani)  که

. مطالعه در کل استان چهارمحال انجام گرفت RS & GISمختص اقلیم مدیترانه می باشد، با استفاده از فن آوری 

هکتار می  111/911هکتار بوده و منطقه جنگلی آن بالغ بر  8839911و بختیاری انجام شد. مساحت استان در حدود 

ی پایه موجود، رقومی نمودن ها ری اطالعات و نقشهگردد. مراحل انجام کار در این تحقیق به ترتیب : جمع آو

های اطالعاتی مختلف مثل: شیب، طبقات ارتفاعی و جهت  تولید الیه 8:13111ی توپوگرافی با مقیاس ها نقشه

منطقه، مثل  DEMشیب، تقسیم بندی اقلیمی، انجام رگرسیون برای تولید آمار هواشناسی الزم با استفاده از 

همباران سالیانه، هم مینیمم مطلق دما، هم ماکزیمم مطلق دما، رطوبت نسبی ساالنه و رطوبت  همدماهای سالیانه،

های  ی خاك از منابع مختلف و تشکیل بانك اطالعاتی خاك با الیهها نسبی ماههای خشك رقومی نمودن نقشه

 های آبراهه های کاربری اراضی، شبکه ساخت الیه EC, pH, CaCO3واحد اراضی، عمق خاك، بافت خاك، 

اراضی از طریق آنالیز داده های رقومی اصلی، فرعی و الیه دریاچه ها، باتالقها و مردابها و تولید الیه کاربری 

. GPSدر کالسهای مورد نیاز و همچنین بررسی صحت آن از طریق کنترل صحرایی با  +ETMماهواره ای 

بررسی گردید و چهار گونه زیتون، کاج بروسیا، سروناز و نیازهای اکولوژیکی تعدادی از گونه های منطقه مدیترانه 

های مختلف مقایسه و با استفاده از دو منطق  با الیه ها لبنان برای منطقه انتخاب شد. نیازهای اکولوژیکی گونهسدر 

BOOLEAN  وFUZZY ی مذکور در استان چهار محال و بختیاری تعیین گردید.ها رویشگاه گونه 
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 GISم اطالعات جغرافیایی استان اصفهان نیاز سنجی سیست
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان –سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  کارفرمای طرح:

 1/17/8918 تاریخ شروع:

  83/3/8918 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

 - ن:همکارا

 خالصه طرح:

، اطالعات دقیق و بهنگام می باشد. جهت ها آنچه مسلم است یکی از ارکان مهم تصمیم گیری و برنامه ریزی        

ای به جز استفاده از ابزار و  ذخیره، بازیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات با حجم زیاد آن، چاره آوری، جمع

، سیستم اطالعات های نوین در مطالعات این پدیده تکنولوژی نوین ماشینی وجود ندارد. یکی از

  .می باشدGIS ( یا به طور خالصه Geographic infprmation systemجغرافیایی)

جهت اجرای سیستم اطالعات جغرافیایی در سطح استان، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، دستورالعمل مبنی 

ان فازصفر پروژه ومختلف طراحی و تدوین نموده است که تحت عن ، را در مراحلGISبر تحلیل نیازهای کاربران 

GIS ی زیربط که خواستار اجرای سیستم اطالعات جغرافیایی ها مد نظر است که این دستورالعمل توسط ارگان

در آن GIS باشد که تاکنون سیستم  ی صنعتی میها ،شهركها گردد. یکی از این ارگان هستند تکمیل می

باید با اهداف سازگار باشد و اهداف می بایستی از دیدگاه مدیریت بیان شده  GISمطالعات است.  جایگاهی نداشته

ی صنعتی که نیازمند قرار ها و بررسی نتایج متمرکز شده و نهایتاً قابل اندازه گیری باشد اهداف مهم شرکت شهرك

 گرفتن در سیستم اطالعات جغرافیایی میباشند عبارتند از:

 ی صنعتیها طالعه اولیه جهت احداث شهركمکانیابی و م -

 تفکیك و آماده سازی قطعات صنعتی جهت واگذاری -

 تأمین و توزیع امکانات زیر بنایی از قبیل آب و برق و تلفن و... برای واحدهای منفرد در شهرك -

 کمك به توزیع نسبی و تثبیت جمعیت -

 کمك به حفاظت و توسعه محیط زیست -

 روم و رشد یافتهایجاد تعادل میان مناطق مح -

 ها انتقال صنایع آلوده و مزاحم از حوزه شهری به شهرك -

 ها ساماندهی و تمرکز صنایع در شهرك -

 ی کشاورزی و زراعیها جلوگیری از تخریب زمین -
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بیان میشود با اجرای سیستم GIS ی صنعتی که تحت توسعه اهداف پروژه ها تعدادی از اهداف شرکت شهرك

 هد گرفت که شامل موارد ذیل می باشد: دراین غالب قرار خوا

 ری متناسب با صنعتای صنعتی بر اساس اصول مهندسی شهرسازی و معمها طراحی شهرك -

 جذب اعتبارات عمرانی به عنوان یارانه برای واحدهای صنعتی  -

 ی سرمایه ای و بهینه سازی کالن هزینهها کاهش هزینه -

یگاه سیستم اطالعات جغرافیایی در چارت سازمانی شرکت ادر شهرك الزم است ج GISتعیین کاربردهای  جهت

ی شرکت را داشته ها و دیگر معاونتserver توانایی اتصال به  GISدیده شود تا آن جایگاه به عنوان دپارتمان 

 و کارشناسان بتواند با آن جایگاه در ارتباط باشند. ها باشد تا معاونت

از  ها ی عملیاتی است که این برنامهها ی دارای برنامهها ری از ارگانتی استان اصفهان مانند بسیاعی صنها شهرك

ی عمرانی تحت پروژه به صورت زیر قابل طبقه ها نظر زمان بندی هزینه قابل طبقه بندی و اولویت هستند. لذا برنامه

 بندی و اولویت بندی است. 

 پیاده کردن نقشه و تکنیك و طراحی پروژه آماده سازی شامل پارامترهایی چون: انتخاب محل، توپوگرافی، -

 قطعات، مکانیك خاك 

 پروژه آب شامل پارامترهایی چون: چاه)موجود و مورد نیاز(، تجهیز چاه، خط انتقال آب، آب مورد نیاز، منبع -

 زمینی آب، منبع هوایی آب، شبکه توزیع آب

 ن برق خدماتیپروژه برق شامل پارامترهایی چون:خط انتقال برق، شبکه توزیع برق، تأمی -

 ، عملیات خاکی، جدول گذاری و دفع ها تسطیح خیابان پروژه معابر و محوطه سازی، شامل پارامترهایی چون: -

 ی، زیر سازی، احداث پل، آسفالت.حی سطها آب

 ساختمان انبار، ساختمان آتش نشانی، ساختمان  ساختمان اداری، پروژه فضای سبز شامل پارامترهایی چون: -

 سکول، مساجدنگهبانی، با

 ساختمان مرکز مخابرات، کابل کشی، مرکز تلفن پروژه مخابرات شامل پارامترهایی چون: -

 پروژه گاز رسانی شامل پارامترخایی چون: شبکه گازرسانی -

از مسائل مهم دیگر در طراحی سیستم اطالعات جغرافیایی، افرادی که از سیستم استفاده می کنند که این افراد شامل 

آوری و  دهند و اشخاصی که داده را جمع ندگان، کسی یا کسانی که اعمال پردازش را انجام میتصمیم گیر

این سه دسته می توانند در سطوح مختلفی قرار گیرند و میزان دسترسی آنها با توجه به  کنند،می باشند. نگهداری می

 سطوح آنها قابل توجیه خواهد بود.
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 آبیاری فضای سبز  های نمکی دربررسی استفاده از پساب
 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور  کارفرمای طرح:

 88/88/8918تاریخ شروع:

 13/18/8913 تاریخ اختتام:

 نوراله میرغفاریدکتر  نام مجری:

 اردشیر خسروی مهندس بهروز مالیری، مهندس  جهانگیر عابدی کوپایی، دکتر  همکاران:

 :طرح خالصه

ی کشاورزی و صنعتی برای تأمین مواد غذایی از ها رشد روز افزون جمعیت جهان، همگام با گسترش فعالیت         

سو و خشکسالی پی در پی در سالهای اخیر از سوی دیگر، موجب شده است که منابع موجود آبهای سطحی و  یك

برداری خود برسد و بالطبع فشار بیش از  ك به اوج بهرهزیر زمینی در اکثر کشورهای واقع در کمربند مناطق خش

اندازه به منابع آب وارد آید. ایران جزء کشورهایی است که برداشت آب از منابع زیرزمینی آن بیش از معیارها و 

 میلی متر، با یك سوم متوسط 131تا  191استاندارهای بین المللی می باشد و متوسط بارندگی سالیانه آن در حدود 

بارندگی کره زمین است که از پراکندگی زمانی و مکانی مطلوبی هم برخوردار نیست. تأمین آب برای مصارف 

ی ها های دولت در حال حاضر و آینده بوده و اغلب سرمایه گذاری مختلف به عنوان یکی از اساسی ترین دغدغه

 کالنی در این بخش به عمل آمده است.

های متنوع  یی آب، کاربرد زنجیره ای آب متناسب با تغییر کیفیت آن در بخشیکی از راهکارهای اصلی صرفه جو

ی آبیاری ها مصرف می باشد. راه حل دیگر، استفاده بهینه از آبهای متعارف و نامتعارف موجود و کاربرد سیستم

فیت پایین بیش از ی با کیها کارا و با بازده باالست. بنابراین لزوم بررسی امکان استفاده مجدد از فاضالب و آب

های دفع فاضالب  های انجام شده نشان می دهدکه یکی از بهترین شیوه شود. بررسی پیش در کشور احساس می

تصفیه شده، کاربرد آن برای آبیاری در کشاورزی است. از آنجائیکه پساب جزء منابع غیر متعارف آب محسوب 

گیری مطلوب از آن، مخاطرات  است که ضمن بهرهشود، کاربرد آن در کشاورزی نیازمند مدیریت خاصی  می

 زیست محیطی و بهداشتی برای خاك، گیاه و منابع آب سطحی و زیر زمینی نداشته باشد.
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 ی گیاهی مناسب فضای سبز شهر اصفهانهاگونهشناسایی و معرفی 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 انسازمان پارکها و فضای سبز اصفه کارفرمای طرح:

 11/81/8911 تاریخ شروع:

 81/7/8918 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

علی تهرانی فر، مهندس ولی اله مظفریان، مهندس مجید شبان، مهندس  مسعود گل محمدی، مهندس  همکاران:

آزیتا مهندس لهام محمدی، امهندس مرضیه رضایی، مهندس پور،  مهین رفیعیمهندس حمیدرضا اصالنی ، مهندس 

 متولی باشی

 خالصه طرح:

سازمانهای پارکها و فضای شهرهارا بر آن داشته تا با کشت  توجه به اهمیت فضای سبز درمناطق مسکونی، با       

ی مناسب درختی و درختچه ای بر وسعت پوشش گیاهی افزوده و میزان سرانه فضای سبز را در هر شهر ها گونه

ی ها ی درختی و درختچه ای در محیطها گونهبا توجه به اهمیت موضوع و موفق بودن کاشت،  افزایش دهند.

ی نزدیك به آن شهر سود جست. ها ی کشت شده با دوام و استقرار باال، در شهرها گونهجدید شهری، می توان از 

ط اکولوژیکی خود ی درختی و درختچه ای موجود در شهرهای مختلف متناسب با اقلیم، خاك و شرایها گونه

با اقلیم مشابه استفاده نمود. با  ، جهت کشت در فضای سبز شهرهای دیگرها گونهسازگاری یافته که می توان از این 

در منابع زیادی قید گردیده از طرفی اقلیم این  تبریز، شیراز، توجه به اینکه آلودگی شهرهای تهران، اصفهان، مشهد،

می توان  ،این چند شهر بزرگ ی کشت شده درها گونهاست، لذا با استفاده از لیست مشابه هم  شهرها به طور نسبی،

در فضای سبز اصفهان، که مقاومت به شرایط آلودگی هوا را دارند، اقدام کرد. ازبین  ها گونهنسبت به معرفی برخی 

رایط اکولوژیکی می تواند به ش ها گونهی کشت شده در فضای سبز شهرهای مختلف، تعدادی از این ها گونه

شهرها هستند که درختان  ، خودها یکی از آزمایشگاه خاص اصفهان مقاومت و سازگاری نشان دهد. به دنبال آن،

 چندین ساله در آنها مشاهده شده و می توان از آنها کمك گرفت.

ز منتاطق متی تتوان ا ی مناسب درختی و درختچه ای برای کاشتت در منتاطق شتهریها گونههمچنین جهت انتخاب  

جنگلی استفاده نمود که دارای رویشگاه طبیعی و تنوع گونه ای می باشند. دیرزیستی و مراحل مختلف فنولوژی ایتن 

 درختان در چنین مناطقی، بررسی فرم رویشی، ابعاد و تناسب آنها با فضای سبز مورد نظر را امکانپذیر می کند. 

 

 نمایی از مزرعه پژوهشی دانشکده منابع طبیعی

شناسایی و معرفی گونه های گیاهی مناسب فضای سبز "طرح 

  "شهر اصفهان
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 برای کنترل فصل چرا NOAAی ماهواره هابررسی امکان استفاده از داده

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 شورای پژوهشهای علمی کشور -ریاست جمهوری  کارفرمای طرح:

 83/8/8911تاریخ شروع:

  8/1/8913 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

سعید پورمنافی، مهندس لیرضا سفیانیان، عدکتر رحیم قنبری، مهندس صالح الدین زاهدی، مهندس  :همکاران

 نجف آبادیرسول مهدوی مهندس 

 خالصه طرح:

منابع طبیعی تجدید شونده در اکثر کشورهای در حال توسعه و نیز کشور ما، از اهمیت زیادی برخوردار است.         

ملی را ضروری می سازد. بطوریکه برنامه ریزی مناسب و علمی جهت استفاده بهینه و مدیریت صحیح این سرمایه 

یکی از مهمترین عوامل تخریب مراتع کشور، چرای زودرس و خارج از فصل دام می باشد. در این مطالعه کوشش 

 TERRA-MODISو  IRS-WiFSی ها ی ماهواره ای سنجندهها به عمل آمد تا با استفاده از سری زمانی داده

میلیون هکتار با محوریت  3/8راتع منطقه ای به وسعت زمان مناسب شروع چرا و نیز خاتمه فصل چرا برای م

 شهرستانهای سمیرم و لردگان واقع در استانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری تعیین شود. 

ی توپوگرافی منطقه، اقلیم، پوشش گیاهی، خاکشناسی، زمین شناسی، ها نقشهاطالعات اولیه مورد نیاز، از قبیل 

و... تهیه و مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت. سپس طی بازدیدهای صحرایی، ضمن اطالعات اقتصادی اجتماعی 

 ی ماهواره ای همزمان با شروع مطالعهها آشنایی کامل با منطقه طرح، پارامترهای مورد نظر اندازه گیری شدند. داده

از نظر عدم وجود ابر، سایه  از هر دو سنجنده و کنترل آنها، ها به صورت هفتگی تهیه و پس از انتخاب یکی از داده

سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح انجام گرفت. در  8:131111ی توپوگرافی ها نقشهو...تصحیح هندسی با استفاده از 

داده زمانی ماهواره ای  18ی هر سنجنده به داده زمین مرجع شده، ثبت داده شد. در این مطالعه ها ادامه سایر داده

بصورت سری زمانی مورد استفاده قرار  MODISتعداد داده ماهواره ای از سنجنده  و به همین WiFSسنجنده 

هر تاریخ و تصحیح توپوگرافی با روش  Metadataگرفت. تصحیح رادیومتریك با استفاده از اطالعات موجود در 

تهیه شده از  FCCمنطقه بر روی اطالعات صورت گرفت. با استفاده از  DEMغیر المبرتی و با استفاده از نقشه 

بر روی آنها و انتخاب نواحی تعلیمی مناسب با استفاده از روش  PCAترکیب باندهای زمانی مختلف و اعمال آنالیز 

ی مختلف منطقه، شامل: نقشه کاربری اراضی، پوشش گیاهی، مرتع و جنگل )بر ها الیه طبقه بندی نظارت شده،

ی تولیدی و ضریب کاپای هر نقشه با استفاده از نقاط ها نقشهاساس درصد تاج پوشش( تهیه و دقت و صحت 

 ی ها تشکیل گردید. همزمان با آنالیز داده ERDASتصادفی، تعیین و جداول مربوطه با استفاده از نرم افزار 

ای، عملیات صحرایی، در فصل رویش پوشش گیاهی به فاصله یك هفته و در غیر فصل رویش به فاصله دو  ماهواره

پیکسل از تصویر ماهواره ای و به  1پالت در محدوده  81متر مربعی به تعداد  811و با استفاده از پالتهای هفته انجام 

خاك،  الشبرگ، ،ی خوشخوراك(ها گونهپارامترهای پوشش گیاهی )درصد تاج پوشش کل و  GPSمرکزیت 
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 811خاب شده بودند و بیش از تصادفی انت–نقطه ثابت که با استفاده از روش سیستماتیك  13سنگ و سنگریزه در 

ی ها محاسبه و برای شاخصPVI,NDVI,SAVIی گیاهی ها نقطه متغیر برداشت گردید. در ادامه، شاخص

PVI ,SAVI امترهای مربوطه برای هر تاریخ محاسبه و ضریب همبستگی آنها با اطالعات میدانی تعیین پار

ی میدانی در طول فصل رشد پوشش ها ر با دادهبه دلیل همبستگی بیشت NDVIگردید.در این مطالعه شاخص 

ن ئژو 13و حداکثر مربوط به  11/1آگوست با  11مربوط به داده  WiFS گیاهی )حداقل همبستگی در سنجنده

/.( انتخاب و با استفاده از این شاخص و داده زمینی مربوط به تصویر ماهواره ای همان زمان، نقشه درصد 11با  1111

ی تهیه شده و به ها رای هر دو سنجنده تهیه گردید و با توجه به همبستگی باالی شاخصتاج پوشش مرتعی ب

 WiFS(و محدودیت زمانی اجرای طرح، ادامه کار با سنجنده 31/1در هر دو سنجنده ) NDVIخصوص شاخص 

مانی مرتبط با سری ز NDVIبه دلیل پیکسل سایز مناسب تر، پیگیری شد. با مقایسه پروفیل تغییرات شاخص 

 ، زمان شروع و خاتمهی مرتعی غالب در هر سایت نمونه برداریها گونهی میدانی و نیز فنولوژی ها تصاویر و داده

و  NDVIی تهیه شده از اعمال شاخص ها نقشهفصل چرا برای هر تیپ مرتعی تعیین گردید. در ادامه با استفاده از 

مختلف تاج پوشش مرتعی برای مراتع منطقه مشخص اعمال آنالیز کراس تاب، روند تغییرات سطح کالسهای 

ی ها و دادهWiFS گردید. در مجموع با توجه به همبستگی مناسب نتایج حاصل از پردازش تصاویر سنجنده 

اردیبهشت الی هفته اول خرداد و زمان خاتمه فصل چرا در فاصله زمانی  81میدانی، زمان شروع چرا در فاصله زمانی 

ی مختلف مرتعی منطقه ها هریور برای مناطق نمونه برداری، به عنوان جزئی از کل و نماینده تیپش 81مرداد الی  11

 متغیر می باشد.
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  IRSهای های استان با استفاده از دادهتعیین وضعیت موجود راه

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 دانشگاه صنعتی اصفهان کارفرمای طرح:

 88/81/8911 تاریخ شروع:

  88/11/8919 اریخ اختتام:ت

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

 علیرضا سفیانیاندکتر  همکاران:

 طرح: خالصه

ی سنجش از راه دور در کنار سایر منابع اطالعاتی می تواند به عنوان ابزاری مناسب و کارآمد در ها داده        

ان قرار گرفته و از طرف دیگر تکنیکی قدرتمند اطالعات مطالعات و بررسیهای کره زمین در دسترس پژوهشگر

 جامع و بهنگام در اختیار مدیران و تصمیم گیران برای برنامه ریزیهای توسعه منابع زمینی و محیطی قرار دهد.

 با توجه به نیاز کارفرما در جهت ایجاد بانك اطالعاتی و سیستم اطالع رسانی خدمات به مردم شامل:

 اطالعاتی راههای استان و آرشیو حوادث و تغییرات ارائه بانك -8

 بانك اطالعاتی محدوده راههای استان شامل: -1

 وارضی که دارای خصوصیات غیر مکانی باشند.ع

 و حریم راههای راهها ها الیه -

 الیه تصادفات -

 الیه پژوهشها و طرحهاو... -

 شرح وظایف و مراحل انجام پروژه:

 واره ای:ی ماهها تهیه داده الف(

 LISSIIIی ماهواره ای ها تهیه داده -8

 LISSIII همزمان باIRS ماهواره  PANیها تهیه داده -1

 ی توپوگرافی:ها تهیه نقشه ب(

 استان اصفهان8:131111و8:31111و8:13111ی توپوگرافی ها تهیه نقشه

 :PANو LISSIIIی ماهواره ای خریداری شده ها آماده سازی داده ج(

 ها کردن داده زمین مرجع -8

 حذف خطاهای احتمالی موجود در تصاویر -1
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و  IRSای ی ماهوارههانبه در شهرستان ساوه با استفاده از دادهتعیین سطح زیر کشت پ
SPOT 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 ی روغنیها اداره کل پنبه و دانه کارفرمای طرح:

 88/8919/ 13 :تاریخ شروع

    8913 /11/3 :تاریخ اختتام

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

دشیر خسروی، رامهندس حامد طاووسی، مهندس سعید پورمنافی، مهندس علیرضا سفیانیان، دکتر  همکاران:

 مجید شبانمهندس 

 خالصه طرح:

فرانسه به صورت  SPOT-5ی ها ی رقومی ماهوارهها برای تعیین سطح زیر کشت پنبه منطقه ساوه، از داده        

مختلف شامل هندسی، اتمسفریك  تهند و سنجنده استر استفاده شد. تصحیحا 1Cو  IRS-1Dریزی شده،  برنامه

رادیومتریك بر روی تصاویر مختلف اعمال گردید. در این مطالعه پیش پردازشهای الزم و آنالیزهای مختلف از 

ی و همچنین نمونه برداریهای واقعیات زمین صورت گرفت. با جمله آنالیزهای ترکیبات مربوط به تصاویر سری زمان

انتخاب نواحی تعلیمی مناسب در تصاویر مختلف اقدام به طبقه بندی تصاویر گردید. برای تفکیك پنبه از کشتهای 

موجود و باغات منطقه ترکیب کاذب رنگی از باندهای مختلف سه ماهواره است. با تشکیل جدول ماتریس خطا، 

درصد به دست آمد. مساحت زیر کشت پنبه برای سال زراعی  13درصد و کاپای کلی  31ی طبقه بندی دقت کل

 هکتار تعیین گردید. 1711حدود  8919

ی ها دارد. داده IRSی ماهواره ها ی سنجنده استر با داشتن باندهای متعدد از کارایی بیشتری نسبت به دادهها داده

اما ترکیب آنها با یکدیگر توان تفکیك و دقت کار را شت برای هدف پروژه ندااسپات هم به تنهایی کارایی زیاد 

 در حد قابل توجهی افزایش داد. اندیسهای گیاهی مختلف در تفکیك مزارع پنبه و یا باغات کاربرد زیاد ندارد.
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 بررسی کاربرد سرباره کوره بلند به عنوان ماده جاذب در تصفیه آب و فاضالب 
 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان کارفرمای طرح:

 87/19/8919 تاریخ شروع:

 18/81/8917 تاریخ اختتام:

 دکتر نوراله میرغفاری مجری:نام 

 مهندس قاسمی، مهندس رضایی، مهندس عابدینی، مهندس رجبی، مهندس نادری همکاران:

 خالصه طرح:

ی رسی و زئولیت بعنوان یکی از ها ی تجاری مانند کربن فعال و یا کانیها ز جاذبفرایند جذب با استفاده ا        

گیرد. سرباره کوره بلند و سرباره کنورتور از محصوالت فرعی  مورد استفاده قرار می ها ی تصفیه فاضالبها روش

ح ساختمانی، تولید سیمان صنایع ذوب آهن می باشند که به مقدار زیاد تولید شده و در خیلی از کشورها بعنوان مصال

در این پروژه، جذب مواد آالینده شامل فلزات سنگین )سرب، روی، کادیوم، مس و   و غیره استفاده می شوند.

ی ها ی آزمایشگاهی و نمونهها نیکل(، نیتروژن نیتراتی، آمونیومی، نیتروژن کل کلدال و فسفر فسفاتی از محلول

ره بلند و کنتور مورد بررسی قرار گرفت. برخی از خصوصیات فیزیکی و فاضالب شهری و صنعتی توسط سرباره کو

، هدایت الکتریکی، ترکیب شیمیایی، سطح ویژه، ظرفیت تبادل کاتیونی، دانه بندی و PHشیمیایی سرباره از قبیل 

 PHوزن مخصوص ظاهری مطابق روشهای معمول تعیین شدند. تاثیر پارامترهای مختلف از جمله زمان واکنش، 

 مورد مطالعه قرار گرفت.  ها اولیه محلول، غلظت عناصر و اندازه ذرات بر میزان جذب به وسیله سرباره

، مقدار آهك و اکسید آهن سرباره کنورتور PHی فیزیکی و شیمیایی این دو سرباره با هم متفاوت بود. ها ویژگی

وسته یا سوسپانسیون نشان داد که سرباره کنورتور بیشتر از سرباره کوره بلند بود. نتایج آزمایشات جذب به روش ناپی

نهایی و در نتیجه ته نشینی فلزات دارد. ساختار  PHکارایی بسیار باالیی در حذف فلزات سنگین به علت افزایش 

آمورفی و همچنین قلیائیت کمتر سرباره کوره بلند باعث کاهش توانایی آن در جذب فلزات سنگین گردیده است. 

نسبتاً پایین بود، اما جذب فسفر فسفاتی بویژه به وسیله سرباره کنورتور باال  ها یترات به وسیله سربارهجذب آنیون ن

فاضالب صنعتی از جمله فاضالب فنولی کارخانه  CODی مورد استفاده در کاهش میزان ها بود. تاثیر سرباره

کاربری این پروژه تلقی شود. آزمایشات آهن بسیار قابل توجه بود که این می تواند یکی از نتایج مهم و  ذوب

ستونی با فاضالب شهری و صنعتی و احیاء ستون جاذب با اسید کلریدیك نشان داد که این مواد می توانند در 

 ی متعدد جذب و احیاء مورد استفاده قرار گیرند.ها چرخه
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 اصفهان و شبکه توزیع گاز شهر هامدیریت پسماندها و مدیریت زیست محیطی در ایستگاه

 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 شرکت ملی گاز استان اصفهان کارفرمای طرح:

 81/11/8919 تاریخ شروع:

 81/11/8913 تاریخ اختتام:

 دکتر نوراله میرغفاری مجری:نام 

 دکتر مجید افیونی همکاران:

 خالصه طرح:

ی ها وز افزونی در تامین انرژی جهان دارد. شبکهگاز طبیعی به عنوان سوختی مناسب و نسبتاً پاك نقش ر        

وسیع تغذیه و توزیع گاز شهری در برگیرنده فعالیت و فرایندهایی است که در مراحل مختلف آن امکان انتشار مواد 

ی جامد وجود دارد. در این پروژه وضعیت انتشار مواد آالینده و ها آالینده و همچین تولید فاضالب و پسمانده

تا خطوط توزیع  C.G.Sی تقلیل فشار ها ولید فاضالب و پسماندهای جامد از مرحله ورود گاز به ایستگاههمچنین ت

گاز در سطح شهر اصفهان از طریق گردآوری اطالعات موجود در شرکت گاز استان، مشاهدات میدانی از 

 ی خاك، دوده، آب و هوا مورد مطالعه قرار گرفت. ها و آنالیز نمونه ها ایستگاه

ی ها ی تعویضی، روغنها ، الستیكها ی خالی ادرانت، انواع فیلترهای مورد استفاده در ایستگاهها به طور کلی شبکه

دهند. راهبردهای  را تشکیل می T.B.Sو  C.G.Sترانس مصرف شده مهمترین پسماندههای جامد تولیدی در ایستگاه 

بهداشتی در زمین استفاده مجدد بازیافت و در انتها دفن مدیریت جامع پسماندها به ترتیب اولویت شامل کاهش تولید 

محیطی و امکان سنجی فنی و اقتصادی باید یك یا چند  تاست. بنابراین با در نظر گرفتن قوانین و مقررات زیس

 برای هر کدام از پسماندهای تولیدی بکار گرفت. ها مجموعه ای از این روش

نیروگاه شهید منتظری در اطراف چاه درین و خارج از  C.G.Sل فشار نتایج آنالیز خاك در داخل ایستگاه تقلی

ایجاد گردیده  ها ی خاك و آلودگی به ترکیبات نفتی از نوع آلکانها ایستگاه نشان داد که تغییراتی در ویژگی

ه تقلیل فشار ی آندی در دو ایستگاها ی آب در چاهها بر اساس پارامترهای کیفی اندازه گیری شده در مورد نمونه  است.

T.B.S شوند. آب  کاوه و خیابان سیمین، این آبها از لحاظ استانداردهای زیست محیطی به شدت آلوده محسوب می

خروجی دودکش هیترها  ( آنها بسیار باال بود. غلظت کارهای آالینده ازCODی اسیدی و مقدار اکسیژن خواهی )ها چاه

ی صنعتی سازمان حفاظت محیط زیست کشور ها ات و کارگاهبا استانداردهای حد مجاز خروجی از کارخانج

مطابقت داشت. طبق محاسبات تقریبی صورت گرفته مقدار گازهای گم شده در شبکه توزیع و تغذیه گاز در شهر 

 متر مکعب تخمین زده شد. 889111حدود  19تا  73اصفهان در یك دوره پنج ساله 
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ی هابا استفاده از عکس 0:00111مقیاس  تهیه نقشه مناطق جنگلی استان لرستان در 

 0:01111هوایی مقیاس 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 بخیزداریآسازمان جنگلها مراتع و  کارفرمای طرح:

 89/1/8919تاریخ شروع:

 13/11/8917تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر نام مجری: 

 سلطانیسعیددکتر علیرضا سفیانیان، دکتر حمیدرضا کریم زاده، دکتر ،دکتر سید حمید متین خواه :همکاران

 کوپائی

 خالصه طرح:
 های مطالعات صحرایی:روش

 Systematicهای سیستماتیك روش -0

های زمین گردد. این روش برای مطابقت با واقعیتهای شبکه مورد نظر نمونه برداری میدر روش سیستماتیك محل

 در این مطالعه از این روش استفاده شد. . شتری نیاز داردبه تعداد نمونه بی

 Randomهای تصادفی روش -1

دهد و امکان دارد که های موجود را در نمونه برداری کاهش میروش تصادفی احتمال برخورد با کلیه وضعیت

  برداری باقی بماند. در یك منطقه و تعدادی در منطقه دیگر متراکم شده و بخشی بدون آمار ها تعدادی از نمونه

 Stratified random samplingهای نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده روش -9

های مشابه طبقه بندی های نمونه برداری تصادفی طبقه بندی شده منطقه را بررسی کرده و آنرا به واحدروش

  ا اجرا نموده و آمار دقیق جمع آوری نمود.توان نمونه برداری تصادفی رنماید و سپس در هر محل از این طبقه میمی

 :ی هواییها بخش تفسیر عکس

 ی هوایی ها تهیه فتواندکس عکس

 پروازخط پرواز و شماره عکس در هر خط  ی هوایی در هر بلوك بر اساس شمارهها تهیه فهرست عکس -

 تهیه اندکس عکس و نقشه جهت منطقه مطالعاتی -

 ی مورد نظرها د نیاز طرح به تفکیك بلوكی هوایی مورها تهیه فهرست عکس -

 ی هواییها تهیه و تدوین متدولوژی اجرایی آماده سازی عکس -

 ی هواییها تهیه و تدوین متدولوژی اجرایی گویا نمودن عکس -

 تهیه مدل تفسیر طبقات جنگلی -
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 :ی پوشش جنگلی استان لرستانها نقشهکارتوگرافی 

ی ها برای الیه تهیه شده ،توپولوژی چند ضلعی برروی آن اعمال تا خطا GISخصصی ی تها با استفاده از نرم افزار

 آنها بشرح زیر مشخص گردد.

 .ها روی هم قرار گرفتن چند ضلعی -  

 .ها Gapمشخص شدن  -  

 .ها ومشخص شدن خطای برچسب (Labels)ها کنترل برچسب -  

 .ها ومحیط ها تعیین دقیق مساحت -  

 ی حاصل از لرزش دست ها ازجمله خطا On Screenی رقومی کردن به روش ها وسایر خطا -  

 ی مفسر عکس ها برطرف کردن خطای -  

 با یگدیگر ها ی عکسها ی لبهها برطرف کردن خطای -  

 ی الیه ها IDبا شماره  ها یکسان ومطابقت کردن تعداد رکورد -  
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 ای در حوضهی ماهوارههاورد روان آب ناشی از ذوب برف با استفاده از دادهآبر

 آبخیز زاینده رود 
 دانشگاه صنعتی اصفهان: سازمان مجری

 وزارت نیرو کارفرمای طرح:

 87/11/8911 تاریخ شروع:

 88/11/8913 تاریخ اختتام:

 کوپائی سعید سلطانیدکتر  نام مجری:

 بهزاد رایگانی مهندس الدین، الدین خواجه سید جمالدکتر  همکاران:

 خالصه طرح:

ی کشاورزی وآبیاری را در ها پوشش برفی و آب معادل آن حدود یك سوم از آب مورد نیاز برای فعالیت        

ی آلپی، رواناب برف هم ها ی شمالی نیمکره شمالی و محیطها کند. در بیشتر منطقه سراسر کره زمین تامین می

ن سالیانه می باشد. آلبیدوی باالی برف مسئول شدت جریان بیشینه لحظه ای بوده و هم یك بخش مهم شدت جریا

به همراه گسترش سطحی باالی آن تاثیر زیادی بر بودجه تابشی زمین دارد. از نظر اقلیم شناسان و هواشناسانی که 

کنند در یك دید جهانی، پایش پوشش برف یك نیاز است. بنابراین با  ی اقلیمی و اتمسفری را بررسی میها تغییر

ی سطح ها نقشهی مختلف پایش پیوسته پوشش برفی و تهیه ها االی پوشش برفی در بررسیتوجه به کارایی ب

آمد پایش پیوسته پوشش برفی بر پایه سنجش از  ی کارها پوشیده از برف یك نیاز انکار ناپذیر است. بیشتر روش

متر( و شمار 131) بهتر ای مودیس به علت دقت زمینی ی ماهوارهها باشد. تصویر ی ماهواره ای میها دور با تصویر

باشد. در پژوهشی  می NOAAی دیگر مانند ها ی سنجندهها تر از تصویر ی بیشتر برای این منظور مناسبها باند

ی سطح ها نقشهی این ماهواره در زیر حوزه قلعه شاهرخ حوزه آبخیز سد زاینده رود انجام شد، ها که با تصویر

بسیار خوب بود ودر مقایسه با  ها نقشهبه دست آمد. دقت برآورد این  ها یرگیری از این تصو پوشیده از برف با بهره

ی سطح ها نقشهتوان اشاره نمود که این  ی برفی از دقت قابل مالحظه ای برخوردار بودند. در نهایت میها تصویر

ی پایه قابل ها نقشهپوشیده از برف در موارد مختلف از جمله برآورد رواناب بدست آمده از ذوب برف به عنوان 

 استفاده اند.

یکی از مشکالت عمده در پایش سطوح برف دار ابری بودن سطح منطقه است، بنابراین در این پژوهش به کمك 

( و ایجاد روابط رگرسیون میان درجه حرارت، ارتفاع و تصویر جهت شیب، DEMمدل رقومی ارتفاعی منطقه )

موجود نبود یا به عبارت دیگر تصاویر ابری بودند،  MODISیر یی که تصاوها تغییرات سطوح برف دار در تاریخ

که دارای تصویر مناسب بود از این روش سطح پوشیده از برف  8911اسفند  3به دست آمد. بدین منظور برای روز 

 برآورد گردید که در مقایسه با تصویر مذکور درستی و صحت روش مورد استفاده، تأیید گردید.
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 فضای سبز شهر اصفهان GISی اطالعاتی مورد نیاز هات تولید الیهجه RSاستفاده از 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان پارکها و فضای سبز اصفهان کارفرمای طرح:

 91/9/8911تاریخ شروع:

  91/9/8918 تاریخ اختتام:

 علیرضا سفیانیاندکتر  نام مجری:

 ،ندوشن ضیایی، مژگان احمدی حمیدرضا ن، لیال یغمائی،الدیالدین خواجه سید جمالدکتر  همکاران:

 اعظم کالنتری دهقی فالحتکار، سعیده رنجبیر نائینی، سامره 

 خالصه طرح:

ی فضای سبز بسیار ضرورت دارد. به ها نقشه برداری فضای سبز و برداشت اطالعات مکانی و توصیفی عارضه        

نگهداری بهتر فضای سبز و مدیریت صحیح بودجه استفاده نمود که  خصوص اینکه از این اطالعات می توان برای

ی مورد نیاز مدیریت ها ی جدید می توان دادهها پنهان نیست. با استفاده از فناوری ها این موضوع از دید شهرداری

ی رقومی ذخیره کرد. یك نقشه رقومی، نقشه ای است که در آن ها نقشهو  ها فضای سبز را به صورت الیه

کنند و این قابلیت را دارا  طالعات مکانی را به جای ذخیره در حالت گرافیکی، به صورت رقومی نگهداری میا

باشد تا هر لحظه آن را به صورت گرافیکی در آورده و یا تغییراتی در آن اعمال کرد. همچنین امکان مدل سازی  می

 ی رقومی شامل سه مرحله زیر است:ها هنقشبه طور کلی تهیه  و آنالیز بر روی آنها امکان پذیر است.

 ذخیره سازی آنها به حالت رقومی برداشت و جمع آوری اطالعات مکانی و توصیفی و تبدیل و -8

 قال اطالعات به ساختارهای متفاوتت از طریق ایجاد انتاپردازش اطالع -1

ویری و انتقال اطالعات به تصوتری، برای نمایش یی گرافیك کامپها ارائه اطالعات با استفاده از تکنیك -9

 یکدیگر

در مدیریت و برنامه ریزی درست فضای سبز الزم است که یك قطعه زمین از نظر محل و مکان، مالکیت، آدرس، 

جزئی تر، یك  عالوه بر آن الزم است تا یك فضای سبز و حتی به صورت شماره و...در یك محل ثبت گردد،

ی طبیعی فضاهای سبز می باشند و یا هر عارضه مصنوعی در یك فضای ها عارضه طبیعی نظیر درختان که سرمایه

ای سبز، بر روی یك ضی فها نوع و...ثبت گردد. پس از آنکه کلیه عارضه سبز، از نقطه نظر آدرس، محل، پالك،

ویس زمین پیاده گردید، الزم است تا تقسیمات داخلی آن و یا عوارضی نظیر، آب نماها، محوطه بازی کودکان، سر

ی گرافیك ها ی تکنیكها ن دار شوند. امروزه باتوجه به پیشرفتابهداشتی و سایر عوارض دیگر در داخل نیز مک

ی فضای سبز را ها ی رقومی که قبالً توضیح داده شد، اطالعات به دست آمده از عارضهها نقشهوتری و تهیه یکامپ

نگهداری کرده و براساس نیاز کاربران مختلف،  ی اطالعاتی حفظ وها وتری به صورت جدولیی کامپها در فایل

 ی ها ن استخراج نمود. مانند نقشه پرچینآی متفاوتی برای نمایش تصویری از کامپیوتری گرافیکی ها نقشهتوان  می
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ی نقشه برداری سنتی و استفاده از ها تمامی این اقدامات با استفاده از روش .ها پارك و یا آرایش درختان و درختچه

با استفاده از  ها نقشهبه سهولت امکان پذیر است. البته غنی و به روز کردن GIS م تعیین موقعیت جغرافیایی و سیست

GPS،  GISباشد.زیرا شرایط جوی،روی  یی با نقشه برداری کالسیك میها وتصاویر ماهواره ای دارای تفاوت

نقشه برداری الزامی نیست. فضای سبز شهر،  یها آن تأثیری نداشته و همچنین برقراری دید مستقیم بین ایستگاه

، گلها، ها درختچه ی طبیعی یا مصنوعی آن تحت استقرار درختان،ها بخشی از فضای سبز بازشهری است که عرصه

ی ها و سایر گیاهانی است که بر اساس نظارت و مدیریت انسان، با در نظر گرفتن ضوابط، قوانین و تخصصها چمن

و رفاهی شهروندان و مراکز جمعیتی غیر روستایی حفظ، نگهداری یا بنا  یبود شرایط زیستمرتبط به آن، برای به

شوند. به دالیل گفته شده وسعت فضای سبز در شهرهای بزرگ چون اصفهان با سرعت چشمگیری رو به رشد  می

ه و نگهداری فضای است که این امر نیاز به مدیریت بهینه جهت صرفه جوئی در هزینه نقشه برداری، احداث، توسع

داشتن آمار دقیق و به هنگام از تعداد درختان، مساحت  ها تصمیم گیری سبز دارد در این راستا یکی از ارکان مهم

ی ها و...در فضای سبز شهری و نیز آگاهی از مکان جغرافیائی آنها است که کمك شایانی به کاهش هزینه ها چمن

کند. بنابراین مناسب ترین روش که مدیریت صحیح و  فضای سبز میو شرکتهای مربوط به  ها اقتصادی سازمان

 RSو GIS داری فضای سبز را به دنبال دارد، استفاده از فناوریهای جدیدهتخصیص درست بودجه ساالنه جهت نگ

 ی جذب توریسم کشور ایران است و عبور از رودخانه زایندهها نکه شهر اصفهان یکی از پتانسیلآاست. با توجه به 

ی مختلف شهر توسعه فضای سبز را ها رود از وسط شهر و تقسیم آب رودخانه توسط مادیها و جریان آنها در بخش

ی موجود ها گونهبه دنبال داشته است، مسئولین و مدیران مربوطه را بر آن داشت که جهت حفظ بهبود فضای سبز و 

برای مدیریت بهینه و نیز آگاهی از مکان  8911 در این راستا در سال در آن همواره تالش مستمر داشته باشند.

آمدند.  بر RS و GISی ها موجود در فضای سبز در صدد استفاده از تکنیك ها درختان و درختچه جغرافیایی

با استفاده از تصاویر  8911شهرداری اصفهان به عنوان طرح پایلوت برگزیده شد و در آبان ماه سال  1بنابراین منطقه 

و بازدیدهای  GISتهیه شده بود و با کمك نرم افزارهای  8911که در سال  1منطقه  Quick Birdماهواره ای 

ی فضای ها شهرداری اصفهان از جنبه عارضه 1شهری منطقه  8:1111ی ها نقشهمیدانی به بررسی و به هنگام سازی 

ار شدند و بانك اطالعاتی با مکان د ها ی نهائی نه تنها درختان و درختچهها نقشهسبز شهری پرداخته شد. در 

بلکه میزان انطباق و عدم  دتهیه گردی GISفیلدهای نام گونه، نام علمی، شماره پالك و شادابی برای آنها در محیط 

، تغییرات ایجاد شده و همچنین توسعه فضای سبز شهری کاماًل مشهود گردید. 8973ی سال ها نقشهانطباق آن با 

تی شدند با استفاده از تصاویر اسال دستخوش تغییر 3یی از منطقه که در طی ها الزم به ذکر است که در بخش

ی چند ها ی جدید عارضهها نقشه آن غنی و به روز شده مساحت ،GISو درمحیط  Quick Birdماهواره ای 

ره ای ی گل فصلی، رفوژو...محاسبه گردید. امروزه استفاده از تصاویر ماهواها ضلعی فضای سبز نظیر چمن،باغچه

Quick Bird ی شهری در جهان گسترش ها نقشهجهت بازنگری و به روز کردن  (89) به دلیل قدرت تفکیك باال

  یی رقومی شهری را با استفاده از تصاویر ماهواره ای داراها نقشهمیالدی  1119در سال Duan وBailloeulیافته،

ی پوششی ها نقشهبزرگ و ولدان زوج به بازنگری  (. در ایران نیز جامه81ت تفکیك باال به روز کرده اند)رقد

سفیانیان و همکاران نیز  (.1اشاره کرده اند)KVR-1000 کشور با استفاده از تصاویر ماهواره ای روسی 8:13111

 به کمك تفسیر و بررسی گرافیکی ارزشهای طیفی تصاویر فیوژ و پانکروماتیك ماهواره 8918طی پژوهشی در سال 
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Quick Bird مختارزاده و ولدان زوج گزارش  (.7و8ی شهری را تهیه کردند)ها ی فضای سبز و عارضهها هنقش

ی عصبی مصنوعی و تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیك باال می توان به بارزسازی ها دادند که با استفاده از شبکه

 Quickیش و تصاویرجزیره ک Ikonosاین پژوهش به صورت طرح پایلوت بر روی تصاویر  پرداخت، ها جاده

Bird  بندر بوشهر انجام شده است. در این بررسی عالوه بر مطالعات معمول پژوهشی مانند مطالعات کتابخانه ای– 

کاربری اراضی DWG ی ها نیز بهره گرفته و در مطالعه وی نام فایل GISاسنادی و مطالعات میدانی، از سیستم 

به عنوان نقشه پایه مورد استفاده قرار گرفت. سپس با  8973در سال تهیه شده  8:81111شهر کرمانشاه با مقیاس 

ی توصیفی و مکانی و تشکیل پایگاه اطالعات جغرافیایی، تکمیل و پردازش ها ابتدا به تهیه فیلد دادهGIS استفاده از

گیری از معیارها و  ی خود پرداخته شد و با بهرهها و ذخیره اطالعات و فیلدهای مورد نیاز و قرارگیری آنها در الیه

استانداردها و اطالعاتی از طریق مطالعات کتابخانه ای و میدانی به دست آمد، به تجزیه و تحلیل یافته پرداخته شد. با 

ی شهر ها یابی پارك به هر یك از مناطق وزنی داده شد که در نهایت، مکانگذاری فاصله و هم پوشانی  لرزش

  .کرمانشاه صورت گرفت
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 ها و کرکسآباد تنگلگاه داده برای مناطق عباستوسعه پای

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 81/13/8911 تاریخ شروع:

 11/11/8913تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

راحله دانشمند پارسا، دکتر محمودرضا همامی  ،طیفوری، حسن یگانه ، شادیکوپائی دکتر سعید سلطانی همکاران:

 وحید راهداری ،سمیه خلیل آبادی ،محمد کابلیمهندس 

:خالصه طرح  

: بخش هوا اقلیم  

هدف از مطالعه هوا و اقلیم شناسی در این منطقه تعیین خصوصیات آب و هوایی از قبیل بارندگی، درجه        

باد رطوبت نسبی و نوع اقلیم می باشد برای مطالعه هوا و اقلیم شناسی منطقه به علت عدم حرارت، تبخیر و تعرق، 

و ارتفاع استفاده  ها وجود ایستگاه معرف از آمار ایستگاههای اطراف و با استفاده از روابط رگرسیون بین پارامتر

 گردید.

ارندگی ی بها ژیمحاسبه شده و ری جوی کوتاه مدت با دوره برگشتهای مختلف مها در بخش بارندگی ریزش

نج پارامتر حرارتی و باشد. در بخش دما نیز پ سالی نیز حائز اهمیت می تعیین شده است و تعیین دوره خشکسالی و تر

خش دیگری از مطالعات همچنین تغییرات ماهیانه دما تعیین شده است. تعیین تبخیر و تعرق پتانسیل واقعی در منطقه ب

ی ها یین رژیمنجانده شده است. تعگی مختلف نیز در اولویت مطالعه ها عیین اقلیم حوزه به روششود ت را شامل می

رهای هواشناسی و رطوبتی ماهیانه و سالیانه نیز انجام شده است و در نهایت نتیجه گیری کلی در مورد بررسی پارامت

                                                                                   .                                  تعیین اقلیم منطقه مشخص شده است

 : بخش حیات وحش

جهت مطالعه حیات وحش مهره دار منطقه کرکس زیستگاههای این منطقه به زیستگاههای دشتی، کوهستانی، و 

ساس مشاهده مستقیم، زنده گیری، باغات و جنگلهای دست کاشت طبقه بندی شد و کشف مهره داران منطقه بر ا

با توجه به مطالعات میدانی،  شامل صدا، ردپا، النه آثار طعمه خواری و فضوالت صورت گرفت. ها استفاده از نمایه

 ،Rodentiaی ها گونه پستاندار متعلق به راسته 89مصاحبه با افراد محلی و محیط بانان منطقه از حضور 

Lagomorphae ، Carnivora وArtiodactyla  اطمینان حاصل شد. عالو ه بر این 

خانواده و  8گونه خزنده متعلق به  81خانواده و تعداد  13جنس از  11گونه پرنده بومی و مهاجر متعلق به  81تعداد 

 همچنین یك گونه دوزیست در منطقه ثبت گردید.

، Ovis orientalisان قوچ و میش ی شناسایی شده در منطقه، در رده پستاندارها اظتی گونهفاز نظر وضعیت ح

و زیر گونه  VU)در منطقه آسیب پذیر ) Gazella subgutturosaو آهوی ایرانی  Capra aegagrus کل و بز
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( قرار دارد. از پرندگان ENدر گروه در معرض خطر انقراض ) Panthera pardus saxicolorپلنگ ایرانی 

پشت  ( و از رده خزندگان تنها الكNTرده نزدیك به تهدید )در  Coracias garrulousمنطقه تنها سبز قبا 

 در منطقه آسیب پذیر قرار دارند. Testudo graecaمهمیزدار غربی 

ی کشف شده در منطقه با توجه به نقاط حضور ثبت شده تهیه گردیده و فراوانی نسبی ها نقشه پراکندگی گونه

 کالس فراوانی مشخص شده است. 3در  ها گونه

 : شش گیاهیبخش پو

اکولوژیك مطالعه شتد.  -فلوریستیك -های گیاهی با روش فیزیونومیكمطالعات مرتع و تفکیك اولیه جوامع و تیپ

متر مربع( پوشش تاجی گیاهان، پوشتش الش و الشتبرگ،  811متر ) 81×81با استفاده از کوادراتهای مربعی در ابعاد 

بنتدی جوامتع گیتاهی بتا استتفاده از روش آنتالیز  شتد. طبقتهسنگ و سنگریزه و خاك لخت در آنهتا انتدازه گیتری 

ای انجام گرفت. فاکتورهای فیزیوگرافیك شامل ارتفاع از سطح دریا و شیب و پارامترهای بارندگی شامل دمتا خوشه

لیز جامعه گیتاهی بتا استتفاده از آنتا 83و بارش در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که 

ای در منطقه وجود دارد. با توجه به نتایج، می توان گفت که در استقرار جوامع گیاهی منطقته کترکس عوامتل خوشه

ی هتا دیگر عامتل عمتده پتراکنش گونتهکتتاثیر بسیار زیادی دارند و این عوامل با تتاثیر بتر ی گرافیك و اقلیمییوفیز

در ایتن منطقته استت. بتر استاس  stellata Ebenusگونته  باشند. از نکات قابل توجه در منطقه حضتور گیاهی می

شتود کته در رویشتگاه ایتران و تتورانی وارد دکتانی محستوب می -این گونته جتزء قلمترو ستودانی زهریمطالعات 

 Artemisia sieberiدر مناطق مرتفع مستقر می شود، گونه   Artemisia aucheriاست. در این منطقه گونه شده

قه گسترش دارد و این گونه با عامل دما رابطه مستقیم و با عامل ارتفاع از ستطح دریتا رابطته غیتر در مناطق دشتی منط

ای تهیته شتده از مستقم دارند. عامل ارتفاع به دلیل تاثیر در اقلیم منطقه در پراکنش این گونه موثر است. لیست گونته

گونه گیاهی دارویی و صتنعتی، 33ت که شاملجنس گیاهی مختلف اس 118خانواده و  31گونه گیاهی از  131منطقه 

 تیپ مرتعی شناسایی شد.  981شود. در منطقه پذیر در معرض انقراض می گونه گیاهی آسیب 33
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برای ارزیابی تغییرات ساختاری اکولوژیک منظر  GISاستفاده از سنجش از دور و 

 )مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش موته(

 ی اصفهاندانشگاه صنعت سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 8/11/8913تاریخ شروع:

  8/11/8917 تاریخ اختتام:

 علیرضا سفیانیاندکتر  نام مجری:

 ن خواجه الدینیسید جمال الددکتر  :همکاران

 خالصه طرح:

ن وحتوش بتا ارزش حفتاظتی بتاال همچتون پناهگاه حیات وحش موته، به دلیل تنوع باالی زیستگاهی و دارا بتود       

رانی، قوچ و میش و کل وبز یکی از مناطق مهم حفاظت شده در ایران می باشد. طتی چهتار دهته گذشتته بتا یآهوی ا

توسعه بسیاری از کاربردهای ناهمسو با اهداف حفاظتی، سیمای این منطقه دچار تغییرات زیادی شده استت. لتذا ایتن 

ن تغییرات با استتفاده از علتم اکولتوژی منظتر و آشکارستازی تغییترات در ختالل چهتار دهته پروژه به دنبال نشان داد

 کاوی است و این اهداف را دنبال می کند. ی دورها گذشته با استفاده از داده

 8913و  8931، دوره زمتانی 8913و  8931ی ماهواره ای مربوط به سالهای ها با توجه به دسترس بودن تصاویر و داده

 مطالعه انتخاب شد. برای

گی، استتفاده  ی خاص خود مانند دید وسیع، یکپارچهها به دلیل ویژگی ای ی ماهوارهها در این میان استفاده از داده

، دوره بازگشتتت کوتتتاه و امکتتان هتا از قستمتهای مختلتتف طیتتف انترژی مغناطیستتی بتترای ثبتت خصوصتتیات پدیتتده

تر بودن بررسی و نیز فراهم کردن پایش منطقه در گذشته  ینه و سریعگیری سخت افزارها و نرم افزارها و کم هزبکار

تهیته  ای ی متاهوارههتا رو شود. از جمله تواناییهتای داده و حال موجب شده است که در دنیا با استقبال خاصی رویه

 تصاویر  ی ماهواره از دیگر مزایای اینها نقشه کاربری و پوشش اراضی در حال و گذشته است. رقومی بودن داده

-ی کامپیوتری را بر روی تصاویر متاهواره فتراهم متیها ، تعیین و پردازشها ست که امکان بسیاری تجزیه و تحلیلا

کیلومتر امکان انجام مطالعتات بتر روی  8/8متر تا  8/1متنوع سنجنده های ماهواره ها از کند. همچنین قدرت تفکیك 

اطالعتات استت.در ایتن راستتا متی تتوان از تکنیتك سیستتمهای  هتای متفتاوت را فتراهم کتردهپدیده ها در مقیتاس

ی کتاربری و پوشتش اراضتی تولیتد شتده، ها نقشهاستفاده نمود. با استفاده از این فناوری و تلفیق  GISجغرافیایی یا 

 می توان روند تغییرات را نشان داد. سیستتمهای اطالعتات جغرافیتای، مجموعته ای از نترم افزارهتا، ستخت افزارهتا و

ی متفتاوت، بته ختوبی دارای هتا ی مختلتف در مقیتاسهتا نقشتهنیروی متخصص است که عالوه بر توانایی در تهیته 

 قابلیت آنالیز و بهره برداری از اطالعات را دارد.
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های خشکی و تاالبی منطقه شکار ممنوع حنا با هدف ارتقاء شناختی زیستگاه مطالعات بوم

 ون رامسرسطح منطقه و ثبت تاالب در کنوانسی
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 83/18/8918 تاریخ شروع:

 83/81/8931 :تاریخ اختتام

 نصراله محبوبی صوفیانیدکتر  نام مجری:

 - همکاران:

 خالصه طرح:

بوم سازگان زمانی میسر استت کته اجتزای آن بته ختوبی ریزی علمی و عملی جهت استفاده پایدار از یك برنامه       

شناختی های آن مشخص گردد. در این راستا مطالعات بومها و محدودیتها، کارکردها، پتانسیلمطالعه شده و ارزش

مناطق کوهستانی و تاالبی منطقه شکار ممنوع حنا با تاکید بر امکان ارتقاء آن به منطقته حفاظتت شتده و ثبتت تتاالب 

در کنوانسیون رامسر بر اساس قرارداد منعقد شده بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصتفهان و دانشتکده  حنا

تتاالب  ارزیتابی انجام گرفتت. بته منظتور 81/8/8918مورخ  878-911به شماره  منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

ستازگان مطالعه اجتزای بوم های بین المللی،تاالب حنا از نظر معیارهای کنوانسیون رامسر برای قرارگیری در فهرست

شناستی، لیمنولتوژی، پوشتش گیتاهی، شناسی، فیزیوگرافی، خاك، هیتدرولوژی، هتوا و اقلیمبخش شامل زمین 3در 

نهایتتا تلفیتق و در اتبتاط بتا یکتدیگر انجتام و  اجتماعی به صورت مطالعات مجزا -حیات وحش و مطالعات اقتصادی

به مدت یك ستال بصتورت فصتلی و در میانته هتر  8917بهار تا  8918عملیات میدانی از تابستان سال  آنان انجام شد.

فصل صورت گرفت. نتایج مطالعات نشان داد که دریاچه سد حنا از نظر وضعیت تروفی در فصتول مختلتف ستال در 

گونته  11ده آبتزی و کنتارآبزی، گونه پرنت 31در کل تعداد  هایپر یوتروف قرار دارد. -طبقه الیگوتروف تا یوتروف 

منطقه شتکار ممنتوع  در گونه ماهی و یك گونه دوزیست 1گونه خزنده،  81 گونه پرنده خشکی زی، 819پستاندار، 

غتاز  ،شناسایی شد. در بین آنها تعدادی از پرندگان نادر و در معرض خطر انقراض جهانی ماننتد اردك سرستفیدحنا 

دیده شد که این خود اهمیتت حفاظتت از ایتن زیستتگاه را ... اردك بلوطی و  ،اردك مرمری ،پیشانی سفید کوچك

سازد. بعالوه در بین پستانداران، گونه دوپای ویلیام برای اولتین بتار در ایتن منطقته گتزارش گردیتد. بیشتر آشکار می

رآبزی ایتن تتاالب در نتایج حاصل از سرشماری پرندگان در منطقه نشان داد که بیشترین تعداد پرندگان آبزی و کنتا

قطعته  1731) 8917قطعه پرنده( و کمترین تعداد مربوط بته بهتار  7318) 8918، مربوط به تابستان 8918ت  17های سال

باشد. به عالوه تغییرات تعداد پرندگان تاالب حنا در فصول مذکور رونتد صتعودی داشتته استت بطوریکته پرنده( می

گونته و کمتترین  97بتا تعتداد  8917زی و کنارآبزی تاالب حنا، مربوط بته بهتار های پرندگان آببیشترین تعداد گونه

ای پرنتدگان باشتد. دلیتل کتاهش غنتای گونتهگونته متی 18بته تعتداد  8918تعداد گونه ثبت شده مربوط به زمستتان 

کته تتاالب  رستدتواند به دلیل یخ زدگی سطح دریاچه در آن فصل باشد. بته نظتر میمی 8918کنارآبزی در زمستان 

تری داشته و احتمتاالً از امنیتت بیشتتری شرایط زیستگاهی مناسب 8918نسبت به فصول سال  8917حنا در فصل بهار 
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گونته مختلتف  917های انسانی کمتری در آن صورت گرفته باشد. این منطقته بتا دارا بتودن برخوردار بوده و دخالت

 وردار است. اما به دلیل شدت تخریب اعمال شده توسط دام و انستان،گیتاهی از تنتتوع فلوریستتتیك بتتاالیی نیز برخ

آمتوزش و تنتویر افکتار عمتومی و ایجتاد انگیتزه در متردم  .گونه گیاهی تهدید شده در منطقه وجتود دارد 31حدود 

بطتور کلتی بتر استاس نتتایج محلی برای مشارکت در امر حفاظت از اهمیت زیادی در این منطقته برختوردار استت. 

، اجتماعی جوامع محلتی -های ارزشمند جانوری و گیاهی در منطقه و مشکالت اقتصادیحضور گونه و ست آمدهبد

جهت متدیریت  .گرددهای جامع مدیریت زیست بومی پیشنهاد میبرای حفاظت از ذخایر زیستی منطقه، اعمال برنامه

منطقته و حیتات وحتش صتورت گیترد و  شود بررسی جامعی در ارتبتاط بتا تعتامالت متردممطلوب منطقه توصیه می

ای انتخاب گردند که رضایت مردم و امنیت حیات وحش تتامین گتردد. عتالوه بتر ایتن راهکارهای حفاظتی به گونه

های شرقی، جنوبی و در صتورت امکتان شتمالی آن گردد که منطقه کوه مروارید بانضمام بخشی از دشتپیشنهاد می

امید است در آینده نزدیك شاهد ارتقای سطح حفاظتی این منطقه، و به طبتع  ردد.به منطقه شکار ممنوع حنا الحاق گ

های حیات وحش آن باشیم. در این زمینه براساس اطالعات بدست آمده فترم مربتوط ها و جمعیتآن ترمیم زیستگاه

 .گردید به پیشنهاد و ثبت تاالب حنا به عنوان تاالب بین المللی در کنوانسیون رامسر تکمیل و ارائه
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 آبه تاالب گاوخونیتعیین حق

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 88/19/8917 تاریخ شروع:

 88/19/8913 :تاریخ اختتام

 کوپائی سعید سلطانی دکتر نام مجری:

 مهندس علی سرحدی ،درچه براهیمیدکتر عیسی ا ،دکتر علیرضا سفیانیان همکاران:

 خالصه طرح:
 بخش هیدرولوژی

روند که با فراهم می های تنوع زیستی دنیا بشمارهای جهان هستند. آنها گهوارهتاالبها از جمله مولدترین محیط       

 سته به خود ایفاهای بیشماری از گیاهان و جانوران وابساختن آب و قابلیت زادآوری اولیه نقش مهمی در بقای گونه

 به 8913تاالب بین المللی ایران است که در کنوانسیون رامسر در سال  83خونی نیز یکی از  کنند. تاالب گاومی

های طبیعی استان اصفهان است که به عنوان یك اکوسیستم طبیعی ثبت رسیده است. این تاالب یکی از اکوسیستم

های های اخیر بعلت سیاستکند. اما در سالمی طقه نقش مهمی را ایفاخشك در توسعه پایدار من واقع در یك منطقه

های اخیر و کاهش شدید آب از یك طرف، و ورود اشتباه در مدیریت منابع آب و همچنین وقوع خشکسالی

ت. ها از طرف از طرف دیگر روز به روز از میزان آن کاسته شده و به مرحله بحرانی رسیده اسها و فاضالبآالینده

بنابراین جهت احیا و بقای این گنجینه طبیعی در این مطالعه اقدام به محاسبه حداقل جریان مورد نیاز تاالب )حقابه( با 

ای گردید. بطوریکه در ابتدا روند پارامترهای های هیدرولوژیکی به همراه استفاده از تصاویر ماهوارهاستفاده از روش

نه و روزانه مورد بررسی واقع گردید که تمامی آنها حاکی از روند منفی جریان هیدرولوژیکی در مبنای ساالنه، ماها

سال اخیر بود. سپس بمنظور بررسی اولیه و پیش آگاهی از میزان دبی اولیه ورودی تاالب جهت حفظ  81در طی 

در  شرایط و سالمت زیست محیطی اکوسیستم رودخانه و تاالب در سطح قابل قبول، تحلیل ریسك کیفیت آب

متر مکعب بر  38/1های کیفیت سنجی ایستگاه ورزنه صورت پذیرفت. بطوریکه دبی محل تاالب با استفاده از داده

های ثانیه بدین منظور محاسبه گردید. در ادامه بمنظور برآورد حداقل آب ورودی به تاالب، از شاخص

پایه مورد نیاز رودخانه، منحنی تداوم (، جریان BFIهیدرولوژیك شامل: جریان میانگین، شاخص جریان پایه )

های بازگشت مختلف و میانگین های زمانی جریان کم، دبی متوسط فصلی در دوره(، محاسبة سریFDCجریان )

متحرك در ایستگاه معرف ورزنه استفاده گردید. بطوریکه جریان متوسط سری زمانی دبی در ایستگاه ورزنه میزان 

متر مکعب  13/7و  1813/8هر کدام به ترتیب  BFRو  BFIهای داد و شاخصمی نشانمتر مکعب بر ثانیه را  11/1

دادند، که علت اصلی آن می ها میزان بسیار پائینی از دبی حداقل را نشانکردند و سایر روشمی بر ثانیه را معرفی

های رخ داده شده در به خشکسالیباشد و با توجه می های پائین ثبت شده در ایستگاه ورزنهبیشتر بعلت وجود دبی

طول چند دهه اخیر، قطع شدن جریان در باالدست )بوسیله سد زاینده رود( و اجازه ندادن به ورود جریان طبیعی به 

های ثبت شده نزدیك به صفر و یا صفر باشد. بنابراین شرایط دبی در مسیر رودخانه، باعث گردیده که اغلب دبی
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های نرمال سری زمانی را جهت کند که از روش هائی استفاده گردد که  دادهمی بسری زمانی ثبت شده، ایجا

آنالیزهای هیدرولوژیکی استفاده نماید. بنابراین تنها مسیر جهت رسیدن به این هدف، تشخیص سری زمانی دبی 

و وضعیت  ها و ماه هائی است که تاالب به لحاظ هیدرولوژیکینرمال به لحاظ هیدرولوژیکی و شناخت سال

اکولوژیکی در شرایط نرمال قرار داشته است.بدین ترتیب جهت شناسائی وضعیت تاالب در شرایط مختلف ) اعم از 

نرمال )ترسالی(، وضعیت متوسط و وضعیت بحرانی )خشکسالی(( از تکنیك سنجش از دور و تصاویر ماهواره ای، 

متمادی، استفاده گردید. و در نهایت با استفاده از  هایبعنوان تنها راه جهت بررسی وضعیت تاالب در طول سال

های جریان در ایستگاه ورزنه تهیه گردید و بر های هیدرولوژیك، سری نرمال دادهتلفیق سنجش از دور با روش

متر مکعب بر ثانیه به عنوان یك معیار مناسب جهت معرفی حداقل دبی  8/1میزان دبی پایه  FDCاساس روش 

سازی هیدرولیك جریان تاالب با گاوخونی معرفی گردید. در ادامه صحت این میزان دبی با شبیه ورودی به تاالب

مورد بررسی واقع گردید. سرانجام با افزودن میزان  HEC GEO RASو  HEC-RASهای استفاده از برنامه

هر فصل از سال، میزان تبخیر از سطح تاالب در فصول مختلف بعنوان سطح اعتماد به میزان حجم آب مورد نیازدر 

 میلیون متر مکعب محاسبه گردید. 71/811دقیق حجم آب مورد نیاز ساالنه تاالب گاوخونی 

 بخش سنجش از دور

های در این مطالعه بمنظور بررسی کاربری اراضی محدوده تاالب گاوخونی و همچنین بررسی تغییرات کاربری

ماهواره لندست و  +MSS ،TM ،ETMمربوط به سنجنده های  داده ماهواره ای 1اطراف این تاالب طی زمان از 

استفاده گردید. پس  1111و  1118، 8331، 8378به ترتیب مربوط به سال های  IRSماهواره  P6همچنین سنجنده 

از ثبت و تصحیح هندسی هر یك از داده های فوق با دقت باال، تصحیحات الزم از قبیل تصحیح اتمسفریك، 

ك و تصحیح مربوط به زاویه خورشید بر روی داده های ماهواره ای فوق اعمال گردید. سپس با تصحیح توپوگرافی

زار، اراضی کشاورزی و باغات، خاك استفاده از روش های مختلف بارزسازی کاربری های مربوط به اراضی شوره

اراضی شخم خورده را در  لخت، محدوده تاالب، رخنمون سنگی، بوته زار، تپه های ماسه ای، مخروطه افکنه ها و

هر یك از تاریخ های فوق استخراج گردید. همچنین به منظور استخراج کاربری اراضی حال حاضر محدوده تاالب 

با دقت باال از روش شبکه عصبی مصنوعی بدین منظور استفاده گردید. در ادامه جهت بارزسازی تغییرات در 

بدین منظور استفاده گردید. نتایج نشان دهنده افزایش سطح  CrossTabهای زمانی مختلف، از آنالیز  دوره

است. همچنین در سایر زمان ها  8331تا  8378حداکثری تپه های ماسه ای و اراضی کشاورزی بین سال های 

تغییرات زیادی در کاربری اراضی منطقه مشاهده نگردید، تنها در سال های خشکسالی و تر سالی تغییرات اراضی 

 اراضی شور مشهود می باشد.کشاورزی و 

 بخش لیمنولوژی

آنچه در مطالعات انجام گرفته در بخش کوچکی از تاالب ) ناحیه دارای آب( حاصل گردید، نشان داد که عدم 

ورود آب شیرین رودخانه زاینده رود به تاالب باعث تغییر شرایط زیستی از جمله نوسانات شدید دمایی، تغییر 

، عناصر مغذی و غیره گردیده است. این عوامل بیش از هر چیز حیات EC ،BOD ،CODپارامترهای 

های جانوری تاالب را تحت تأثیر قرار داده و باعث کاهش تنوع و تراکم ارگانیزم های کفزی و به دنبال  ارگانیزم
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اهش آن سایر جانورانی که از نظر غذایی وابسته به این گروه از جانوران بوده اند گردیده است. بی شك ک

های غذایی، کاهش جمعیت ماهیان و پرندگان آبزی را به همراه داشته و در صورت تداوم این روند مطمئنًا  ارگانیزم

در سالهای آتی شاهد حضور پرندگان آبزی و کنار آبزی در ناحیه تاالب نخواهیم بود. از مجموعه ماهیانی که 

در ناحیه  Aphanius isfahanensisر تنها گونه احتماالً در تاالب زندگی می کرده اند نیز در حال حاض

صید گردید و در سایر  8( و تنها در فصول پاییز و بهار در ایستگاه 1محدودی از منتهی الیه مسیر رودخانه )ایستگاه

ایستگاه ها یافت نشد. مهمترین دالیل این امر می تواند تغییرات فیزیکی وشیمیایی محیط، عدم وجود غذای کافی، 

آن باشد. جود پناهگاه به دلیل عمق بسیار کم آب، شکار شدن به وسیله پرندگان و خشك شدن زیستگاه عدم و

کاهش شاخص های زیستی در امتداد مسیر رودخانه به طرف مرکز تاالب و همبستگی منفی و در بعضی موارد 

م آب شدن و بتدریج خشك دار آن با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب تاالب نشان می دهد که روند ک معنی

شدن تاالب اثرات مخرب و مطمئناً جبران ناپذیری را بر جوامع زیستی تاالب خواهد داشت. عالوه بر این با خشك 

اجتماعی  _شدن تاالب ضمن از دست رفتن تمامی کارکردهای مثبت تاالب، مشکالت زیست محیطی و اقتصادی 

مونه این نوع گرد و غبارها که ناشی از خشکی شدید مناطق با فراوانی برای مردم منطقه ایجاد خواهد شد. ن

( در نواحی مختلف کشور شاهد 8911های نرم و ریزدانه است را در ماه های اخیر )فروردین تا تیر ماه  خاك

ن ایم. متاسفانه در صورت وقوع چنین پدیده ای عالوه بر نابسامانی های اقتصادی ایجاد شده به دلیل آلوده بود بوده

رسوبات تاالب بیماریهای خطر ناکی می تواند مردم منطقه و حتی شهر های اصفهان و یزد را تهدید نماید. امید است 

با در نظر داشتن این نکته که تاالب با تمام زیبای های منحصر بفرد خود قبل از وجود شهرها، روستاها، صنایع و 

مندان آن دارای حق حیات بوده و هستند. حداقل برای  ستهای غلط ما انسان ها وجود داشته و تمام زی مدیریت

آورد، از هایی که از بین رفتن آن به جوامع انسانی وارد می بهره مندی از منافع تاالب و جلوگیری از خسارت

 خودخواهی های خود دست برداشته و حداقل آب مورد نیاز برای حیات تاالب را در اختیار آن قرار دهیم. 
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 هاآباد و تنگلی کمیاب در معرض خطر انقراض منطقه عباسهاگونهت بررسی وضعی

 )یوزپلنگ، هوبره و گربه شنی(
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 88/19/8917 تاریخ شروع:

 88/19/8913 :تاریخ اختتام

 محمودرضا همامی دکتر نام مجری:

 لیال حبیبی  حسین اکبری فیض آبادی، سعیده اسماعیلی، شیرین آقانجفی،مهندس  ران:همکا

 خالصه طرح
 یوزپلنگ و هوبره:

در این مطالعه برای اولین بار اقدام به شناسایی منابع  زیستی این منطقه گردید. طی عملیات صحرایی گستترده از         

گونته  91بتا متردم محلتی و استتفاده از دوربتین هتای تلته ای تعتداد  طریق مشاهده مستقیم، بررسی نمایه ها، مصاحبه

شناسایی شده و وضعیت حفاظتی هر یك با توجه بته فهرستت سترخ گونه خزنده  18گونه پرنده بومی و  78پستاندار، 

هدف اصلی این مطالعه مشخص کردن وضعیت دو گونه یوزپلنگ و هتوبره  اتحادیه جهانی حفاظت مشخص گردید.

مصتاحبه بتا  و جهت بررسی حضور یوز در منطقه از طریق توزیع پرسشتنامه گردآوری اطالعاتقه بوده است. در منط

( و استفاده از دوربینهای تلته ای گزارشات مشاهدات یوزپلنگ در گذشته و حال) بق موجود بررسی سوا افراد محلی،

. منتاطقی کته منطقه یوز مشاهده کرده انتددرصد افراد مصاحبه شده ادعا کردند که تاکنون در  %11 . صورت گرفت

یتك دوره زمتانی  دوربین گذاری تله ای طییوزپلنگ توسط مردم محلی در آنجا مشاهده شده بود مشخص گردید. 

 یوزپلنتگ در کتل منطقته 7تتا  1روزه در زیستگاه های مختلف عکسی از یوزپلنگ ثبت نکرد. با فترض وجتود  181

/ روز دوربین تله ای( و بترای ثبتت 111 <عکس از یوزپلنگ بسیار پایین است ) احتمال ثبت یكمحاسبه گردید که 

حضور این گونه در منطقه نیاز به دوربین گذاری طوالنی مدت می باشد. پس از یك گزارش معتبتر از مشتاهده یتوز 

دستت آمتد. عوامتل در منطقه از زیستگاه مذکور بازدید به عمل آمد و ردپا و تعدادی موی ریخته شده از این گونته ب

تهدید کننده یوز در منطقه  و راهکارهای حفاظتی در راستای کاهش شدت عوامتل تهدیتد متورد بحتث قترار گرفتته 

باشتد. در های مهم بویژه برای جمعیتهتای زمستتان گتذران هتوبره میزیستگاهتنگلها یکی از  -منطقه عباس آباداست.

رآورد تتراکم جمعیتت هتوبره ره در این منطقه مشخص گردید. بّطی این بررسی پراکندگی و زیستگاههای عمده هوب

انجام گرفت. برآورد تراکم جمعیت با 8913سال زمستان  سطاوا تاپاییز  اواسططی دو ماه کار صحرایی در در منطقه 

استفاده از روش نمونه گیتری فاصتله ای )ترانستکت خطتی( در جوامتع گیتاهی موجتود در منطقته انجتام گرفتت. در 

/. هوبره در هر کیلتومتر مشتاهده گردیدنتد .نتتایج نشتان داد کته 88گروه با نرخ برخورد  817هوبره در  181 مجموع

هتوبره در کیلتومتر  11/1 -.83/1بتا حتدود اعتمتاد  78/1تراکم جمعیت زمستانه هوبره در کل منطقه به طتور متوستط

( را بدستت متی دهتد. تتراکم جمعیتت 8878 -739:  %33هوبره )حتدود اعتمتاد  388که فراوانی برابر  مربع می باشد

هوبره در تاغزارها نسبت به جوامع رویشی دیگر پایین تر بود. عالوه بتر ایتن، استتفاده از زیستتگاه توستط جمعیتهتای 
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در ارتباط با جوامع و متغیرهای گیاهی از طریق شتمارش فضتوالت هتوبره در واحتدهای نمونته زمستان گذران هوبره 

میانگین تراکم فضوالت هوبره اختالف معنی داری را بین جوامع گیاهی هوبره نشان نداد. تحلیتل  گیری انجام گرفت.

ها نشان داد که درصد پوشش گیاهی یکی از متغیرهای مؤثر در انتخاب زیستتگاه هتوبره در مقیتاس خترد متی باشتد.  

شتان داده و از ورود بته باغتات پستته هوبره ها در طول زمستان وابستگی بسیار زیتادی را بتا متزارع یونجته و منتداب ن

 خودداری می کنند. 

 گربه شنی:

گربه شنی در سه منطقه محدود در جهان یافت می شود. این مناطق شامل صحرای آفریقا ؛ شبه جزیره عربستان؛ و 

فعالیت  قسمتهایی از آسیای مرکزی و خاورمیانه است. این گونه در بسیاری از مناطق به دلیل ویژگی های زیستگاه و

شبانه و پنهان بدرستی شناخته نشده است. در طول این پژوهش در راستای بررسی وضعیت گربه شنی در منطقه 

 عباس آباد موارد زیر انجام گرفت:

 تنگلها-شناسایی زیستگاه های بالقوه و بالفعل گربه شنی در کل گستره منطقه عباس آباد 

 پروژکتورکشی شبانه در مسیرهای مشخص 

 النه ها در روز در مسیر ترانسکت های تصادفی و همچنین ثبت سایر نمایه ها شناسایی 

 استفاده از دوربین های تله ای 

  شناسایی جوندگان منطقه به منظور مشخص کردن غنای طعمه های بالقوه گربه شنی و همچنین شناستایی

 سایر پستانداران منطقه

بررسی تهدیدهای  ایه ای از فراوانی طعمه های گربه شنیبرآورد تراکم النه های جوندگان جهت بدست آوردن نم

با توجه به بررسیهای صورت  موجود و مصاحبه با مردم محلی در ارتباط با گربه شنی و سایر حیات وحش منطقه

محل اصلی و  3گرفته مشخص گردید که گربه شنی در نیمه غربی منطقه و در سه تیپ زیستگاهی مختلف و در 

ه، ریگ جن، دربندو، سیاه پشته و دشت مغون زندگی می کند. در طول مدت مطالعه درعملیات مجزا شامل  مشجر

 7النه فعال و  9گربه شنی مشاهده شد و یك الشه از این گونه بدست آمد. همچنین  7پروژکتور کشی شبانه جمعا 

گونه جونده که  7در مجموع  النه غیر فعال از این گونه یافت و ثبت گردید. با توجه به بررسی جوندگان منطقه،

بطور بالقوه می توانند طعمه گربه شنی باشند شامل جرد ایرانی، جربیل بلوچی، جربیل هندی، جربیل بزرگ، دوپای 

کوچك، پامسواکی بزرگ و هامستر خاکستری در منطقه عباس آباد شناسایی گردید. بررسی تراکم النه جوندگان 

از تراکم باالتری از جوندگان نسبت به منطقه مشجره برخوردار است. عالوه  نشان داد که منطقه چوپانان/ریگ جن

گونه دیگر( شناسایی گردید و از برخی از گونه ها توسط  19بر این در طول مطالعه سایر پستانداران منطقه )

اه های گربه های تله ای عکس تهیه گردید. با توجه به تکرار مشاهدات مستقیم و بررسی نمایه ها، زیستگ دوربین

 شنی را از لحاظ مطلوبیت می توان به ترتیب زیر طبقه بندی نمود : 

 تاغزارهای تپه های ماسه ای. -8

 تاغزارها با بستر شنی مسطح. -1

 دشتها با بستر شنی و پوشش گیاهی لکه ای. -9
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ند. عالوه بر این کاراکال و شغال یکی از صیادان شناخته شده گربه شنی می باشد که افراد محلی نیز به این امر واقف

سه گونه روباه موجود در منطقه از رقبای اصلی و صیادان احتمالی این گونه هستند. ولی در حال حاضر این گونه با 

تهدید انسانی خاصی به غیر از سگهای گله که در زمستان به زیستگاه های گربه شنی وارد می شوند، مواجه نیست. با 

به شنی در حال حاضر با تهدید عمده ای در منطقه روبرو نیست راهکارهای مدیریتی برای توجه به اینکه گونه گر

حفاظت آنرا می توان در حفظ شرایط بکر منطقه و جلوگیری از اقدامات توسعه ای و ورود دام به منطقه با ارتقاء 

جانب مردم محلی برای این سطح حفاظتی آن خالصه کرد. عالوه بر این، علیرغم اینکه بنظر نمی رسد تهدیدی از 

گونه وجود داشته باشد، آموزش و تنویر افکار عمومی در راستای حفاظت مجموعه حیات وحش منطقه می تواند 

 مفید باشد.
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های بسته بندی در واحد خطوط نهایی تعیین مشخصات مواد مصرفی، بسته بندی و روش

 0نورد سرد 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 مجتمع فوالد مبارکه اصفهان رمای طرح:کارف

 11/19/8917 تاریخ شروع:

 11/18/8913 :تاریخ اختتام

 سید حمید متین خواه دکتر نام مجری:

محمدرضا یزدانی، هادی مرادیان، ابولفضل کارگرفرد، رحمت اهلل مرادیان، علی مغزیان، ابراهیم  همکاران:

 افشاری، راضیه منشئی، اسماعیل رسولی  

 طرح: خالصه

بدون شك از جمله مزیت و برتریهای شرکتهای  بزرگ تولیدی  و صنعتی،  تولیتد محصتول مناستب  و توانتایی        

نمایش و ارائه محصول در حد بهینه برای جلب رضایت مشتریان استت. ایتن مستئله  در صتورت نیتاز بته انبتارداری و 

محصول با بسته بندی نامناسب، تتاثیر زیتادی در عتدم  حمل ونقل این محصوالت اهمیت دو چندانی می باید. تحویل

رضایت مشتریان خواهد داشت. بنابراین هر گونه تالش اعم از مطالعه و تحقیق در راستای ارائه بهینه محصتول، ارزش 

و اهمیت زیادی دارد. لذا الزم است ضمن انجام تحقیقات هدفمند، اقدامات الزم را جهت بهبتود وضتعیت، ارتقتاء  و 

معضالت انجام داد تا  توفیق مناسبی در بازاریابی حاصل آید.  در جهت  تهیه شناستنامه متواد مصترفی،  مصترف  حل

بهینه منابع، افزایش رضایت مشتریان محصوالت فوالد مبارکه، بسته بندی مناسب محصوالت فتوالدی مطتابق بتا نیتاز 

تعیتین مشخصتات متواد  "روژه ای بتا نتاممشتری و  کاهش ادعای مشتریان در خصتوص بستته بنتدی محصتوالت، پت

تعریف گردید. ایتن پتروژه در سته فتاز  "1مصرفی بسته بندی و روشهای بسته بندی در واحد خطوط نهایی نورد سرد

تعریف گردیده است. در فاز اول به بررسی مواد مصرفی در فرایند بسته بندی و موارد مهتم مترتبط پرداختته شتد. در 

اهی بر روی مواد مورد نظر و  پارامترهای مهتم انجتام گرفتت. در فتاز ستوم و نهتایی ضتمن فاز دوم تستهای آزمایشگ

بررسی نتایج تستها، مشخصات فنی مواد مصرفی ذکر شده تعیین گردید. همچنین موارد مرتبط با انبتارداری  و حمتل 

گتزارش  فتاز ستوم یتا  مورد بررسی قرار می گیرد. گزارش کنونی مربوط بته 1و نقل محصوالت در واحد نورد سرد

، منابع تهیته متواد  1گزارش نهایی این پروژه می باشد که مربوط به تعیین مشخصات مواد مصرفی در ناحیه نورد سرد 

 مصرفی و برخی موارد تکمیلی از فازهای قبلی می باشد. 
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 Allactega firouziبررسی وضعیت زیستی و حفاظتی دوپای ایرانی 

 نعتی اصفهاندانشگاه ص سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 11/19/8917 تاریخ شروع:

 11/11/8911 :تاریخ اختتام

 محمودرضا همامیدکتر  نام مجری:

 حسین اکبری فیض آبادی، سعیده اسماعیلی، شیرین آقانجفی، لیال حبیبیمهندس  همکاران:

 :خالصه طرح

 دری ختیر نظر ازهای زیستی و بوم شناختی دوپای ایرانی مورد بررسی قرار گرفت.  در این پژوهش ویژگی        

 نهیپی انیم انگشت سه قاعده در و عدد پنج پاها و ها دست انگشتان تعداد است، ها دست از بلندتر اریبس پاها گونه نیا

 تر، روشن رانها یرونیب سطح و سریی جلو بخش رنگ ره،یتی نخود بدن پشت رنگ. شودی م دهیدی بزرگ

 كی یدارا و شکلی ا لوله دم ران،ی باال در زیمتما رهیتی ها لکه د،یسف رانهای داخل سطح و بدن نیریزی ها بخش

دوپای فیروز . است رنگ دیسفیی انتها  بخش در و اهیس نییپا در دمی موها دم،ی انتها دری ا فرچه تختی مو دسته

 خارج افراد تیفعال زمان نیشتریبفراد رابطه معنی داری با میزان نور ماه دارد. منحصرا شب فعال بوده و میزان فعالیت ا

. با شروع فصل سرد از اواسط آذر لغایت اواسط اسفند ماه، افراد این باشدی می قمر ماه آخر و اول هفته در النه از

 Peganumو اسفند   Anabasis aphylla یگونه در النه های خود به خواب زمستانی می روند. دو گونه گیاه

harmala  .استان مختلفی ها بخشی بررساز جمله گونه های گیاهی  مورد استفاده دوپای ایرانی می باشند 

 نیا ازی گرید تیجمع وجود عدم دهنده نشان اصفهان استان با همجوار زدی و فارسی استانها ازیی قسمتها و اصفهان

ی دوپای فراوان نییتع جهت شب در شده مشخصی تصادفی رهایمس در حرکت. بود شدهی بررس مناطق در گونه

ی کل ساختار کردن مشخص جهت. داد بدست را شیمایپ لومتریک كی هر در/. 813 با برابری برخورد نرخ ،یرانیا

 73 استقرار با. افتی استقرار مطالعه مورد ستگاهیز دری تصادف صورت بهی متر 81×81 پالت 31 تعداد ستگاهیز

 درصد رینظی ستگاهیزی ها ریمتغ جفتی ها پالت تعداد نیهم به و افراد، مشاهده محل دری متر 81×81 پالت

ی ها پالت) حضور عدم و حضوری پالتها نیب نیزم سطح زهیسنگر و سنگ درصد وی اهیگی ها گونه پوشش

 حفری محلها خابانت در مؤثری ستگاهیزی هایژگیوی بررس منظور به. گرفت قرار سهیمقا موردی( تصادف وی جفت

 با النه تیمرکز بهی متر 81×81 پالت 88 دری اهیگ پوشش و خاكی هایژگیو شاملی ستگاهیزی ها ریمتغ النه،

 نیا جینتا. شدند سهیمقا جفت پالت 88 نیهمچن و بودند شده مستقر ستگاهیز سطح دری تصادف بطور کهیی پالتها

ی اهیگی ها گونه پوشش درصد که شودی م مشاهدهی اهیگی اه پیت در عمدتا ،یرانیای دوپا که داد نشانی بررس
aphylla Anabasis و  Peganum harmala ای وی اهیگ پوشش فاقد مناطق در ها النه و باشدی م غالب 

 درصد ،یلومی شن عمدتا ها النه انتخاب محل در خاك بافت .شوندی م مستقر اندكی اهیگ پوشش درصدی دارا

 ستیز محل در. باشدی م درصد كی از کمتر میکلس سولفات درصد و درصد 31 وسطمت طور به میکلس کربنات
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 حاضر حال در گونه دیتهد عوامل نیمهمتر. ردیگی م صورت محدود بطوری تفرج تیفعال و دامی چرا گونه نیا

 .باشدی م منطقه در گلهی سگها وجود و گونه نیا ستگاهیز به رازیش-اصفهان جادهی کینزد

 نیا ،یاصلی ها مؤلفه به هیتجز قیطر از كینزدی ها گونه با آن سهیمقا و جمجمه صفاتی بررس وی ریگ اندازه

 مناطق ازی کیژنت مطالعات انجام جهت ازین موردی هانمونه قیتحق نیا در. کرد جدا ها گونه ریسا از را تیجمع

 از نمونه 8 زدخواست،یا و بجستان از نمونه 1 ،(نمونه 1) رامشه و ابرقو نیب حدفاصل ،(نمونه 1) اصفهانی شهرضا

 گوش بافت از DNA استخراج و دیگردی آورجمع رمیسم شهرستانی کینزد در حنا از نمونه 8 وی گاوخون تاالب

ی طراح نیهمچن و آن تیفیک و تیکم نییوتع DNA استخراج از پس .گرفت صورت هانمونه نیا چهیماه و

 ژن از موردنظر قطعه ریتکثی برا مرازیپلی ارهیزنج واکنش الزم، مواد آوردن فراهم با مناسب،ی آغازگرها

 برگشت و رفتی آغازگرها با نظر مورد ژن ریتکث از حاصل محصوالت استخراج با و شد انجام bتوکرومیس

 اهنمونهی توال ، نظر موردی هانمونهی ابییتوال از بعد و شد خوانده محصوالت نیای دهاینوکلئوتی توال ،یاختصاص

 Mega4 یبرنامه از كیلوژنتیفی هادرخت میترسی برا موجودی هاگپ اصالح از بعد. شد رهیذخ تکست فرمت با

 یخانواده ریز از Jaculus jaculus و Dipus sagittaی هانمونهی توال كیژنت مطالعات بخش در .شد استفاده

Dipodinae ی هانمونه وEozapus setchuanus و Napaeozapus insignis یخانواده ریز از 

Zapodinae یخانواده ازی همگ که Dipodidae ینمونه دو همراه به باشندیم Mus musculus و Rattus 

norvegicus یخانواده از Muridae  گرفتهی هانمونهی توال همراه بهی ستیزی آور فن و اطالعانی مل مرکز از 

ی دوپا) بود شده گرفته شهرضا منطقه از که یا نمونه قسمت نیا در .گرفتند قراری بررس مورد مختلف مناطق از شده

 ریسا کهی صورت در باشدیم خودی توال طول دری دینوکلئوت ازدهی وی دینوکلئوت كی گپ دوی دارای( رانیا

 ابی( رانیای دوپا) شهرضا از شده گرفته ینمونه آمده، بدست كیلوزنتیف درخت در. ندارند را گپ نیا ها نمونه

 بود کوچكی دوپا مشابهی ظاهر اتیخصوص لحاظ از که Cf منطقه نیای لومتریک 11 از شده گرفته ینمونه گرید

 اطالعاتی مل مرکز از که کوچكی دوپا از موجودی تول با Cf ینمونهی توال. اندگرفته قرار جداگانهی هاشاخه در

 از شتریب Mf ینمونه با  Cfی توال یفاصله و ندریگیم قراری خواهر گروه كی در شد حاصلی ستیزی آور فن و

Allactaga elater حاتیتوض لحاظ از که شد ترسم تکامل نیکمتر روش از استفاده با كیلوژنتیف روابط. است 

 ازی گرید بخش .استی تکامل فواصل لحاظ از آن تفاوت تنها دارد،ی همخوان هیهمسا نیکترینزد روش با فوق

 محل که شهرضا منطقه از شده گرفتهی هانمونه که روزاستیفی دوپا گونه پیوتیکار یبررس كیزنت مطالعات

 جهت انیرو پژوهشکده قیطر از باشد روزیفی دوپا همان که شودیم داده احتمال و است گونه نیای بردارنمونه

  .شد فرستادهی کروموزوم مطالعات انجام
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 ی مورد نیاز بانک ژنهاآوری و تهیه نمونهجمع

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 98/19/8911 تاریخ شروع:

 11/17/8913 :تاریخ اختتام

 منصوره ملکیان دکتر نام مجری:

 محمودرضا همامیدکتر رضا جعفری، دکتر  همکاران:

 خالصه طرح:

یعت آن است. طبیعت به دلیل دارا بودن قابلیت تعادل، تکثیر، همزیستی و اصلی ترین بانك ژن هر منطقه طب          

اثرپذیری در جمعیت های جانوری، گیاهی و میکروارگانیسم ها اصلی ترین بانك ژن به شمار می رود اما به علت 

رای حفظ دخالت انسان و عوامل طبیعی گونه های زیستی همواره در معرض خطر انقراض قرار دارند. از این رو ب

گونه ها با توجه به روند رو به رشد تهدید و نابودی گونه ها در سراسر جهان ضروری است که فرصتی ایجاد کنیم تا 

آیندگان هم امکان تحقیق و پژوهش در زمینه ارزشهای زیستی گونه ها داشته باشند لذا ایجاد بانك ژن می تواند 

های ژن کمك به امر حفاظت از گونه های زیستی کشورها است اما گامی مهم در این رابطه باشد. گرچه ایجاد بانک

باید توجه داشت که ایجاد اینگونه بانك ها به معنی غفلت از طبیعت و زیست بومها نیست و همواره باید در پی 

 حفاظت بهینه گونه های جانوری و گیاهی در زیستگاه های طبیعی آنها باشیم.

وجه به غنای گونه ای زیستگاهها و مخاطرات موجود در زمینه انقراض گونه های بدون شك در کشور ایران نیز با ت

جانوری و گیاهی ایجاد اینگونه بانك ضروری است. بانك های ژن در حوزه های پستانداران، خزندگان، پرندگان، 

 آبزیان و گیاهان در معرض خطر و در معرض تهدید باید فعاالنه ایجاد شوند.

، دانه ها، بافت، اسپرم و سایر مواد ژنتیکی طراحی شده اند. اگر DNAذخیره سازی دراز مدت بانك های ژن برای 

DNA  به طور مناسبی حفظ شود می تواند دهها هزار سال باقی بماند. مواد ژنتیکی ذخیره شده در این بانکها

العات علمی را روی گونه ها کاربردهای متعددی دارند. به عنوان مثال بافت های ذخیره شده انجام بسیاری از مط

تسهیل می کنند. تشخیص گونه و اثبات تخلفات صید و شکار، تشخیص میزان هم خونی و درون آمیزی در جمعیت 

می توان نام بردو با توجه به این که برای  DNAها  و طبقه بندی ژنتیکی جانوارن از مهمترین کاربردهای بانك 

دآوری از یك منطقه به منطقه دیگر باید گونه ها از نظر ژنتکی یکسان باشند. انتقال گونه ها به منظور تکثیر و زا

 بانك ژن امکان مقایسه ژنتیکی جمعیت های یك گونه را در برنامه های تکثیر و انتقال فراهم می کند.

نتیکی از اولین کار در زمینه ایجاد بانك ژن نمونه برداری است. در جمع آوری نمونه جهت استفاده در مطالعات ژ

های مختلف می توان استفاده نمود. ازآنجا که همه سلول های بدن دارای اطالعات ژنتیکی مشابه می باشند بافت

نمونه ها را می توان از بافت تازه الشه های جانور مرده و یافت شده در طبیعت، شکار شده توسط شکارچی بدست 

الزم است جانور صید شده و ممکن است با کشته شدن جانور آورد. عالوه بر بافت تازه که برای بدست آوردن آن 

و یا آسیب دیدن آن توام باشد از نمایه های باقی مانده در طبیعت نیز اگر به صورت صحیح جمع آوری و نگهداری 
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ی شوند نیز می توان ماده ژنتیکی در مطالعات را بدست آورد. اینگونه نشانه ها شامل مو، پر، سرگین و استخوان باق

 مانده از جانوران مرده می باشد. 

یکی از مشکالتی که محققان در جمع آوری نمونه های ژنتیکی با آن مواجه هستندچگونگی نگهداری و حفظ آنها 

و  DNAدر شرایط صحرا و قبل از استفاده در آزمایشگاه و همچنین حفظ آنها در دراز مدت است. حفظ 

فریز نمودن و انجماد نمونه انجام پذیر است. اما همیشه و بویژه رد شرایط جلوگیری از تجزیه آن معموالً از طریق 

 DNAصحرا امکان پذیر نیست. بنابراین همواره استفاده از بافرهای شیمیایی و کارایی آنها در حفظ دراز مدت 

ست استان بین اداره کل محیط زی 878-11873مطرح بوده است. هدف از انجام این پروژه که با شماره قرارداد 

اصفهان و دانشگاه صنعتی اصفهان منعقد گردید، جمع آوری نمونه های ژنتیکی از گونه های حیات وحش در 

 زیستگاه های استان اصفهان و حفظ و نگهداری آنها برای استفاده های آینده می باشد. 
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 مطالعه و تهیه اطلس ماهیان آبهای داخلی ایران
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان کارفرمای طرح:

 11/11/8911 تاریخ شروع:

 18/88/8939 :تاریخ اختتام

 یزدان کیوانیدکتر  نام مجری:

 - همکار:

 خالصه طرح:

چك و بزرگ داخلی های داخلی ایران شامل دو حوضه عظیم در شمال و جنوب و چندین حوضه کوآب        

ماهیان، تا کنون های جدید گزارش شده در چند سال اخیر از کپورماهیان، رفتگرماهیان و لوچاست. با احتساب گونه

 83خانواده و  13گونه )در  889شور از ایران گزارش شده است که حدود گونه ماهی آب شیرین و لب 111بیش از 

هایی هستند که به طور های داخلی، ماهیهای آبارد. منظور از ماهیهای داخلی وجود دراسته( از آنها در آب

شوند. بنابراین، ها و مناطق نسبتاً باالدست میدایمی و یا به صورت مهاجر به منظور تولیدمثل و تغذیه وارد رودخانه

شوند، در این یده میهای منتهی به دریا دها و تاالبهای ساکن دریای خزر یا آنهایی که در دهانه رودخانهگونه

های پیش به صورت موردی گونه در دریای خزر وجود دارد، تعدادی نیز در دهه 11گیرند. حدود مجموعه قرار نمی

گونه مشاهده شده، بیشترین آنها به ترتیب متعلق به  889اند. از بین گزارش شده که هیچگاه بعداً دیده نشده

های موجود در ایران، گونه است. در بین خانواده 81گونه و گاوماهیان با  11 ماهیان باگونه، لوچ 17کپورماهیان با 

 باشند.گونه می 1خانواده تنها دارای  1خانواده تنها دارای یك گونه و  89

های چند سال اخیر، حیات آبزیان بسیاری را به مخاطره انداخته است و در فصل تابستان به دلیل برداشت خشکسالی

ماند. آلودگی، ای برجای نمیهای اصلی ایران جز نام و خاطرهای کشاورزی، از بسیاری از رودخانهآب به منظوره

هاست. با این حال، به نظر های غیراصولی و تخریب زیستگاه، عوامل دیگر کاهش ماهیرویه، سدسازیصید بی

 چنان به حیات خود ادامه دهند.اند خود را با شرایط جدید وفق داده و همها توانستهرسد اغلب این ماهیمی

سال  1ها و اطالعات مربوط به آنها که حاصل بیش از های پراکنش ماهیدر این مطالعه سعی گردیده تا نقشه

برداری های تازه و نمونههای ایران است، روزآمد شوند. اغلب تصاویر از نمونهبرداری فشرده از سراسر آبنمونه

های های گذشته و تعداد اندکی هم که مربوط به نمونهه شده توسط مؤلفان در سالهای تهیشده، تعدادی از عکس

کمیاب یا درحال انقراض هستند، از منابع استفاده گردید. تعدادی عکس نیز توسط همکاران اهدا شده است که نام 

عات حاصل از گزاری، از آنها قدردانی شده است. اطالاین افراد در زیر عکس آورده شده و در صفحه سپاس

های ایران مورد مقایسه قرار گرفته و ها و جمعیتکارهای میدانی و آزمایشگاهی با منابع موجود در مورد گونه

ترین اطالعات ممکن ارایه شده است. بخش عظیمی از اطالعات ارایه شده نیز برای اولین بار در این اطلس جامع

ها همچنان با کمبود اطالعات روبه رو هستیم و برای برخی از گونه شود. با وجود کوشش فراوانی که شده،ارایه می

 امیدواریم تا ویرایش بعدی کتاب، اطالعات کافی در مورد آنها بدست آید.
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اند که در این های داخلی ایران پرداختههای آبشناسان اروپایی متعددی به مطالعه ماهیدر یکی دو قرن اخیر، ماهی

 & Bianco  و Bruun & Kaiser (1944)، Banarescu & Nalbant (1966)توان بهبین می

Banarescu (1982) .های آب شیرین ایران و اما، یکی از اولین مطالعات مدون در مورد ماهی اشاره نمود

است که در نیمه اول قرن بیستم  Berg (1948-49; 1949) شناس روسیکشورهای همسایه، مربوط به ماهی

وی تعداد زیادی ماهی نامبرده است که بسیاری از آنها، بعداً به عنوان زیرگونه یا اسامی مترادف صورت گرفته است. 

های های منطقه است. دو تز نیز در دانشگاهاند. با این حال هنوز یکی از منابع مرجع برای شناسایی ماهیشناخته شده

بیت اما، شاه صورت گرفته است. (Saadati, 1970; Armantrout, 1980) های ایرانآمریکا، در مورد ماهی

است  Coad (1970-2013) شناس کانادایی، برایان دبلیو کدشناسی ایران، مربوط بهماهیمطالعات ماهی

المللی در این مورد محسوب های ایران بوده و مرجعی بینشناسان در زمینه ماهییکی از پرکارترین ماهی که

پژوهان داخلی انجام شده است که بخشی از خیر، مطالعات بسیاری توسط دانشهای اخوشبختانه، در سال شود.می

توان های داخلی ایران منتشر شده، میترین کارهایی که اخیراً در مورد آبآنها در فهرست منابع آمده است. از مهم

اشاره  (8917دری )(، عبدلی و نا8919(، نادری جلودار و عبتتدلی )8971(، عباسی و همکاران )8971به عبدلی )

(، اولین کتاب جامع و مصور به زبان فارسی است که به 8971های داخلی ایران )عبدلی، نمود. کتاب ماهیان آب

 های داخلی پرداخته و همچنان مرجع عالقمندان به این زمینه است.های آبگونه از ماهی 811معرفی 

و نظرخواهی از صاحب نظران و همکاران متعددی  نظیر این کتاب، حاصل مشورتنواز و شاید بیطراحی چشم

باشد. در این کتاب سعی گردیده از اطاله کالم خودداری شده و بیشتر مطالب به صورت تصویری ارایه شوند. می

اند. نام فارسی و در این عالیم در ابتدای کتاب بر روی تصاویر و یا به صورت مختصر و مفید توضیح داده شده

اند. اطالعات ریختی و زیستی به طور مختصر و مفید تحت های محلی با همین عناوین آورده شدهصورت وجود، نام

ها، الزم به ذکر است که این ویژگی به شدت تابع شناسی آورده شده است. در رابطه با رنگ ماهیعنوان زیست

ها شه نشان داده شده، پراکنش گونهها بر روی نقشرایط محیطی بوده و بسیار متغیر است. گرچه پراکنش استانی گونه

ها و نقاط عمده پراکنش آنها نیز، ارایه شده است. در فهرست منابع، های آبریز با ذکر رودخانهبر اساس حوضه

مورد هجری شمسی به بعد آورده شده است تا از افزایش بی 8911میالدی یا  1111عمدتاً منابع مربوط به سال 

 .صفحات کتاب خودداری شود
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 استان اصفهان شناسایی و پهنه بندی مناطق حساس به بحران بیابان زایی
 دانشگاه صنعتی اصفهان: دانشگاه مجری

 استانداری اصفهان :کارفرمای طرح

 91/13/8911  تاریخ شروع:

 18/11/8931  تاریخ اختتام:

 دکتر رضا جعفری: نام مجری

 مهندس لیال بخشنده مهر  همکاران:

 طرح:خالصه 

زایی، نقش اساسی و مهم در ایجاد این پدیده داشته و همواره موجب افزایش سرعت آن عوامل انسانی بیابان        

شوند، زیرا عالوه بر نقش مستقیمی که در تخریب اراضی دارند، محرکی منفی برای عوامل محیطی همچون اقلیم می

رویه توان موارد زیر را نام برد: چرای مفرط و قطع بیمی زاییشوند. از جمله عوامل انسانی بیابانمحسوب می

رویه و در جهت شیب شود، شخم بیها و مراتع میها که موجب از بین رفتن پوشش گیاهی جنگلدرختان و بوته

-آورد، بهرهکیفیت که موجبات شوری خاك و منابع آبی را فراهم میاراضی کشاورزی، آبیاری با آب شور و بی

ها، عدم رعایت تناوب زراعی و کشت محصوالت نامناسب با های زیرزمینی و افت سطح آنرویه از آببیبرداری 

های طبیعی، توسعه مناطق شهری و آالت و رشد روزافزون صنایع و معادن در عرصهمحیط، افزایش استفاده از ماشین

توان روش ارائه شده است که از آن جمله میزایی های بسیاری جهت ارزیابی بیابانتا کنون روشسازی. رشد انبوه

در این مطالعه سعی شده  را ذکر نمود. ICD ، روش مدالوس و روشروش آکادمی علوم ترکمنستانیونپ،  –فائو 

شدن اراضی منطقه و امتیازدهی به عوامل فوق، وضعیت تا با ارزیابی و بررسی عوامل محیطی و انسانی مؤثر در بیابانی

زایی استان اصفهان به روش مدالوس با امتیاز دهی فازی مورد مطالعه قرار گیرد. بنابراین تحقیق حاضر فعلی بیابان

 زایی در استان اصفهان دنبال می نماید:اهداف ذیل را در خصوص پدیده بیابان

 زاییبانبیا عمده یندهایآفر و شناسایی تفکیك( 8 

 زاییبیابان( ارایه تصویری مستند و گویا از وضعیت فعلی 1 

تر برای مبارزه با آن زایی، وضعیت بحرانی داشته و نیازمند اقدام هر چه سریع( شناسایی مناطقی که از جنبه بیابان9

 هستند.
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 زیتهیه دستورالعمل اجرایی نحوه سرشماری پرندگان خشکی
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 ت استان اصفهانسازمان حفاظت محیط زیس کارفرمای طرح:

 18/11/8911 تاریخ شروع:

 81/13/8938 :تاریخ اختتام

 محمودرضا همامی دکتر نام مجری:

 - همکاران:

 خالصه طرح:

های حفاظتی است. تغییر و تخریب وحش از ملزومات غالب برنامه های حیاتآگاهی از اندازه جمعیت گونه        

های غیر بومی و سایر عوامل تهدید کننده ر غیر قانونی، ورود گونهزیستگاهها، گرم شدن تدریجی کره زمین، شکا

های ها را با تردید مواجه کرده است. تعداد فزاینده گونهتنوع زیستی، اطمینان از بقای دراز مدت بسیاری از گونه

ی جهت جلوگیری های حفاظتها و تالش آژانستهدید شده، نیاز به آگاهی از تأثیر تغییرات محیط بر فراوانی گونه

ها، تقاضا برای پایش جمعیتهای حیات وحش را افزایش داده است. از انقراض و یا در خطر انقراض قرار گرفتن گونه

باشند تا بتوانند تغییر در ها میهای برآورد فراوانی گونهدار اجرای برنامهسازمانهای حفاظتی در سطح جهان عهده

های برآورد شده را توان فراوانیکنند. بدیهی است زمانی می ییرات محیط پایشها را با توجه به تغفراوانی گونه

های حفاظتی قرار داد که برآوردها بر اساس روشها و دستورالعملهای استاندارد بدست آمده ریزی برنامهمبنای طرح

نیازهای ت وحش یکی از پیشباشند. بنابراین آشنایی با روشها و فنون سرشماری و یا برآورد فراوانی جمعیتهای حیا

گردد. برای بدست آوردن یك برآورد قابل اعتماد، توجه به فعالیت در عرصه حفاظت از تنوع زیستی محسوب می

موارد زیادی از جمله روش مورد استفاده، تجربه و مهارت مشاهده گر و طرح نمونه گیری ضروری است. انتخاب 

یاز به مطالعات تفصیلی میدانی، برآورد اندازه جمعیت به روشهای بهترین روش سرشماری برای یگ گونه خاص ن

مختلف و مقایسه نتایج بدست آمده از روشهای مختلف دارد. با وجود این، با توجه به تحقیقات و تالشهای صورت 

گرفته در سطح جهان جهت برآورد اندازه جمعیت گروههای مختلف پرندگان، مهمترین روشهای مناسب برای 

ری این گروهها مشخص شده است. در این پژوهش سعی گردید ضمن ارائه مفاهیم اولیه الزم در ارتباط با سرشما

آماربرداری از پرندگان، مهمترین روشهای موجود برای گونه های مهم ایران از نظر حفاظتی و یا اقتصادی معرفی 

ا بیان شوند. در این راستا موارد زیر به تفصیل شده و جزئیات انجام کار از مرحله طرحریزی تا تحلیل و تفسیر داده ه

 مربوط به برآورد فراوانی،  مفاهیم آماری، کلیات مربوط به شمارش پرندگاناند:  مقدمات ومورد بحث قرار گرفته

هر کدام و موارد کاربرد  ، مزایا و معایبروشهای شمارش پرندگانمناسب، انواع  نمونه برداریروشها و طرحهای 

های ویژه ، و روشمرونقشه سازی قل ، نشانه گذاری و صید مجدد، روشهای اینمونه برداری فاصلهروشهای  آنها، 

افزارهای مربوط به برخی از روشهای نام برده شده معرفی شده است. یك برآورد شمارش پرندگان. عالوه بر این نرم

زمانی دارای اعتبار است که از صحت و دقت مناسبی برخوردار باشد. در طول فرایند برآورد فراوانی ممکن است 

افتند، نتایج دچاراریبی گردد. یکی از راهکارهایی که مختلف کاراتفاق میبواسطه خطاهای مختلفی که در مراحل 
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گردد آموزش کارشناسان درگیر درامر برآورد فراوانی است. در این راستا در پایان این ها میباعث کاهش این اریبی

نفر  31د زی برای حدوطرح پژوهشی یك کارگاه آموزشی دو روزه در مورد روشهای سرشماری پرندگان خشکی

 از کارشناسان محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست از استانهای مختلف کشور برگزار گردید.
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سنجش مقادیر ترکیبات مخرب سیستم آندوکراینی به عنوان آالینده های زیست محیطی 

 در ماهی کاوار های فیزولوژیک و بیان ژن ویتوژنینبررسی اثرات آنها بر ویژگی و
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 : وزارت علوم، تحقیقات وفناوریکارفرمای طرح

 81/81/8913 تاریخ شروع:

 18/13/8938 :تاریخ اختتام

 دکتر ساالر درافشان نام مجری:

 دکتر فاطمه پیکان حیرتی، ندا گیالن نژاد، ندا شجاعی، حمیدرضا حبیبی  همکاران:

  خالصه طرح:

ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی، به طیف وسیعی از ترکیبات آلی و معدنی با منشاء طبیعی یا ناشی از        

ریز در موجودات مختلف از جمله شود که قادر به ایجاد تغییر در فعالیت غدد درونهای انسانی اطالق میفعالیت

شوند. امروزه، اثرات له این مواد آالینده محسوب میآبزیان هستند. ترکیبات شبه آندروژنی و شبه استروژنی از جم

های آبی به شدت مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، سنجش مخرب این ترکیبات در اکوسیستم

آلفا اتیلن استرادیول و A ،87بتا استرادیول، استرون، بیسفنول 87برخی ترکیبات مخرب سیستم اندوکراینی شامل 

رود و یل تستوسترون در چهار ایستگاه چشمه دیمه، خرسونك، چمگردان و پل صفائیه در رودخانه زایندهآلفا مت87

شامل  Squalis lepidusهای فیزیولوژیك ماهی کاوار ها بر برخی ویژگیبررسی اثرات وجود این آالینده

ر کبد بود. نتایج نشان داد از های خونشناسی، وضعیت توسعه گنادی و نسبت جنسی و بیان ژن ویتلوژنین دویژگی

شود. در مجموع، ها دیده میبتا استرادیول و استرون، حداقل در یکی از ایستگاه87بین ترکیبات مختلف، دو ترکیب 

های های خونشناسی ماهی کاوار در بین ایستگاهقطعه ماهی در چهار ایستگاه صید شدند. بررسی ویژگی 818

دار برخی فاکتورها نظیر تعداد گلبول سفید در به جزء در خصوص افزایش معنی داری رااختالف معنی مختلف،

داری با نسبت ها تنها در ایستگاه چمگردان، به طور معنی(. نسبت جنسی نمونهp<13/1ایستگاه چمگردان نشان نداد )

(. وضعیت تکامل p<13/1مورد انتظار تفاوت داشت و فراوانی بیشتری از جنس ماده در این منطقه مشاهده شد )

ای از ماهیان با جنسیت بینابین گنادی در ماهیان، طبیعی و متناسب با فصل مورد بررسی )پاییز( بود. هیچ  نمونه

شناسایی شد. بررسی شدت بیان ژن  bp 1839مشاهده نشد. توالی کامل ژن ویتلوژنین در ماهی کاوار به طول 

( در ماهیان نر و ماده بیانگر بیان باالتر آن در ماهیان ماده بود. BACTویتلوژنین )نرمال شده در مقایسه با ژن 

ها داری در ایستگاه چمگردان در هر دو جنس نر و ماده نسبت به سایر ایستگاهشدت بیان به طور معنیبر این، عالوه

ستروژنی در رودخانه ها با اثر شبه ا(. به طور کلی، نتایج این تحقیق بیانگر حضور آالیندهp<13/1باالتر بود )

دست های پایینهای فیزیولوژیك ماهی کاوار، حداقل در یکی از ایستگاهها بر ویژگیرود و اثرات مخرب آنزاینده

 رودخانه )چمگردان( است. 
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 های نانوتهیه و تدوین ضوابط اجرایی پساب
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 ست استان اصفهانسازمان حفاظت محیط زی کارفرمای طرح:

 18/81/8913 تاریخ شروع:

 81/88/8938 :تاریخ اختتام

 نوراله میرغفاری دکتر نام مجری:

 -  همکاران:

 خالصه طرح:
های مختلف صنعتی، زیست محیطی، پزشکی و غیره توسعه های اخیر، کاربرد فناوری نانو در زمینهدر سال       

که در آینده تولید و مصرف محصوالت و مواد نانو رشد چشمگیری در شود زیادی پیدا کرده است و پیش بینی می

کشورهای مختلف از جمله ایران خواهد داشت. مواد در مقیاس نانو دارای خواص فیزیکو شیمیایی منحصر به فردی 

های بهتواند پیامدهای مختلفی در پی داشته باشد.  بنابراین، ضروری است جنهستند و ورود آنها به محیط زیست می

مختلف زیست محیطی توسعه فناوری نانو بطور ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد. در این ارتباط، پروژه تدوین ضوابط 

اجرایی مدیریت پساب صنایع نانو از طرف سازمان حفاظت محیط زیست کشور تعریف و اجرای آن به دانشگاه 

جامع در مورد ابعاد مختلف "ای نسبتاات کتابخانهصنعتی اصفهان واگذار گردید. برای انجام این پروژه، مطالع

فناوری نانو صورت گرفت که گزارش آن در نه فصل تهیه شده است. در دو فصل اول و دوم، کلیات نانو 

بندی نانو مواد به طور کامل ارائه شده است. در فصل سوم با عنوان ارزیابی های تولید و طبقهتکنولوژی و روش

ست محیطی نانو مواد، مسیرهای تماس با نانو مواد، سرنوشت نانو مواد در محیط، سمیت نانو اثرات بهداشتی و زی

گیری نانو مواد که نیاز به ابزارهای های اندازهمواد و ارزیابی ریسك نانو مواد مورد بررسی قرار گرفته است. روش

به موضوع کنترل تماس با نانو مواد در  اند. فصل پنجمدقیق و پیشرفته آنالیز دارد در فصل چهارم شرح داده شده

مراکز تولید و مصرف این مواد اختصاص دارد. در فصل ششم به هدف اصلی این پروژه یعنی مدیریت پساب صنایع 

نانو پرداخته شده است. در این فصل، فهرست صنایع تولید کننده و مصرف کننده نانو مواد بر اساس مطالعات 

ایندهای مختلف حذف نانو مواد معرفی گردیده است. در پایان نیز، دستورالعمل پایش ای مشخص شده و فرکتابخانه

پساب صنایع نانو پیشنهاد گردیده است. مدیریت پسماندهای نانو مواد که از اهمیت زیادی برخوردار است در فصل 

انو مواد در کشورهای پیشرفته و هفتم مورد مطالعه قرار گرفته است. در فصول نهایی هشتم و نهم نیز قوانین مرتبط با ن

های بین المللی ازجمله سازمان جهانی تدوین استاندارد )ایزو(  برای نانو همچنین استانداردهایی که به وسیله سازمان

مواد وضع گردیده آورده شده است. در پایان الزم به ذکر است که به دلیل نوپا بودن فناوری نانو، بسیاری از مسائل 

های کنترل و تصفیه نانو مواد و از جمله استانداردهای خروجی پساب، اثرات زیست محیطی، روشزیست محیطی 

های بنیادی و کاربردی زیادی در این رابطه در دنیا در حال انجام است. ... بطور کامل شناخته نشده است و پژوهش

تانداردها و قوانین مورد نیاز برای صنایع ها، اسهای بدست آمده، دستورالعملبنابراین الزم است متناسب با پیشرفت

  نانو مواد در کشور تکمیل و مورد بازنگری قرار گیرد.
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 های آبیهای زیستی برای حذف آالینده از محیطکاربرد جاذب
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کارفرمای طرح:

 91/13/8913 تاریخ شروع:

 11/17/8938 :اختتام تاریخ

 نوراله میرغفاریدکتر  نام مجری:

 دکتر امیدوار فرهادیان  همکاران:

 خالصه طرح:
هایی های ارزان و کارآمد برای حذف آالیندههای وسیعی برای دستیابی به فناوریهای اخیر، پژوهشدر سال        

ب زیستی به وسیله مواد یا بقایای مواد آلی همچون فلزات سنگین و ترکیبات آلی از آب انجام گرفته است. جذ

غیرزنده یك فرایند جذب غیرفعال است که کارایی باالیی برای جذب مواد االینده بویژه عناصر سنگین نظیر سرب، 

های صنعتی تولید کادمیوم، مس، نیکل و ... دارد. این مواد به مقدار فراوان بصورت طبیعی یا در برخی از فعالیت

گیرند. هدف اصلی از این طرح بررسی کارایی زیست توده بخش زیادی از آنها مورد استفاده قرار نمیشوند و می

های صنعتی های آزمایشگاهی و پساببرای حذف عناصر سنگین از محلول S. quadricaudaمیکرو جلبك 

طریق سانتریفیوژ  ای انجام گرفت و پس از حدود یك ماه، زیتوده تولیدی ازاست. کشت جلبك در ظروف شیشه

جدا و با استفاده از انجماد در خال غیرفعال گردید. آزمایشات جذب کادمیم و سرب به وسیله زیتوده جلبکی 

، غلظت و مقدار جاذب pHبصورت ناپیوسته و ستونی انجام گرفت و تاثیر پارامترهای مختلف از جمله زمان تماس، 

-رب به وسیله جاذب نشان داد که سرعت جذب بسیار سریع میبر میزان جذب بررسی شد. نتایج جذب کادمیم وس

های کادمیم وسرب باشد. بررسی سینتیك جذب نیز نشان دهنده برازش بهتر سینتیك شبه مرتبه دوم برای جذب یون

  +Pb2و  +Cd2 های فلزی موجب افزایش جذب یون 1-3در محدوده  pHتوسط جاذب مذکور بود. افزایش 

میزان جذب )مقدار فلز جذب شده به ازاء واحد  pHهای پایین ناچیز بوده و با افزایش pHدر  شود. جذب فلزاتمی

درصد جذب کادمیم و سرب به ترتیب   =9pHوزن جاذب( و نیز درصد جذب افزایش می یابد به طوری که در 

جذب کادمیم و سرب از دماهای جذبی نیز  بود. در بررسی هم 83و  11به ترتیب   =3pH اما در  11و  91در حدود 

مدل النگمویر نسبت به مدل فروندلیچ برازش بهتری را نشان داد. حداکثر مقدار جذب پیشنهادی مدل النگمویر 

برای جذب کادمیم وسرب نزدیك به حداکثر مقدار جذب بدست آمده از آزمایشات بود که نشان دهنده اشباع 

است. آزمایشات ستونی نشان داد که ستون کارایی جذب شدن تقریبی جاذب در محدوده غلظت بکار برده شده 

های کادمیم را داشته  و از قابلیت احیای باالیی )بیش از درصد برای یون 88های سرب و درصد برای یون 11بیش از 

موالر  برای هر دو فلز برخوردار است. جذب فلزات کادمیم و سرب از یك نمونه  3/1درصد( با اسید نیتریك  31

بود. به طور کلی، براساس نتایج بدست آمده جاذب  ب صنعتی توسط جاذب نشان دهنده کارایی باالی آنفاضال

تواند به عنوان یك ماده مؤثر و ارزان قیمت برای حذف غلظتهای کم ها میزیستی تهیه شده از زیتوده ریز جلبك

 فلزات سنگین از محلولهای آبی مورد استفاده قرار گیرد.
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 پرسشنامه پایش ر تکمیل فرم برنامه عملیاتی مدیریت پسماند ویژه و صنعتی وتوافقنامه د
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری: 

 سازمان حفاظت محیط زیست: کارفرمای طرح

 81/81/8931 تاریخ شروع:

 81/11/8938 :تاریخ اختتام

 علیرضا سفیانیان دکتر نام مجری:

 راحله دانشمندپارسا همکاران:

 :رحخالصه ط

توسعه جوامع بشری در سراسر جهان موجب افزایش ضایعات و پسماندها گردیده است اگر چه در عصر حاضر        

زنگ خطر وجود پسماندها و مشکالت ناشی از آن برای انسان ها به صدا درآمده و باعث شده تا راهکارهایی جهت 

پسماندهای چهارده واحد صنعتی مختلف با کاهش یا حذف این پسماندها صورت گیرد. در این پژوهش وضعیت 

هفت گروه صنعتی شامل صنایع فلزی، غیر فلزی، سلولزی، صنایع تبدیلی، شیمیایی، نساجی و غذایی مورد بررسی 

تن مواد زائد در سال برای این صنایع  88/11113قرار گرفته است و نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که

صد آن جز پسماندهای ویژه بوده و می بایستی تمهیدات الزم جهت دفع آن ها اندیشیده در 11/8ایجاد می شود که

شود. بیشترین پسماند تولید شده به ترتیب مربوط به صنایع کانی های غیرفلزی و صنایع فلزی است. با اجرای صحیح 

خسارات وارده به محیط مراحل مختلف مدیریت در این صنایع، ضمن امکان کاهش میزان زائدات صنعتی، می توان 

 .زیست را به میزان قابل توجهی کاهش داد
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 دستگاه شوك فشار جهت القای پلوییدی در آبزیان
 دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 آزمایشگاه مرکزی دانشگاه صنعتی اصفهان کارفرمای طرح:

 91/81/8931 تاریخ شروع:

 11/81/8931 تاریخ اختتام:

 دکتر ساالر درافشان :ام مجرین

 علی محمود پور،  دکتر سعید بهبهانی )دانشکده مکانیك( همکاران:

  خالصه طرح:

پروری و برای بسیاری از گونه های پرورشی از جمله تولیدمثل و توسعه گنادی در بسیاری از سامانه های آبزی        

قای عقیمی از طریق دستکاری کروموزومی در ماهیان مورد مهمترین موانع توسعه محسوب می شود. به این منظور ال

کمان مورد آزمون قرار رنگینآالیاقبال قرار گرفته است. روشهای متعددی برای القای عقیمی در آبزیان نظیر قزل

های تریپلویید است. القای تریپلوییدی به دو روش گرفته است. اما روش تجاری برای القای عقیمی، تولید گله

مستقیم، تولید انواع تتراپلویید و آمیزش آنها با مولدین دیپلویید قیم، جلوگیری از خروج گویچه قطبی یا غیرمس

عملی است. هر دو این روشها، در مرحله ای نیازمند ممانعت از تکمیل فرایند تقسیم سلولی میوز یا میتوز است. 

بهره برداری قرار گرفته است، در این بین روش  روشهای متعددی برای ممانعت از تقسیم سلولی مورد آزمون و

تجاری و اقتصادی استفاده از شوك فشار است. در این روش، تخم های لقاح یافته آبزی، در زمان معین تحت تاثیر 

فشار باال در زمان مشخصی قرار می گیرند. فشار وارده به صورت شوك، ناگهانی اعمال شده و به صورت ناگهانی 

 شود. اعمال شوك در زمان و شدت مشخص، انواع تریپلویید یا تتراپلویید را تولید می کند.  نیز برطرف می

در زمینه ساخت این دستگاه فعالیتهایی در کشور صورت نگرفته است. اگرچه برخی نمونه های خارجی آن وجود 

ین که هزینه واردات آن نیز بسیار دارد اما به دلیل عدم پشتیبانی فنی در کشور چندان مورد اقبال نیستند. مضاف بر ا

، جك هیدورلیك، مخزن فشار و پمپ هیدرولیك است. Frameاین دستگاه شامل چهار بخش اصلی  زیاد است.

متر و وزن تقریبی کل آن  1/8متر و ارتفاع  7/1متر و عرض حدود  3/8ابعاد این دستگاه به طور تقریبی معادل طول 

ثانیه فشار مورد نیاز  9ابلیت این را دارد که پس از روشن شدن، در عرض کمتر دستگاه ق کیلوگرم است. 171حدود 

 در سیلندر را تامین کند، بازگشت فشار به حالت عادی در زمان کمتر از یك ثانیه رخ خواهد داد.

ار ب 831آمپر را دارد. قدرت تقریبی پمپ هیدرولیك حدود  8ولت و  111این دستگاه قابلیت کار با برق شهری، 

بار خواهد بود، که مطابق بررسی های صورت گرفته  8111است و حداکثر فشار ایجاد شده داخل سیلندر حدود 

برای اعمال فشار به تخم ماهیان، خصوصا آزادماهیان کفایت می کند. دستگاه قابلیت تنظیم زمانی، دوره شوك را به 

رد استفاده قرار می گیرد که عبارتند از آب )آب صورت اتوماتیك خواهد داشت. دو نوع سیال در این دستگاه مو

عموما C81⁰خنثی و دمای کمتر از  pHسالن انکوباسیون یا مرکز تکثیر و پرورش ماهی که معموال در محدوده 

به  81درجه سانتی گراد در شرایط ایران است( و دیگری روغن هیدرولیك با شماره استاندارد بهران  1-88محدوده 

اه دستگ لیتر. 1شار ایجاد شده در پمپ هیدرولیك به جك و نهایتا مخزن فشار به حجم مفید تقریبی منظور انتقال ف
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میلی  111میلی متر و طول تقریبی 831شوك فشار هیدروستاتیك شامل یك محفظه سیلندری شکل با قطر تقریبی 

ا رزوه محدود می شود. پر و خالی میلی متر است که از باال به دری با قابلیت باز و بسته شدن ب 91متر و ضخامت 

کردن سیلندر از آب یا تخم یا هردو از طریق در باالی مخزن صورت می گیرد. محفظه شوك فشار دارای یك 

فلزی متحرك متصل می شود که  Frameسیلندر به یك  بار( بر روی دیواره خود است.8111فشارسنج آنالوگ )

راهم می کند. اعمال فشار درون محفظه فشار از طریق یك جك ای برای سیلندر را فدرجه 811امکان چرخش 

میلی  11هیدرولیك که در بخش پایین دستگاه قرار دارد، ایجاد می شود. محدوده حرکت جك هیدرولیك حدود 

بار در محفظه فشار می شود. بخش هیدولیك دستگاه 8111متر است که منجر به ایجاد حداکثر فشار معادل حدود  

کیلووات تشکیل شده است. بخش  3/8رکت جك را فراهم می کند از یك موتور هیدرولیك که امکان ح

اتوماسیون دستگاه به همراه شیرهای مخصوص امکان تنظیم فشار درون دستگاه را فراهم می کند. بخش کنترل فشار 

درون مخزن  دیوسر( به منظور تنظیم، افزایش یا کاهش فشارشده بر روی مخزن جك هیدرولیك )ترانسنصب

جك هیدرولیك و در نهایت مخزن محتوی تخم عمل می کند. فشارسنج های متصل بر روی مخزن محفظه 

عدد( و پمپ هیدرولیك، امکان مشاهده فشار ایجاد شده در هر دو بخش دستگاه را فراهم می 8سیلندری شکل )

بر روی صفحه نمایش لمسی دستگاه  دیوسر دستگاهکند. فشار درون مخزن سیلندری شکل همچنین از طریق ترانس

قابل مشاهده است. بخش اتوماسیون در باالی بخش هیدرولیك قرار می گیرد. دستگاه ساخته شده به شماره ثبت 

 سازمان ثبت اسناد کشور ثبت شده است. 89/1/31، 73817اختراع 
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 ویکرد ارزیابی توان محیطیانجام مطالعه آمایش سرزمین و سند توسعه استان اصفهان با ر

 و محیط زیست و منابع طبیعی
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری: 

 شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهان: کارفرمای طرح

 89/81/8931 تاریخ شروع:

 18/17/8931 :تاریخ اختتام

 دکتر علیرضا سفیانیان نام مجری:

ائی، دکتر محمود رضا همامی، دکتر حسین بشری و سعید پورمنافی، دکتر سعید سلطانی کوپدکتر  همکاران:

عبدالرضا مهندس سعیده اسماعیلی، مهندس علی سرحدی، مهندس مریم کرمانی، ، مهندس مهندس محسن باقری

 مهندس زهره کرمانی،مهندس امیرحسین شعرباف، مهندس بابك صاقیان، مهندس علی نادی، مهندس مهاجری، 

، آرش انصاری، محسن خلیلی، فیض آبادی حسین اکبریمهندس مد سنگونی، حامهندس مرضیه سادات میراحسنی، 

 نصراله عارفیملیحه سادات مدنیان، گلناز صفا، 

  خالصه طرح:
 ارزیابی توان اکولوژیک -الف 

های ارزیابی سرزمین، ابزاری مبتنی بر های کاربردی بکارگیری روشآمایش سرزمین بعنوان یکی از زمینه        

تواند محیط، جامعه و اقتصاد را طوری هدایت کند که پایداری منابع به هر طریق ممکن م است که میاکوسیست

تضمین گردد، و با این توانمندی، قصد دارد معیارهای محیطی، اجتماعی و اقتصادی را با هم درآمیزد و به این 

ها را در ها و کمبودها را رفع و اولویتنارساییها را برآورده سازد، ترتیب از میزان تقابل آنها بکاهد. اهداف کاربری

 ای، ملی و جهانی تعیین کند.سطوح محلی، منطقه

های اصلی و زیربنایی در مطالعات آمایش سرزمین و در نیل به اهداف اکولوژیکی آمایش سرزمین، یکی از بخش

سرزمین برای تعیین توان ارزیابی توان محیطی سرزمین است. در اصل هدف اصلی از ارزیابی توان محیطی 

اکولوژیکی یك منطقه و بدست آوردن واحدهای همگن اکولوژیکی است تا بتوان به کمك آنها و در اصل بر 

-های توسعه را برای سرزمین مشخص کرد. ارزیابی توان اکولوژیك، بهاساس متغیرهای اکولوژیکی انواع کاربری

زیست ریزی محیطانسیل اکولوژیك سرزمین در قالب مطالعات برنامهبرداری بهینه از پتدلیل ضرورت انتخاب و بهره

شود. ارزیابی توان اکولوژیك در اصل منظور حصول به اصل توسعه پایدار محسوب می از رویکردهای اساسی به

های مختلف های یکنواخت و همگن سرزمین برای انواع کاربریگذاری هر یك از لکهعبارت است از: ارزش

 باشد. تواند دارا ك منطقه  که میتوسعه ی

در بخش ارزیابی توان محیطی سرزمین طرح آمایش استان اصفهان پس از انجام ارزیابی توان اکولوژیك 

ها کاری با روششهری و صنعت، اکوتوریست و معدنهای کشاورزی، مرتعداری، جنگلکاری، توسعهبرای کاربری

های جمع بندی نهایی انجام گرفت. به طوری که پس از مشخص شدن نقشه ها وهای متنوع، تلفیق کاربریو تکنیك

 8های مختلف کلیه نقشه ها با یکدیگر تلفیق گردید. با توجه به اینکه برای کاربری کشاورزی نهایی کاربری
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که از  وضعیت مختلف داشته باشد 8تواند ها میسناریوی مختلف در نظر گرفته شده بود، لذا نقشه نهایی کاربری

 میان آنها دو سناریوی زیر به ترتیب اولویت انتخاب گردید:

راندمان آبیاری به سطح پیش بینی ها با سناریوی سوم کشاورزی)های نهایی کلیه کاربریاولویت اول: تلفیق نقشه

خواهند شد و اراضی اراضی دارای محدودیت شدید برای کشت، حذف  .خواهد رسید( %31)8111شده برای سال 

 .(به زیر کشت خواهند رفتکشت محدویت یا محدودیت کم دارند که برای 

های فعالیتشرایط فعلی ها با سناریوی اول کشاورزی )حفظ های نهایی کلیه کاربریاولویت دوم: تلفیق نقشه

 استان(.کشاورزی 

نسبت به بقیه استان  محدوده در سطح استان  را مشخص کرد که 9توان با توجه به نقشه الویت های تولیدی می

 طلبد. ها میهای خاصی را به منظور سامان دهی و یا توسعه کاربریبرنامه

کیلومتری شهر اصفهان( یکی از این محدوده ها است، که حفظ  31(  منطقه مرکزی استان اصفهان )تقریبا شعاع 8

وگیری از تغییر کاربری اراضی، اراضی کشاورزی بویژه اراضی کشاورزی واقع در تراس آبرفتی زاینده رود، جل

جلوگیری از توسعه افقی شهرها، عدم بارگذاری صنایع جدید و انتقال صنایع آالینده از مهمترین اولویت ها در 

 سامان دهی کاربریهای این منطقه است.

وه بر انارك دومین منطقه است که عال -نائین  -نائین و  تودشك -( محدوده شرقی استان با محوریت اردستان 1

های با توان اکولوژیکی باال تواند بعنوان یك محدوده جایگزین و معین برای منطقه مرکزی باشد. محدودهاینکه می

توان برای استقرار آنها در برای توسعه شهری نیز دارد. همچنین در صورت انتقال صنایع از منطقه مرکزی استان، می 

تی توجه داشت برای انتقال بخشی از صنایع از منطقه مرکزی که دارای این محدوده  برنامه ریزی کرد. البته بایس

توجیه زیست محیطی دارند جانمایی صورت گیرد و همچنین از نظر تامین آب با شرایط موجود در منطقه مقصد 

 های کاری می باشد.دچار مشکل نشوند. توسعه صنعت توریسم نیز در این منطقه از اولویت

های اکولوژیکی بی استان و در واقع منطقه پالسجان و سراب حوزه می باشد. این منطقه ارزش( محدوده منطقه غر9

های اکولوژیکی ان و حفاظتی منحصر بفردی را دارد که الزم است کاربریهای موجود و یا پیشنهادی به ارزش

صا در اراضی که دارای آسیبی را وارد نکنند. ارزیابی و بازنگری در فعالیت های کشاورزی در این منطقه خصو

محدودیت شدید برای فعالیت های کشت هستند، توسعه طرخ های مرتعداری، افزایش سطح جنگل های دست 

 باشد. ها برای این محدوده میترین برنامهکاشت، توسعه توریسم و حفاظت از اراضی از جمله مهم

 منابع طبیعیو  مطالعات شناخت محیط زیست -ب 

ریزی محیط زیست یکی از مولفه های اصلی برای برنامهطالعات کمی و کیفی از وضعیت محیطداشتن ا         

زیستی می باشد. در این راستا و به منظور  شناخت و ارزیابی جامع وضعیت محیط زیست و منابع طبیعی استان 

یعی، سازمان جهاد های اجرایی استان بویژه ادارات کل محیط زیست، منابع طباصفهان، با همکاری دستگاه

کشاورزی، سازمان صنایع و معادن و... کلیه داده ها و الیه های اطالعاتی و نظرات کارشناسی که بتوانند به توصیف 

وضعیت محیط زیست استان کمك کنند شناسایی و جمع آوری و پس از بازبینی و به روز  شدن در فرآیند ارزیابی 

رار گرفتند. وضعیت محیط زیست استان در بخش های گیاهی، جانوری، وضعیت محیط زیست استان مورد استفاده ق

های آن مشخص گردید. بالیای طبیعی، آلودگی های انسانی بررسی و نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید
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های اطالعاتی و همچنین به منظور ارزیابی بهتر وضعیت محیط زیست استان و نگاه یکپارچه به آن از تلفیق الیه

 91تعداد های استان، سازی استفاده شد. بدین ترتیب که در محدوده کل استان و با پایه قرار دادن شهرستانشاخص

محیطی، وضعیت محیطی، مخاطرات زیستمعیار اصلی)آلودگی زیست 1زیر معیار و 81در قالب  ویژگی

. معیارآلودگی گرفته شدبکار زیست استان اصفهان اکولوژیکی و تراکم جمعیت( برای ارزیابی کیفیت محیط

معیار مخاطرات  ،هالودگی صنایع و وضعیت مدیریت پسماندآ محیطی شامل زیرمعیارهای آلودگی هوا،زیست

درصد مناطق  شامل پوشش گیاهی، معیار وضعیت اکولوژیکی منطقه، ،محیطی شامل زمین لغزش وخشکسالیزیست

نتایج به دست آمده بر پایه جمعیت زیر معیاری نداشت.  معیار تراکم منابع آب وگیاهان دارویی و حفاظت شده،

زیست محیطی و تراکم جمعیت نقش مهمی درتقلیل کیفیت نظرات کارشناسی نشان داد که معیارهای آلودگی

 . محیطی دراستان اصفهان دارندزیست

ضی استان در بازه زمانی های طبیعی، روند تغییرات پوشش اراهای انسان و پدیدهبرای درك بهتر روابط و برهمکنش

برابر  7، سطوح نفوذناپذیر 8913الی  8931های تغییرات نشان داد در بازه زمانی بررسی گردید. نقشه 8913الی  8931

 8913هکتار در سال  3/77793به  8931هکتار در سال  8/81731شده است. بدین ترتیب که وسعت این کاربری از 

 131111درصدی در سال از حدود  8/8ن مدت اراضی کشاورزی با رشد تقریبا  افزایش داشته است. همچنین در ای

ترین تغییر این دوره مربوط به رسیده است. عمده 8913هکتار در سال  188111به  بیش از  8931هکتار در سال 

رستان های استان با باشد. در این میان شهرستان اصفهان در بین شهنفوذناپذیر میتبدیل اراضی توسعه نیافته به سطوح 

 تغییرات  بیشتری مواجه بوده است.

همچنین به منظور ارائه یك برنامه راهبردی برای فرآیند برنامه ریزی استان و تدوین چشم انداز،  اهداف کالن و 

استفاده شد. در این بخش بر پایه بررسی منابع اطالعاتی  SWOTراهبردها برای محیط زیست استان از تحلیل 

 گیری شد.اسناد باالدستی و همچنین کسب نظارات کارشناسی، وضعیت محیط زیست استان تحلیل و نتیجه موجود،
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 نظر و مطالعاتزمینه بازیافت پساب شامل افراد صاحب شناسایی پتانسیل ملی در

 انجام شده 
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 دانشگاه تهران :کارفرمای طرح

 8/81/8938 شروع:تاریخ 

 11/11/8933 :تاریخ اختتام

 دکتر محسن سلیمانی نام مجری:

 - همکاران:

 خالصه طرح:

با توجه به محدودیت منابع آب و همچنین تعدد روشهای تصفیه و بازیابی پسابها لزوم تدوین برنامته ریتزی دقیتق        

از تجربیتات و راهکارهتای آزمتایش شتده در ایتن  و حساب شده در امر استفاده مجدد و بازیابی از پساب و استتفاده

راستا توسط اساتید فن و شرکتهای فعال احساس می شود. طترح حاضتر جهتت تحقتق ایتن امتر و بازیتابی و استتفاده 

مجدد از پساب و همچنین جمع آوری اطالعات و تهیه بانك اطالعاتی در زمینه اقدامات انجام شده پیرامون پستاب و 

ناسایی پتانسیل های موجود در کشور و همچنین جلوگیری از انجام فعالیت های متوازی، قتدم بتر بازیابی آن جهت ش

داشته است. طرح حاضر، شرح ارائه شده اقدامات انجام شده توسط دانشگاه صنعتی اصفهان در یازده استان کشور بته 

م، همدان، لرستان، مرکزی،بوشهر، قتم و قرار: اصفهان، چهارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویر احمد، کرمانشاه، ایال

خوزستان می باشد. پس از بررسی های انجام گرفته، مطالعات د ر چهار دسته پایتان نامته، طترح، مقالته و طترح هتای 

مرتبط دسته بندی گردید. نتایج حاصل از انجام این طرح حاکی از آن است کته بیشتترین طترح، پایتان نامته و مقالته 

متی باشتد ولتی در ارتبتاط بتا طترح هتای مترتبط استتان  11و  87، 91هان به ترتیب با درصدهای مربوط به استان اصف

همدان بیشترین درصد را به خود اختصاص داده است. ایالم دارای کمترین تعداد طرح با میزان کمتر از یتك درصتد 

ه خود اختصاص داده اند. در مجمتوع و بوشهر و لرستان نیز بامیزان کمتر از یك درصد حداقل تعداد پایان نامه ها را ب

 11مقاله مرتبط با بازیافت پساب و اطالعتات و رزومته مربتوط بته  117طرح پژوهشی،  818پایان نامه،  891اطالعات 

فرد متخصص در این زمینه  در استانهای مذکور جمع آوری گردید. طرح حاضر لزوم هم بخشی میان تمام ارگان هتا 

 انتشار اطالعات جامع مربوط به طرح ها و مطالعات به خوبی تبیین می سازد. و دستگاه ها را در زمینه
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 مطالعه هیستولوپیکی و ، Acipenser persicus نمو الروی در تاس ماهی ایرانی

 بیان ژن بررسی
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 صندوق حمایت از پژوهشگران: کارفرمای طرح

 11/17/8938 تاریخ شروع:

 83/13/8938 :تاریخ اختتام

 فاطمه پیکان حیرتیدکتر  نام مجری:

 Gonzalo Martinez Rodriguezدکتر ساالر درافشان،  همکاران:

  خالصه طرح:

های ماهیان خاویاری در دریای خزر است. در این یکی از مهمترین گونه Acipenser persicusماهی ایرانی تاس

های کدکننده شناسی و ارزیابی بیان ژنماهی ایرانی از منظر بافتستگاه گوارش تاسمطالعه، فرایند تکوین الروی د

Bile-Salt-Activated Lipase شناسی از مرحله تفریخ و تریپسینوژن مورد ارزیابی قرار گرفت. مطالعات بافت

گاه گوارش در این گونه گراد اجرا شد. نتایج نشان داد که تکوین دستدرجه سانتی 87روز پس از آن در دمای 81تا 

های هایی در زمان تمایز بافتی اندامماهیان است، اگرچه تفاوتتقریباً مشابه با الگوی عمومی توصیف شده در تاس

ها مشاهده شد. در زمان تفریخ، دهان بسته است و تنها یك روز پس از تفریخ، دهان الرو بازشده و خاص بین گونه

های مرتبط با بافت ه دهانی قابل ردیابی است. در همین زمان، بافت کبد و نیز لولههای چشایی در حفرظهور جوانه

های زایموژن تمایز روز، پانکراس با گرانول-درجه 31کلیه در الرو قابل مشاهده است. در دو روز پس از تفریخ، 

ا همچنان در بخش انتهایی یافت. در زمان آغاز تغذیه خارجی، کیسه زرده به طور کامل جذب نشده و مالنین پروپک

های محلول در چربی های گوارشی پانکراسی که قابلیت هضم چربی ها و ویتامینروده وجود داشت. یکی از آنزیم

-ساز تریپسین، در مراحل اولیه تکوین الروی اهمیت ویژهاست. تریپسینوژن به عنوان پیش BALکند، را فراهم می

و تریپسینوژن در خالل تکوین الروی در فاصله  BALاین مطالعه الگوی بیان ها دارد. در ای در گوارش پروتئین

، BALبرای  cDNAروز پس از آن ارزیابی شد. به این منظور، ابتدا توالی نسبی  91زمانی پس از تفریخ تا 

ولین بار نوکلئوتید برای ا 118،398،8831اکتین )به عنوان ژن کنترل داخلی( به ترتیب معادل تریپسینوژن و بتا

شناسایی شد. بیان ژن کدکننده هر دوآنزیم تنها چند ساعت پس از تفریخ قابل سنجش بود. حداکثر شدت بیان 

BAL زمان با افزایش قابل توجه وزن الرو و تریپسینوژن به ترتیب در روز شانزدهم و هجدهم پس از تفریخ هم

غذایی خارجی است. پس از آن شدت بیان هر دوآنزیم مشاهده شد که بیانگر آمادگی الرو برای استفاده از مواد 

کاهش یافت اما همچنان تا پایان دوره بررسی، روز سی و چهارم پس از تفریخ، در مقادیر بسیار باالتر از زمان تفریخ 

-و تریپسینوژن بیان می BALکننده های کدشناسی و سنجش بیان ژنباقی ماند. تلفیق نتایج حاصل از مطالعه بافت

ماهی ایرانی پیش از جذب کامل کیسه زرده از نظر عملکرد گوارشی تقریباً کامل است و لذا شاید ند که الرو تاسک

 بتوان غذاهای فرموله شده را تا حدود زیادی جایگزین غذای زنده در تغذیه مرحله الروی در این گونه کرد.
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 ایارههای ماهوبندی ریزگردها بر اساس دادهتولید نرم افزار پهنه

 )مطالعه موردی: استان خوزستان( 

  دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور کارفرمای طرح:

 11/11/8938 تاریخ شروع:

 81/88/8939 تاریخ اختتام:

 دکتر رضا جعفری : نام مجری

 خالصه طرح:

ورهای همجوار غربی و جنوب غربی و افزایش چشمگیر فراوانی وقوع با توجه به شرایط اقلیمی ایران و کش         

های غربی و جنوب ریزگردها در چند دهه اخیر در ایران در فصولی خاص مثل بهار و تابستان باالاخص در استان

منظور  غربی و گاهاً کل کشور و همچنین عدم مطالعات جامع و کافی در این زمینه، بررسی و مطالعه این پدیده را به

 هایمکان شدت میزان نقشه تهیه مدیریت بهتر اثرات زیان بار آن اجتناب ناپذیرکرده است. شناسایی، پهنه بندی و

سازد که به وسیله نقشه های تولیدی، نواحی مختلف را مناسب با های اجرایی را قادر میدستگاه ریزگردها، از متأثر

 هایکاربردی ترین و سریع ترین راه از یکی. اقدامات الزم را انجام دهندمیزان بحرانی بودن در اولویت قرار داده و 

باشد. مطابق هدف می دور و روشهای پردازش تصویر از سنجش تصاویر ماهواره ای از استفاده امر، این به رسیدن

و تهیه نرم  کلی طرح حاضر که عبارت از پتانسیل یابی شاخص مناسب بمنظور پهنه بندی گرد و غبار یا ریزگردها

افزار پهنه بندی بر اساس شاخص مذکور می باشد، گزارش حاضر در دو فصل تهیه گردیده است. در فصل اول به 

پهنه بندی گرد و غبار توسط شاخص های سنجش از دوری در استان خوزستان بصورت مطالعه موردی پرداخته شده 

 ,Dust Detector Software" یا "ردیاب ریزگردنرم افزار "است و در فصل دوم نحوه طراحی و پیاده سازی 

DDS"   ارائه شده است. این نرم افزار که با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور در دانشکده

مهندسی منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان تولید شده است، تصاویر ماهواره ای مودیس با فرمت دمای روشنایی 

ساس یك معادله ریاضی که در اینجا از آن بعنوان شاخص ریزگرد یا گرد و غبار یاد می شود، را دریافت و بر ا

غلظت یا شدت ریزگردها )بصورت درصد و یا کالس های مختلف شدت( را محاسبه می نماید. به عبارت دیگر 

ر؛ نمایش بصری داده اطلس گرد و غبار با طول و عرض جغرافیایی تولید می نماید. از عملکردهای اصلی نرم افزا

های خام ورودی و نقشه های ریزگرد حاصل، جعبه ابزارهای مدیریت نقشه ها، قابلیت رویهم گذاری الیه ها، ارائه 

گزارش نموداری، متنی و غیره است. این نرم افزار ساده اما بسیار کاربردی در مدیریت بحران ریزگردها در کشور، 

اطلس ریزگرد آن استان بر روی تصاویر ماهواره ای مودیس که بصورت روزانه بر اساس انتخاب یکی از استان ها، 

از سازمان فضایی کشور قابل اخذ می باشد و همچنین هیستوگرام کالس های مختلف شدت ریزگرد و گزارش 

 .جدولی از مساحت ریزگرد به هکتار و درصد آلودگی ها را در قسمتهای مختلف استان مربوطه تولید می نماید
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ارزیابی کاالها و خدمات زیست بومی تاالب بین المللی گاوخونی جهت ارزشگذاری 

 زیستیهای محیطاقتصادی و برآورد هزینه
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 (دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست)سازمان حفاظت محیط زیست  کارفرمای طرح:

 13/18/8938 تاریخ شروع:

 13/17/8933 :متاریخ اختتا

 دکتر سید علیرضا موسوی نام مجری:

 خالصه طرح:

هی منحصر به فرد می تاالب گاوخونی یکی از با ارزشترین تاالبهای کشور از نظر دارا بودن ویژگیهای زیستگا        

هجری شمسی  8931 تیرماه  1 برابر با  8373 ژوئن  19باشد که بین استانهای اصفهان و یزد واقع شده و در تاریخ 

ر به دنبال مشکالتی متأسفانه در سالهای اخی  .در فهرست تاالبهای بین المللی کنوانسیون رامسر به ثبت رسیده است

که در باالدست حوزه ایجاد گردیده و منجر به بسته شدن و خشکیدگی رودخانه زاینده رود در دوره قابل توجهی از 

قابل توجهی از سال خشك بوده و بخش اعظم کارکردهای سال گردیده، تاالب گاوخونی عمالً در بخش 

 .اکولوژیك خود را از دست داده است

اتخاذ رویکرد چند مقیاسه،  در مطالعه حاضر به منظور ارزیابی کاالها و خدمات اکوسیستمی تاالب گاوخونی، ضمن

 .ت تولیدی آنها توجه گردیده استبه تاثیر فعالیتهای انسانی و مدیریتی بر کارکردهای اکوسیستمی و کاالها و خدما

در ارزیابی و تحلیل وضعیت کنونی الگوهای مکانی سیمای سرزمین، متریکهای متنوعی مورد مطالعه قرار گرفت که 

به عنوان مثال می توان به متریکهای لکه، متریکهای کالس، متریکهای مساحت، تراکم و حاشیه، متریکهای شکل و 

همچنین در مقیاس خرد، شاخصهای قابل اندازه گیری برای سنجش کمی کاالها و . متریکهای تنوع اشاره کرد

 .تعیین گردید خدمات تاالب

به منظور فراهم نمودن امکان مقایسه شرایط در زمان پر آبی و خشکیدگی تاالب، از پردازش تصاویر ماهواره ای به 

به عنوان یك نمونه از سالهای  8979ن منظور سال به ای. منظور تهیه نقشه های پایه در دو مقطع زمانی استفاده شد

به عنوان سال خشکیدگی تاالب انتخاب شده و پردازش داده های ماهواره ای در محدوده  8931پرآبی تاالب و سال 

به منظور تهیه نقشه کاربری و پوشش اراضی در این  (هکتار 811879به مساحت کل )تاالب و اراضی پیرامونی آن 

 8979در ادامه، میزان تغییرات هر یك از طبقات کاربری و پوشش اراضی در فاصله سالهای . م گرفتدو مقطع انجا

 .که به ترتیب معرف سالهای پر آبی و خشکیدگی تاالب است محاسبه گردید 8931و 

ك در ارزشهای اکولوژیك تاالب گاوخونی به منظور تهیه نقشه داراییهای طبیعی و توزیع کاالها و خدمات اکولوژی

سطح محدوده تاالب شامل زیستگاه پرندگان آبزی و مهاجر و پناهگاه حیات وحش، تغذیه آبهای زیرزمینی، تفرج 

و تفریح، تحقیقات علمی و آموزشی، تعدیل و تثبیت شرایط آب و هوایی منطقه ای و جهانی، تثبیت شن های روان 

تولید علوفه پوشش گیاهی  وگیری از سیالب،و پیشگیری از گسترش کویر، تصفیه آب و کاهش آلودگی آن، جل
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 وابسته به تاالب و سایر ارزش های اقتصادی )سنگ های آذرین منطقه، امالح تبخیری گاوخونی، ارزشهای فرهنگی

 .می باشد تاریخی و ارزشهای غیراستفاده ای تاالب شامل ارزش وجودی، میراث و انتخاب( -

ناد به نقشه های کاربری و پوشش اراضی، نقشه های پهنه بندی توزیع کاالها با توجه به محاسبات انجام شده و با است

براساس   .و خدمات اکولوژیك در محدوده تاالب گاوخونی در شرایط پرآبی و خشکیدگی تهیه گردید

کارکردهای تاالب در هر یك از واحدهای کاربری و پوشش اراضی و در هر یك از شرایط پرآبی و خشکیدگی 

 .ح ارائه هر کارکرد با استفاده از روش متناسب، اندازه گیری، ارزیابی یا برآورد گردیدتاالب، سط

رویکرد ارزش گذاری اقتصادی مورد نظر در این پروژه ارزش گذاری کلی و محاسبه کل فوائد ارائه شده توسط 

در بین معیارهای . اشدزیست بوم های تاالب با توجه به اولویتهای مطرح شده توسط ذینفعان مختلف تاالب می ب

شامل قیمتهای بازاری، مازاد ( ناشی از تغییر شرایط اکولوژیك تاالب)پولی موجود برای بیان ارزش تغییر رفاه 

مصرف کننده مارشالی، مقادیر جبرانی هیکسی مازاد مصرف کننده، تمایل به پرداخت و تمایل به دریافت، مازاد 

رود و از این رو، رویکرد سنجش  هیکسی مناسبترین روش به شمار می در میان معیارهای( PTWمعادل )جبرانی 

تمایل به پرداخت افراد به منظور بازیابی و احیای تاالب گاوخونی و کارکردهای آن در این مطالعه مد نظر قرار 

 .گرفت

بیان شده کارکردهای اکوسیستم تاالبی گاوخونی و محدوده پیرامونی آن با استفاده از رویکردهای ترجیحات 

 . هزینه جایگزین ارزشگذاری گردید ، رویکرد قیمت گذاری بازاری و رویکرد انتقال منافع و(ارزشگذاری مشروط)

میلیارد  17181بر این اساس، مجموع ارزش اقتصادی کارکردهای تاالب گاوخونی در مقطع پر آبی تاالب به میزان 

بر اساس نتایج، تاالب بین . یارد ریال در سال برآورد گردیدمیل 81831ریال و در مقطع خشکیدگی تاالب به میزان 

درصد از ارزشهای مربوط به کارکردهای اکوسیستمی خود را  81المللی گاوخونی در شرایط خشکیدگی، بیش از 

 .از دست داده است

ساله  11با در نظر گرفتن ارقام نرخ تنزیل مناسب، خسارات اقتصادی ناشی از خشکیدگی تاالب در یك دوره 

در طی ( میلیارد ریال 818191.8)محاسبه گردید که بیانگر خسارت بیش از صد هزار میلیارد ریالی ( 8933تا  8973)

 . ساله می باشد 11دوره 

درصد و در زمان خشکیدگی تاالب  11/1سهم ارزش اقتصادی تاالب در زمان پر آبی از تولید خالص ملی معادل 

این اساس، سهم خسارت اقتصادی ساالنه خشکیدگی تاالب گاوخونی از تولید  بر. درصد می باشد 88/1معادل 

درصد می باشد که رقم قابل توجهی بوده و ضرورت توجه به خسارتهای اقتصادی  87/1ناخالص ملی ایران معادل 

 .ناشی از خشکیدگی تاالب را بیش از پیش نمایان می سازد

در مقیاسهای محلی و منطقه ای است که اهمیت اقتصادی  بیشترین درصد کارکردهای از دست رفته تاالب

این نتیجه، اهمیت . دهد خسارتهای خشکسالی از منظر تأثیر آن برجوامع محلی و مناطق اطراف تاالب را نشان می

این درحالی است که ارقام محاسبه شده، تنها بخشی از . توجه جدی تر به مساله خشکیدگی تاالب را نمایان می سازد

دهد و بدیهی است در نظر گرفتن سایر کارکردهای تاالب  شهای اقتصادی تاالب و کارکردهای آن را نشان میارز

 .سازد و اکوسیستمهای پیرامونی آن، میزان خسارتهای اقتصادی ناشی از خشکیدگی تاالب را بیش از پیش نمایان می
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 ه آب پاالیشگاه تهرانبه فناوری تولید کربن فعال از لجن بیولوژیک واحد تصفیدستیابی 
 

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 شرکت پاالیش نفت تهران :کارفرمای طرح

 13/11/8931 تاریخ شروع:

 83/81/8931 :تاریخ اختتام

 محسن سلیمانی و دکتر نوراله میرغفاری دکتر نام مجری:

 خالصه طرح:

ی از مهمترین معضالت زیست محیطی است افزایش میزان تولید پسماندها )شهری، صنعتی و کشاورزی( یک

ها، مخاطرات زیست محیطی و بهداشتی زیادی در پی خواهد که در صورت عدم توجه به مدیریت اصولی آن

های تولیدی و سایر پسماندهای تولیدی ناشی از داشت. بسیاری از صنایع با مشکل دفن و یا معدوم کردن لجن

های جدید و اغلب موارد بسیار پرهزینه است. بنابراین، توسعه تکنولوژی های خود روبه رو هستند که درفعالیت

تواند عالوه بر مرتفع ساختن مشکالت زیست محیطی پسماندها، ارزش کارآمد برای بازیافت و تبدیل پسماندها می

رای اسالمی، در مجلس شو 8919افزوده این مواد را نیز ارتقاء بخشد. با تصویب قانون مدیریت پسماندها در سال 

های های مختلف زیست محیطی و اقتصادی پسماندها به وسیله تولیدکنندگان پسماند و همچنین سازمانتوجه به جنبه

دولتی و بخش خصوصی اهمیت زیادی پیدا کرده است. پسماندهای صنعتی و کشاورزی به عنوان موادی مطرح 

 ها هزینه زیادی الزم است.هستند که اغلب برای دفن آن

های فعال در کاربردهای مختلف و رویکرد جدید استفاده از بنابراین، با توجه به افزایش روز افزون نیاز به کربن

ها، هدف از انجام این طرح بررسی خصوصیات فیزیکی و ضایعات صنعتی به عنوان ماده اولیه تولید این جاذب

ر جهت ارائه اطالعات بنیادی و ارزیابی پتانسیل شیمیایی لجن بیولوژیك تصفیه خانه فاضالب پاالیشگاه تهران د

ها، ذخیره و باشد. به علت ماهیت سمی این لجنها میکاربردی ماده جاذب تولید شده از آن برای زدودن آلودگی

محیطی تبدیل به یك مسئله مهم و حیاتی در ها با استفاده از یك روش قابل قبول اقتصادی و زیستمدیریت آن

ها به علت داشتن ترکیبات متفاوت و مختلف از جمله کربن باال، پتانسیل تبدیل شدن به شده است. لجن هاپاالیشگاه

تواند با کاهد، میکه از حجم لجن میکربن فعال را دارا هستند. تبدیل این پسماند به ماده جاذب عالوه بر آن

ات سنگین و مواد آلی از فاضالب فراهم ها از جمله فلزکمترین هزینه یك جاذب مناسب را برای حذف آالینده

چنین نیاز وافر کشور به این ماده در صنایع کند. با توجه به پتانسیل باالی کشور ایران از نظر بازار وسیع مواد اولیه، هم

های آب و فاضالب و واردات زیاد این ماده مطابق با آمار خانهها و صنایع نفتی، تصفیهچون پاالیشگاهمختلف هم

هزار دالر  381تن بوده است که ارزش آن حدود  119بالغ بر  8938مرکی موجود )واردات در دو ماهه اول سال گ

 باشد(، تولید کربن فعال با خواص جذبی مناسب از اهمیت باالیی برخوردار است. می

ا بر کیفیت کربن هدر فرآیند تولید کربن فعال پارامترهای مؤثر و متعددی نقش دارند که تغییر هر یك از آن

های متعددی از کربن فعال در شرایط مختلف عملیاتی تولید گذارد. بنابراین، در این طرح نمونهفعال تولیدی اثر می
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چون درصد خاکستر، عدد یدی، سطح ویژه ها همسازی خواهند شد. پس از تولید کربن فعال، خواص جاذبو بهینه

تایج بدست آمده، تأثیر هر یك از پارامترهای عملیاتی بر میزان تخلخل و میزان شوند و با استفاده از نو... بررسی می

ها توسط ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. در نهایت، جذب سطحی فلزات سنگین و سایر آالیندهجذب نمونه

ه به مطالب بیان شده، گردد. با توجهای فعال تجاری مقایسه میهایی از کربنکربن فعال تولید شده، انجام و با نمونه

 این طرح با اهداف زیر  انجام شده است:

 های کربنیهای بیولوژیك تصفیه خانه فاضالب به عنوان ماده اولیه تولید جاذبمطالعه خصوصیات لجن  -8

 سازی تولید کربن فعالبهینه  -1

 های تولید شدهبررسی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی جاذب  -9

 های مختلف از فاضالباده جاذب حاصل برای جذب آالیندهبررسی کارایی م  -1

 های فعال تجاریهای کربنی حاصل از لجن با کربنمقایسه جاذب  -3

نتایج طرح بیان کننده پتانسیل قابل توجه تولید کربن از لجن بیولوژیك پاالیشگاه تهران به طرق مختلف برای 

 د کادمیوم( و ترکیبات آلی )مانند فنول( است. کاربردهای متفاوت مانند جذب فلزات سنگین )مانن
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آالی رنگین کمان با استفاده از شوك فشار های تریپلوئید و تتراپلویید قزلتولید گله

 هیدرواستاتیک
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 وزارت علوم و تحقیقات و فناوری: کارفرمای طرح

 19/81/8931 تاریخ شروع:

 13/11/8931 :تاریخ اختتام

 دکتر ساالر درافشان نام مجری:

 دکتر فاطمه پیکان حیرتی، حامد محمودپور  همکاران:

  خالصه طرح:

 آالیدر این تحقیق برای اولین بار در کشور از شوك فشار هیدرواستاتیك برای القای پلوییدی در قزل         

از دستگاه شوك فشار طراحی و ساخته شده در دانشگاه صنعتی اصفهان،  کمان استفاده شد. به این منظوررنگین

برداری شد. به منظور تعیین اداره کل مالکیت صنعتی ایران بهره 81/9/8931، مورخ  73817موضوع اختراع شماره  

 3مدت به  PSI 3311و  3111دامنه شوك بهینه برای القای تریپلوییدی بر اساس مطالعات پیشین، دو شدت شوك 

دقیقه پس از لقاح مورد استفاده قرار گرفت. همچنین به منظور تعیین دامنه  -درجه سانتی گراد CTM 911دقیقه در 

برای اعمال شوك فشار در  CTM 1911و  9311شوك بهینه برای القای تتراپلوییدی در این گونه دو زمان آغازین 

. میزان بازماندگی تا مرحله شنای فعال و نیز درصد القای دقیقه مورد آزمون قرار گرفت 1به مدت  PSI 3111شدت 

های قرمز و مناطق سازمان دهنده هستکی، به منظور برآورد بازده شوك مورد استفاده پلوییدی بر اساس اندازه گلبول

-در قزل قرار گرفت. نتایج نشان داد که تمامی تیمارهای به کار رفته به طور موفقیت آمیزی منجر به القای پلوییدی

های اعمال شده مشاهده در هیچ یك از شوك %811کمان می شود. با این وجود درصد القای کامل، رنگینآالی

های تتراپلویید شد. به طور کلی میزان بازده القای نشد. اعمال شوك منجر به کاهش بازماندگی خصوصاً در گروه

بود. بازده پایین عمدتاً به دلیل کاهش شدید  % 81و  31تریپلوییدی و تتراپلوییدی در این گونه به ترتیب حدود 

ماهی بازماندگی رخ داد. بر اساس نتایج این تحقیق و بر اساس شرایط موجود در مرکز تکثیر و پرورش ماهی قزل

دقیقه برای القای تریپلوییدی و  1و  3به ترتیب به مدت  3111PSIبنار اورمیه، شوك فشار هیدرواستاتیك در شدت 

 9311و  911راپلوییدی مناسب تشخیص داده شد. زمان آغاز اعمال شوك زودهنگام و دیرهنگام به ترتیب تت

CTM هزار و  31تر بود. در ادامه نسبت به تولید انبوه گله ماهیان تریپلویید و تتراپلویید به ترتیب به میزان مناسب

شوك در این مرحله نسبت به گروههای آزمایشی تا حدودی هزار قطعه با استفاده از تیمارهای بهینه اقدام شد. بازده 

ثبت شد. به  %8و برای تتراپلوییدی حدود  31متفاوت بود. به طوری که بازده شوك برای القای تریپلوییدی حدود 

سازی شرایط خصوصًا برای القای تریپلوییدی با تاکید بر زمان اعمال شوك می تواند در زمینه رسد بهینهنظر می

 ود بازده شوك تاثیرگذار باشد. بهب
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 مطالعه پرندگان موجود در کارخانه کود آلی سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان :کارفرمای طرح

 8/19/8931 تاریخ شروع:

 11/13/8939 :تاریخ اختتام

 صوره ملکیانمن دکتر نام مجری:

 مهندس جواد شاهقلیانمهندس زهرا حسین پور، ، مهندس مرضیه هادی همکاران:
 خالصه طرح:

در محل کارخانه کود آلی اصفهان انجام گرفت. به طورکلی  تحقیق حاضر به عنوان اولین نمونه در کشور        

، شناسایی طقه کارخانه کود آلی اصفهانشناسایی گونه های موجود یا مراجعه کننده به منهدف از انجام این طرح 

بیماریهای مشترك انسان و دام که از طریق پرندگان ساکن در منطقه ویا پرندگاه مهاجر قابل انتقال به انسان می باشد 

می باشد. جهت نیل به  ارایه راهکارهایی برای کنترل و مدیریت آنهادر نهایت ارزیابی روشهای کنترل پرندگان و  و

، فراوانی و شناسایی گونه های استفاده کننده از سایتح مراحل انجام کار در سه بخش شامل الف( اهداف طر

ممکن است به  انسانپرنده در سایت برای گونه های و بیماریهایی که مخاطرات آنها ب( ارزیابی وضعیت حفاظتی 

شد. نتایج به دست آمده نشان داد که همراه داشته باشند.ج( ارائه راهکارهای مدیریتی و تکنیك های کنترل انجام 

خانواده در منطقه مشاهده می شوند. گونه هایی نظیر گنجشك خانگی، قمری،  11گونه از پزندگان متعلق به  98

کبوتر چاهی،کالغ ابلق و زاغی از گونه های ساکن منطقه بوده و در طول سال از سایت استفاده می کنند. اما بیشتر 

یت به صورت فصلی )عمدتاً در فصل زمستان( به منطقه مراجعه کرده و از مواد غذایی گونه های موجود در سا

موجود به عنوان غذای در دسترس و فراوان بهره می برند. کاکایی و سار دو گونه غالب مهاجر منطقه می باشند. سه 

ای شاهین، رایی، گونههای زیانکار بوده و عقاب صحسیاه،کالغ ابلق و گنجشك معمولی جزء گونه ی کالغگونه

شوند. بیشترین تعداد پرندگان در شده محسوب می حفاظت و شده حمایتهای سبزه قبا و بادخورك جزء گونه

ماههای آبان و آذر مشاهده می شود وکمترین تعداد پرندگان در فروردین ماه مشاهده شد. تجمع پرندگان در محل 

 هاجرت پرندگان در فصول سرد سال بر افزایش تعداد پرندگان تاثیر دارد. های نزدیك به منبع غذایی بیشتر است و م

با توجه به موارد و بیماریهای مشترکی که انتقال آنها از پرندگان به انسان وجود دارد، بررسی امکان آلودگی 

تان که گونه های پرندگان منطقه مورد مطالعه در دستور کار قرار گرفت. گونه های غالب منطقه در فصل بهار و تابس

های پرنده به ساکن را تشکیل می دهند و گونه های غالب مهاجر شناسایی و به تعداد مورد نیاز صید شدند. نمونه

آزمایشگاه حیات وحش دانشگاه صنعتی اصفهان انتقال داده شده و عضو روده و کبد هر پرنده توسط کالبد شکافی 

های اشرشیاکلی و ی المقدور خونگیری شد. به منظور بررسی باکتریاستخراج گردید و از نمونه های صید شده حت

سالمونال و دو بیماری نیوکاسل و آنفوالنزای پرندگان نمونه های جمع آوری شده به آزمایشگاه دامپزشکی منتقل 

اده شد و شد و از نظر حضور بیماریهای فوق الذکر ارزیابی و انالیز شد. نمونه های پرندگان در آزمایشگاه کشت د

نمونه از گونه  9باکتری های رشد یافته در محیط کشت شناسایی شد. در کشت سالمونال این باکتری در مدفوع 
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کالغ مثبت بود بنابراین احتمال انتقال باکتری سالمونال از طریق مدفوع پرندگان به انسان وجود دارد. نمونه های 

نمونه ها مثبت بود. این باکتری در دستگاه گوارش این پرنده  1کشت داده شده برای باکتری اشرشیا کولی در همه 

وجود دارد. گرچه این باکتری معموال بی زیان بوده و در موارد خاص بیماری زا می باشد احتمال انتقال آن به انسان 

مورد  از طریق دفع فضوالت پرندگان در منطقه وجود دارد. دو بیماری نیوکاسل و آنفوالنزای مرغی در پرندگان

 آزمایش وجود نداشت.

تکنیك های کنترل پرندگان به ویژه پرندگان زیانکار مورد بررسی قرار گرفت. به نظر می رسد با توجه به حضور 

انسان در منطقه و اهمیت حفط ایمنی کارگران، استفاده از نرده ضد پرنده و دستگاه فرستنده امواج صوتی یا ماورائ 

نوایی انسان تولید می کنند بهترین گزینه ها می باشند. نصب اینگونه دستگاهها در صوت که فرکانس هایی مافوق ش

منطقه مستلزم هزینه اولیه نسبتا زیادی است اما در درازمدت بدون آسیب رساندن و کشتن پرندگان که هم از جنبه 

که افزایش پوشش گیاهی و زیست محیطی و هم بهداشتی اهمیت دارد می تواند راهکار مناسبی باشد. با توجه به این

دسترسی به منابع آب با افزایش تراکم پرندگان رابطه مثبت دارد مدیریت فضای سبز و سیستم آبیاری نیز می تواند بر 

 کاهش جمعیت پرندگان مؤثر باشد.
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های گور ایرانی در منطقه حفاظت شده بهرام گور و پارك بررسی زیستگاه و مهاجرت

 رویهقط ملی
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت از محیط زیست: کارفرمای طرح

 83/19/8931 تاریخ شروع:

 83/18/8931 :تاریخ اختتام

 دکتر محمودرضا همامی نام مجری:

 خالصه طرح:

وده است. های گذشته در حال کاهش ب( در دههEquus hemionusتعداد و گستره پراکندگی گور آسیایی )       

قترار  (CR, C1انقتراض )جدی خطر در  که ( یکی از شش زیرگونه گور آسیایی استE.h.onagerگور ایرانی )

در حال حاضر دو منطقه حفاظت شده بهرام گور و توران در ایران آخرین جمعیتهتای گتور ایرانتی را در ختود دارد. 

و زمانی استتفاده از زیستتگاه توستط حیتات وحتش در گونه و الگوهای مکانی یك اند. آگاهی از فراوانی جای داده

ویژه در مورد فراوانی، وابستگیهای زیستتگاهی و دارد. کمبود اطالعات بهزیادی ها اهمیت مدیریت سازشی این گونه

به بررسی نصب ردیاب  این پژوهشدر مهاجرتهای گور در دو مأمن باقیمانده آنها در ایران کامال احساس می گردد. 

ای رور گور ایرانی، برآورد فراوانی گور در پارك ملی قطروئیه و مناطق مرکزی منطقه حفاظت شده تتوران، هماهوار

بررسی استفاده از زیستگاه توسط گور، بررسی عادات غذایی و پتانسیل انتقال بتذر توستط گتور، و شناستایی عوامتل 

   ت.تهدید کننده گور در منطقه حفاظت شده بهرام گور پرداخته شده اس

گیری گور اعم از تعقیب با خودرو و استفاده از تفنگ بیهوشتی، در ارتباط با ردیابی گور کارایی انواع روشهای زنده

کمین کردن در کومه در نزدیکی آبشخورها، پروژکتور کشی و تعقیب گور درشب، کمین کردن در انبار علوفته در 

هتای هتای گتور و استتفاده از تلتهفیانه نزدیك شدن به گلتههای بیهوشی مجهز به ردیاب، مخشب و استفاده از دارت

هتای گیری گتور در پتارك ملتی قطروئیته استتفاده از تلتهحصاری بررسی گردید. در نهایت بهترین روش برای زنده

حصاری تشخیص داده شد. ضمنا دو دستگاه ردیاب برای سه ماه روی خر اهلی نصب گردیتد تتا بهتترین نتوع تنظتیم 

 ین شود. ردیابها تعی

صتورت گرفتت. در   (کیلتومتر 388هتای خطتی )ای روی ترانستکتگیتری فاصتلهبرآورد فراوانی با استفاده از نمونه

گیتری . تتراکم جمعیتت گتورخر، بترآورد شتده از طریتق نمونتهگروه مشاهده شد 38گورخر در  793تعداد مجموع 

گونته در  ( بتیش از  تتراکم ایتن31/8-7/3فاصله اطمینان:  ؛گور در کیلومتر مربع 9ای، در جامعه درمنه دشتی )فاصله

( بود.  برآورد ما میانگین تراکمتی حتدود 11/1-79/1گور در کیلومتر مربع؛ فاصله اطمینان: 13/1درمنه ) -جامعه قیچ

ی از این تتراکم بتاال را متی تتوان ناشت .راس برای پارك ملی را نشان داد 171گورخر در کیلومترمربع و فراوانی  1/8

وجود منابع آبی کافی با توزیع مناسب در سطح پتارك ملتی و امنیتت کتافی بته واستطه ممانعتت از حضتور انستان و 

کیلتومتر  8189ترانسکت بته طتول تقریبتی  131پیمایشدامهای اهلی در پارك دانست. در منطقه حفاظت شده توران 
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گتور در کیلتومتر مربتع بترآورد  13/1معتادل  د و بتر ایتن استاس تراکمتیگروه مشاهده ش 18خر در گور 891تعداد 

 گردید.

استفاده فصلی از زیستگاه با استفاده از روش شتمارش گروههتای سترگین در پتارك ملتی قطرویته بررستی گردیتد.  

داری در میزان استفاده از جوامع گیتاهی در فصتول پتائیز، زمستتان و بهتار مشتاهده نشتد، امتا در فصتل اختالف معنی

درمنه استفاده کردند. نتایج مدل رگرستیون -از جامعه درمنه دشتی بطور معنی داری بیش از جامعه قیچتابستان گورها 

خطی میان تراکم گروههای سرگین و برخی از متغیرهای زیستگاهی )گیاهی و خاکی(  نشان داد کته فراوانتی نستبی 

ط است. رابطه منفی بین گروههای سرگین گور ایرانی به طور معنی داری با حضور گیاه قیچ و فاصله از آبشخور مرتب

 و فاصله از آبشخور نشان دهنده وابستگی باالی گورخر به منابع آبی است.

از روش شناسایی گیاهان موجود در گروه سترگین بته دو طریتق کاشتت گروههتای  برای مطالعه عادات غذایی گور

( استتفاده microhistological fecal analysisشناستی میکروستکوپی گتروه سترگین )سرگین و بررسی بافت

)کته زمتان  8931و اواختر خترداد  8931شد. به این منظور گروههای سترگین گتور ایرانتی در دو مرحلته اوایتل تیتر 

گتروه سترگین از هریتك از  98بذردهی گیاهان منطقه است( از منطقه مورد مطالعه جمع آوری شتدند. در هتر دوره 

گروه سرگین(. برای تکمیتل  39گ جمشید به طور تصادفی برداشته شد )هر دوره دشتهای عین الجالل، ده وزیر و ری

 33در مجمتوع  انجتام گرفتت. 8931و بهتار  8938های دیگری نیز در تابستتان و پتاییز بردارینتایج این مطالعه، نمونه

در ختوراکی ختوش 1و  8گیاهتان شناستایی شتده در کتالس  گونه گیاهی مورد استفاده گور شناسایی گردید. تعداد

مقایسته بتذرهای  ختوراکی قترار داشتتند.ختوش 9های رویتش یافتته در کتالس از  جوانه %31و حدود  %91مجموع 

های سرگین گور ایرانی با سایر علفخواران پارك نشان داد که  در سترگین گتور ایرانتی تعتداد رویش یافته در گروه

تغییترات و  نتیجه دردر انتقال بذر و ان گفت که گور نقش بیشتری توبیشتری بذر قابل رویش وجود دارد. بنابراین می

 قه دارد.طپویایی پوشش گیاهی من

 ،وجود دامداران متعدد در منطقه، آهنها و راهتوسعه شهری، روستایی، صنعتی، معادن، جاده، سکونتگاههای انسانی

 ،شکار غیرمجاز، ورزی در مقیاس خردبرداری از منابع آبی موجود و کشابهره، تعارضات میان انسان و گور

، و امکان شیوع پیامدهای ژنتیك ناشی از منزوی شدن جمعیت ،خشکسالی و تغییر اقلیمی نظیر تهدیدهای طبیع

تشخیص داده گور ایرانی در پارك ملی قطروئیه و منطقه حفاظت شده بهرام گور  تهدیدعوامل مهمترین  بیماریها از

  حفاظتی برای حفاظت از دو جمعیت باقی مانده گور ایرانی ارائه شده است.شدند. در نهایت راهکارهای 
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های مطلوب گونه دلفین گوژپشت در بندی زیستگاهبررسی فراوانی، پراکندگی و پهنه

 محدوده خور موسی استان خوزستان
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست: کارفرمای طرح

 11/81/8939 شروع:تاریخ 

 11/19/8933 :تاریخ اختتام

 دکتر محمودرضا همامی نام مجری:

 :خالصه طرح

ها در آبهای های خانواده دلفینترین گونه( یکی از گسترش یافتهSousa plumbeaدلفین گوژپشت هندی )        

بازان  –ن گونه از راسته آب تریاقیانوس هند و شرق آسیاست. این گونه پس از دلفین بینی بطری هندی، معمول

(Cetacea در آبهای خلیج فارس و دریای عمان است. با این وجود از وضعیت جمعیت، الگوی پراکنش و عوامل )

محیطی مؤثر بر حضور این گونه در منطقه اطالعاتی در دسترس نمی باشد. منطقه خورموسی یکی از مهمترین 

ی در آبهای خلیج فارس و دریای عمان است. از سوی دیگر وجود های شناخته شده دلفین گوژپشت هندزیستگاه

های زیست پتروشیمی ماهشهر و صنایع شیالت موجب بروز چالش –بندر تجاری ماهشهر، منطقه ویژه اقتصادی 

محیطی و تغییرات اجتماعی و اقتصادی در منطقه شده است. این امر بقاء دلفین گوژپشت در منطقه خورموسی را با 

های انسانی فراوانی مواجه کرده است. این پژوهش با هدف بررسی فراوانی و تراکم دلفین ات و چالشتهدید

گوژپشت در خورموسی و مدلسازی پراکنش و شناسایی مهمترین فاکتورهای محیطی مؤثر بر حضور گونه در فاصله 

ریزی و پیمایش ترانسکت های طرح به انجام رسیده است.  بدین منظور ابتدا با استفاده از 8933تا 8931سالهای 

برداری از پارامترهای کیفی آب اطالعات مورد نیاز جهت برآورد دریایی در فاصله زمانی مورد بررسی و نیز نمونه

آوری گردید. فراوانی و تراکم گونه با استفاده از پکیج اندازه جمعیت و بررسی الگوی پراکنش گونه جمع

Distance  در نرم افزارR سبه شد. همچنین از روش میانیابی کریجینگ در نرم افزار محاArcGIS جهت نقشه-

سازی پارامترهای کیفی آب به عنوان متغیرهای محیطی مؤثر بر حضور گونه استفاده شد. مدلسازی پراکنش گونه 

 انجام MaxEntبراساس مدل های رگرسیونی و نیز نقشه سازی مطلوبیت زیستگاه به روش حداکثر بی نظمی 

( و تراکم %33فرد براساس حدود اطمینان  898تا  81فرد ) 31گرفت.  براساس بهترین مدل برازش شده فراوانی 

( در منطقه %33فرد در هر کیلومتر مربع براساس حدود اطمینان  878/1تا 118/1فرد در هر کیلومتر مربع ) 819/1

نشان داد که  MaxEnt رسیونی و مدل های رگخورموسی برآورد شد. مدلسازی پراکنش گونه براساس روش

و شوری آب مهمترین متغیرهای مؤثر بر حضور گونه بوده و بیشترین  ECمتغیرهای عمق، فاصله از خط ساحلی، 

مطلوبیت زیستگاه گونه در گذرگاه با عرض محدود در بخش شمالی خور و آبهای کم عمق پیرامونی بیرون زدگی 

باشد. با توجه به تغیرات نرخ برخورد با این گونه در بازه های زمانی مختلف ای جنوب خور می ماسه  –های شنی 

توان رسد تغییرات فصلی عامل مهمی بر حضور دلفین گوژپشت در منطقه خورموسی است. این امر را میبه نظر می

د. همچنین با توجه ای و تفاوت فراهمش طعمه ها در فصول مختلف تلقی نموناشی از نحوه پاسخ گونه به منابع تغذیه
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های خارج از خور را های گوژپشت زیستگاهرسد دلفینبه مشاهدات اندك نوزادان در منطقه مورد مطالعه، بنظر می

-های مستمر و نیز بهرهکنند. از اینرو الزم است با انجام مطالعات و پایشهای زادآوری انتخاب میبه عنوان زیستگاه

های زادآوری گونه نسبت به شناسایی مسیرهای جابجایی و بررسی مهمترین زیستگاههای رادیویی گیری از فرستنده

 در منطقه خلیج فارس اقدام ورزید.
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 بررسی کیفی آب مخزن سد کمال صالح با استفاده از روابط متقابل جانداران 
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 ای استان مرکزیآب منطقه :کارفرمای طرح

 81/11/8939 تاریخ شروع:

 89/13/8933 :تاریخ اختتام

 دکتر علی لطفی نام مجری:

 امیدوار فرهادیاندکتر ساالر درافشان،  دکتر عیسی ابراهیمی درچه، دکتر همکار:

 خالصه طرح:

ساختن آن نیز  های اصلی مدیران کشور تبدیل شده و برای برآوردهتامین آب سالم به یکی از دغدغه        

های انتقال و تصفیه آب صرف شده است. اهمیت این مساله به های هنگفتی از قبیل احداث سدها و سیستمهزینه

های انسانی از قبیل تخلیه تر از آن فعالیتدلیل تغییر کیفیت آب ورودی به سدها بدلیل تغییر شرایط طبیعی و مهم

با توجه به اهمیت سد کمال صالح در تامین آب شرب برای استان ها و رواناب حاصل از کشاورزی است. پساب

ای برخوردار است. این تحقیق با هدف بررسی کیفیت آب سد انجام مرکزی، پایش کیفی آب آن از اهمیت ویژه

ایستگاه ورودی به  1ایستگاه درون آن و  3برداری از آب سد در شده و در طول چهارفصل سال اقدام به نمونه

 ,pH, EC, BODاست. عالوه بر پارامترهای فیزیکو شیمیائی مورد مطالعه در این تحقیق )سد گردیده دریاجه

COD, TDS, NO2, NO3, PO4, NH4, Tها و کفزیان برداری و شناسائی فیتو و زئوپالنکتون(، نمونه

تروفی دریاچه سد  بستر دریاچه نیز با هدف بررسی تاثیرات متقابل کیفی آب بر جانداران آن و بررسی وضع

ان داد شو شیمیائی آب با استاندارد سازمان بهداشت جهانی، ن یصورت پذیرفت. مقایسه جداگانه پارامترهای فیزیک

برای بدست   و هدایت الکتریکی مناسب است. COD ،BODکه کیفیت آب دریاچه از نظر تمامی پارامترها بجز 

ه تعیین کننده کیفیت آب در طبقات مختلف کیفی ک WQIآوردن شاخص کلی از کیفیت آب سد از شاخص 

برآورد گردید،  31(  WQIاست استفاده گردید. همچنین با توجه به اینکه میانگین سالیانه  شاخص کیفی آب )

توان نتیجه گرفت که کیفیت آب دریاچه سد در محدوده خوب قرار داشته و استفاده از آن با انجام فرایند تصفیه می

پروری و تفریحی بالمانع است. ارف شرب و بدون تصفیه برای کاربردهای کشاورزی، صنعتی، آبزیعادی برای مص

های های سبز و همچنین غالبیت ردهها و جلبكهائی از دیاتومههای زیستی، تراکم باالی گونهدر بخش شاخص

وب آب دریاچه )شاخص آب های دریاچه نشان دهنده وضعیت خها و روتیفرها در بین زئوپالنکتونآنتن منشعب

( نیز نشان داد که آب دریاچه در وضعیت مزوتروف TSIبررسی وضعیت تروفی دریاچه )شاخص   باشد.تمیز( می

دهد که وضعیت فعلی آب دریاچه مناسب ولی در مرز یوتروف قرار دارد. مجموع مطالعات صورت گرفته نشان می

باشد و از آنجائیکه هدف اصلی دریاچه نگران کننده می وخوب است ولی روند مغذی شدن آن با توجه به سن

باشد، نیازمند یك برنامه مدیریتی دقیق برای پایش مداوم ساخت سد تامین آب شرب اراك و شهرهای اطراف می

 باشد. کیفیت آن می
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 خانه فاضالب شهر اراك با بررسی ارتقاء کیفی پساب خروجی برکه تثبیت تصفیه

 ارائه گزینه برترهای گیاهی و گونه

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 شرکت آب و فاضالب منطقه ای استان مرکزی کارفرمای طرح:

 98/11/8939 تاریخ شروع:

 83/18/8938 :تاریخ اختتام

 علی لطفی دکتر نام مجری:

 مسعود طاهریون همکاران:

 خالصه طرح:

زیست  از عمده ترین مشکالتکشاورزی، صنعتی و ...( شهری و غیر شهری )پساب ها و فاضالب های          

. عدم جمع آوری و تصفیه و دفع نامناسب آنها باعث بروز آلودگی محیط است شهرنشینی در دنیای امروزیمحیطی 

ها، زا و میکروبها، انتشار عوامل بیماریزیست از قبیل آلودگی منابع آب سطحی و زیرزمینی، آلودگی خاك

های شهری، فرایند لجن فعال است که بدلیل شود. روش رایج در زمینه تصفیه فاضالبطبوع و ... میانتشار بوی نام

نیاز به احداث تاسیسات ساختمانی و مکانیکی زیاد و تجهیزات الکتریکی و همچنین هزینه و تخصص راهبری باال و 

های ارزان ای مثل لجن فعال، روشپرهزینهباشد. درمقابل روشهای انرژی زیاد مصرفی، هزینه تصفیه فاضالب باال می

های تصفیه نیز وجود دارند که بدلیل هزینه پائین برای ها یا تاالبقیمتی از قبیل فرایندهای تصفیه طبیعی مثل برکه

 1برداری از پساب بصورت ماهیانه و طی احداث و راهبری و ن گیاه( احداث و مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه

 ، تصحیحات الزم بر روی فرایند تصفیه نیزارها صورت پذیرفت. فت و در طول آزمایشاتسال صورت گر

به ترتیب  TCو  BOD, COD, TSSنتایج بدست آمده نشان دهنده کارائی وتلند لوئی در کاهش پارامترهای  

، %31، %83د به ترتیب و برای وتلند شاه %13و  %3/89 ،%38، %73و برای نیزار نی به ترتیب  39%، 3/81%، 33%، 77%

برای  39و در پائیز  %13با  8939بوده است. بهترین راندمان حذف نیترات در نیزار لوئی و در تابستان  %31و  9/39%

 حذف بوده است. میزان حذف در نیزارها فسفر ناچیز و قابل اغماض بوده است. %11نیزار نی با 

ش زمان ماند، افزودن مواد کربنی قابل تجزیه به بستر و حذف الیه افزایش طول بستر، بهبود هوادهی وتلندها، افزای

  باشند.ماسه حفاظتی بر روی بسترها، راهکارهای افزایش راندمان نیزارهای تصفیه خانه اراك می
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 شناسایی منابع و پهنه بندی فضایی مناطق ساحلی دریای مکران

 

  دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست-معاونت محیط زیست دریایی  : رحکارفرمای ط

 17/11/8931  تاریخ شروع:

 18/19/8933  تاریخ اختتام:

 حسین مرادیدکتر  : نام مجری

، دکتر محمودرضا همامی، دکتر مصطفی اصفهانی : دکتر نصرا.. محبوبی صوفیانی، دکتر سیما فاخرانهمکاران

 وسویعلیرضا مسید ترکش اصفهانی، دکتر 

 خالصه طرح:

ارزیابی پتانسیلهای "و  "شناسایی منابع و پهنه بندی فضایی مناطق ساحلی دریای مکران"طرحهای کالن       

با حمایتهای  "اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و مدیریت استراتژیك محیط زیستی منطقه ساحلی دریای مکران

ط زیست به عنوان کارفرما اجرا شده است. با توجه به مالی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محی

اولویتهای اخیر توسعه کشور در مناطق ساحلی مطالعات زیست محیطی منطقه مکران به عنوان یکی از مناطق اولویت 

دار توسط سازمان محیط زیست ضروری بود. بنابراین، این دو پروژه با بودجه ای محدود در زمانی محدود در 

کیلومتر انجام شد. نتایج این طرحها  811)نه و نیم( میلیون هکتار و طول ساحل بیش از  3/3ه وسعت گستره ای ب

موجب خرسندی مدیران ارشد سازمان محیط زیست و همچنین مدیران ارشد متولی توسعه شده و همواره مورد 

دوین گردیده که شامل تولید جلد ت 81صفحه ای و در قالب  1881ستایش قرار می گیرد. نتایج طرحها در گزارشی 

الیه اطالعاتی است که بخش اعظم آن برای اولین بار در ایران تولید شده است. این طرح به بررسی  911بیش از 

اقلیم و هیدرولوژی، جمعیت شناسی، رویشگاههای گیاهی، زیستگاههای جانوری و حیات وحش، صنایع و منابع 

در منطقه، پارامترهای فیزیکی و بیولوژیکی آب دریا، مناطق باالروندگی آالینده، زیرساختها، کانونهای ریزگرد 

 آب، مناطق پرتولید دریایی، پراکنش پستانداران دریایی، و زیستگاههای بستر دریا می پردازد.
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 محیط استراتژیک مدیریت و زیستی محیط و اجتماعی اقتصادی، هایپتانسیل ارزیابی

 مکران ایدری ساحلی منطقه زیستی
 

  دانشگاه صنعتی اصفهان دانشگاه مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست-معاونت محیط زیست دریایی  : کارفرمای طرح

 17/11/8931  تاریخ شروع:

 18/19/8933: تاریخ اختتام

 حسین مرادیدکتر  : نام مجری

ودرضا همامی، دکتر مصطفی ، دکتر محماصفهانی دکتر نصرا.. محبوبی صوفیانی، دکتر سیما فاخران :همکاران

 علیرضا موسویسید ترکش اصفهانی، دکتر 

 خالصه طرح:

ارزیابی پتانسیلهای "و  "شناسایی منابع و پهنه بندی فضایی مناطق ساحلی دریای مکران"طرحهای کالن        

ا حمایتهای ب "اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی و مدیریت استراتژیك محیط زیستی منطقه ساحلی دریای مکران

مالی معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان کارفرما اجرا شده است. با توجه به 

اولویتهای اخیر توسعه کشور در مناطق ساحلی مطالعات زیست محیطی منطقه مکران به عنوان یکی از مناطق اولویت 

دو پروژه با بودجه ای محدود در زمانی محدود در  دار توسط سازمان محیط زیست ضروری بود. بنابراین، این

کیلومتر انجام شد. نتایج این طرحها  811)نه و نیم( میلیون هکتار و طول ساحل بیش از  3/3گستره ای به وسعت 

موجب خرسندی مدیران ارشد سازمان محیط زیست و همچنین مدیران ارشد متولی توسعه شده و همواره مورد 

جلد تدوین گردیده که شامل تولید  81صفحه ای و در قالب  1881د. نتایج طرحها در گزارشی ستایش قرار می گیر

الیه اطالعاتی است که بخش اعظم آن برای اولین بار در ایران تولید شده است. این طرح به بررسی  911بیش از 

احلی، مدلسازی تغییرات تغییرات پوشش اراضی، ارزیابی تغییرات اقلیم، ارزیابی جنس سواحل، تعیین حریم س

توسعه شهری، ارزیابی توان منطقه برای انواع توسعه صنعتی و شهری، ارزیابی آسیب پذیری اکولوژیکی، و ارزیابی 

 استراتژیك محیط زیست می پردازد.
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 های زیست محیطی شهری اصفهان تحلیل سیستمی عوامل ایجاد کننده آالینده 

 اصفهاندانشگاه صنعتی  سازمان مجری:

 شهرداری اصفهان کارفرمای طرح:

 13/13/8933 تاریخ شروع:

 83/13/8938 :تاریخ اختتام

 علی لطفیدکتر  نام مجری:

 سید میالد موسویان حجازی، اشکان حسینی پویا، سید جواد صالح زاده  همکاران:

 خالصه طرح:
از  " اصفهان واثرات ناشی از آنمحیطی شهر های زیستتحلیل سیستمی عوامل ایجادکننده آالینده "پروژه 

ی به پایان رسید. هدف اصلی در این پروژه شناسایی عوامل ایجاد کننده 8938آغاز و در تیرماه  8933بهمن ماه 
های ها در قسمتی آب، خاك، هوا و صوت و نیز تحلیل اثرات ناشی از این آلودگیآلودگی در چهار حوزه

ها است که با به کارگیری مبانی تفکر این پژوهش، پویایی شناسی سیستممختلف شهر اصفهان بود. روش تحقیق 
ی مورد پردازد. با استفاده از این روش، تیم مشاور توانست سیستم مرتبط با مسئلهسیستمی به بررسی یك پدیده می

ادبیات،  ی اولیه، خروجی مروربررسی را شناسایی و اجزای آن را مورد بررسی قرار دهد. سیستم طراحی شده
ربط بود. جهت غنا بخشیدن به محتوی پژوهش و نیز های ذیهای واقعی انجام شده در سازمانها و پروژهپژوهش

تایید مجدد سیستم شناسایی شده از منظر خبرگان مرتبط با هر حوزه، برای اولین بار در شهرداری اصفهان با استفاده 
کارشناسان درون سازمانی و برون سازمانی مستقیما در فرایند سازی گروهی، خبرگان و از برگزاری جلسات مدل

 83سازی دخیل شدند و تغییرات قابل توجهی در مدل خام اولیه به وجود آوردند. نهایتا، مدل سیستمی شامل مدل
ارتباط بازخوردی شناسایی تدوین و ترسیم شد تا درك عمیقی از تمامی تعامالتی که منجر  81زیرسیستم و حدود 

شوند، ایجاد شود. در گام مهم ها میهای خاك، آب، هوا، صوت و نیز اثرات جانبی ناشی از آنه ایجاد آالیندهب
ی های ویژهسازی شده و مبتنی بر نظرات خبرگی که از طریق پرسشنامهکمیبعدی، ارتباطات از طریق روش دی متل

گذاری جهت سیاست. با این کار فهم سیستم های سیستمی جمع آوری شده بود، شدت ارتباطات مشخص شدتحلیل
تر شد. میزان علیت هر زیرسیستم و میزان و درك شدت نسبی ارتباطات نسبت به یکدیگر تا حد زیادی ملموس

های قابل توجه این گام بود. سپس مبتنی بر شدت اثرهای ها، از جمله خروجیتعامل هر زیرسیستم با سایر زیرسیستم
های چهارگانه به دست آمد که نتایجی بسیار قابل تامل آلودگی ها در ایجادیك از زیرسیستمسهم هرمحاسبه شده، 

را با خود به همراه داشت. سهم قابل توجه فرهنگ در انواع آلودگی، که تقریبا با سهم ترافیك و صنایع و مشاغل 
داشت. وزن  ی منابع آلودگی، تفاوت بسیاری این نتایج بود که با دید سنتی نسبت به مسئلهبرابر محاسبه شد، از جمله

هر یك از انواع آلودگی آب، خاك، هوا و صوت در آلودگی کلی زیست محیطی شهر اصفهان نیز محاسبه شد. در 
آخر نیز، اولویت هریك از عوامل آالینده مبتنی بر معیارهای میزان علیت، سهم در آلودگی، میزان تعامل با سایر 

بندی شده و پیشنهادهایی خاص هر گذاری مرتبط با آن عامل، اولویترداری در سیاستاجزای سیستم و نقش شه
 عامل در رابطه با کاهش آلودگی ارائه شده است.
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روش جدید در ارزیابی توان اکولوژیکی سرزمین با رویکرد آمایشی )مطالعه موردی 

 کالن شهر اصفهان(
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 شهرداری اصفهان رح:مای طفررکا

 89/81/8931تاریخ شروع: 

 89/81/8938: تاریخ اختتام

 دکتر علیرضا سفیانیان نام مجری:

 ندا بی همتای طوسی، سیما فاخران و مژگان احمدی  همکاران:
 چکیده

وند های مختلف، به عنوان اطالعات پایه در رهای انسانی در قسمتآگاهی از انواع پوشش سطح زمین و فعالیت   

های ارزیابی و آمایش سرزمین بسیار مهم است. برای رسیدن به توسعه ای به توسعه پایدار و تهیه و تدوین برنامه

مدیریت بهتر سیمای سرزمین یك دیدگاه کلی نسبت به تغییرات الگوهای سیمای سرزمین و وضعیت اکولوژیکی 

بخش مرکزی ی کردن الگوهای سیمای سرزمین های زمانی ضروری است. این مطالعه با هدف کممنطقه در بازه

های سیمای سرزمین، الگوهای سیمای سرزمین در اصفهان و می باشد که بدین منظور با استفاده از متریكاصفهان 

تغییرات آن در طی چند دهه گذشته کمی شد. نوع آوری که این مطالعه داشت شدت فعالیت ها و تخریب سیمای 

سیمای سرزمین پهنه بندی شد. برای اولین بار در این مطالعه از متریك ها برای نقشه  سرزمین با کمك متریك های

های پوشش اراضی از تصاویر ماهواره سازی و زون بندی مناطق در راستای تحقق اهداف آمایشی استفاده شد. نقشه

بدون کاربری و  ایر،کالس کشاورزی، انسان ساخت، ب 3در  8913و  8983، 8931ای لندست برای سه سال مختلف 

های انجام شده در طی هایی پهنه بندی نشان می دهد که با توجه به برنامهبندی شد. مقایسه نقشههای سطحی طبقهآب

های متوسط در حاشیه مناطق اند کاسته شده است اما وسعت پهنههای که وضعیت نامناسب داشتهبازه زمانی پهنه

های مناسب نفوذ داشته است در نتیجه باید وده شده است. پهنه های متوسط در پهنهها افزنامناسب با توسعه کاربری

 ها با وضعیت مناسب جلوگیری شود.ها در جهتی باشد که از تخریب پهنهریزیبرنامه
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نیاز آبی رودخانه زاینده رود و تاالب بین المللی گاوخونی برای استمرار کارکردهای 

 اکولوژیکی آنها

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی گاه مجری:دانش

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت اداره کل  کارفرما:
 دکتر علیرضا سفیانیان نام مجری:

 81/13/8931تاریخ شروع: 

 81/19/8938: تاریخ اختتام

 دکتر علیرضا سفیانیان نام مجری:

 ن احمدیندا بی همتای طوسی، سیما فاخران و مژگا  همکاران:
 :چکیده

های آبتی، از مهمتترین اهتداف ستازگانهتای بومبرداری خردمندانه از منابع آب ضمن حفظ کارکردها و ارزشبهره

هتای حقابته محتیط مدیریت جامع منابع آب است. با وجود سابقه احداث سد زاینده رود در نتیم قترن اخیتر، حتداقل

بسیاری از مواقع تامین نشده است. بترای تخصتیص آب در حوضته زیستی رودخانه زاینده رود و تاالب گاوخونی در 

هتای گاوخونی در وهله اول نیازمند یك برنامه مدون )نظیر طومار شیخ بهایی( هستیم که در آن نته تنهتا حقابته بخش

هتای مصترف کننتده مختلف  از جمله رودخانه و تاالب مشخص شده باشد بلکه این برنامه مورد قبتول تمتامی بختش

گردد در مواقع کم آبی و بحران بیشترین آسیب به محیط زیست رودخانه نیز باشد. نبود چنین برنامه ای سبب میآب 

هتتا بیشتتتر بتته اراضتتی رودخانتته و تتتاالب و همچنتتین کشتتاورزان وارد گتتردد و در بختتش کشتتاورزی هتتم محتتدودیت

حفاظتت، احیتا و متدیریت ون کشاورزی شرق اصفهان تحمیتل گتردد. خوشتبختانه بتا تصتویب و اجرایتی شتدن قتان

های کشور ضمانت قانونی و اجرائتی بهتتری یافتته استت. طبتق . تامین نیاز آبی محیط زیستی تاالبهای کشورتاالب

نیتز رو یو وزارت نکند ن ییها را تعطی تاالبیست محیاز آبی زین شدهست مکلف یط زیازمان حفاظت محاین قانون س

 .  ن آن اقدام کندیص و تامیمه مدون نسبت به تخصن و اجرای برنایمکلف است ضمن تدو

رود و تاالب بین المللی گاوخونی برای استمرار در این راستا طرح تحقیقاتی نیاز آبی رودخانه زاینده
بر اساس قرارداد منعقد شده بین اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان و  کارکردهای اکولوژیك آنها

انجام گرفت. این طرح  17/81/8939/ص مورخ 8188/39به شماره  شگاه صنعتی اصفهاندانشکده منابع طبیعی دان
 توسط دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان با همکاری دانشگاه شهرکرد اجراء گردیده است.
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 بیشترین نگهداشت و حفظ هدف با آب ورودی هایجریان هدایت سازیبهینه و بررسی

 هامون تاالب( آبهحق و سیالب) مختلف مبادی از آب ورود زمان در آب
 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 داره کل حفاظت محیط زیست استان سیستان و بلوچستانا کارفرما:
 18/88/8931 تاریخ شروع:

 89/17/8931: تاریخ اختتام

 سعید سلطانی کوپاییدکتر  نام مجری:

 ر سعید پورمنافی، دکتر رضا مدرسدکت همکاران:

هامون در دشت سیستان در شرق ایران واقع شده است. این تاالب در مرز ایران و افغانستان قرار دارد. منطقه سیستان 

یك حوضه بزرگ داخلی، در یکی از خشك ترین مناطق دنیا قرار دارد. این تاالب از نظر زیست محیطی  در انتهای

تان است. بخش بزرگی از هامون در ایران به عنوان یك منطقه حفاظت شده تحت مهم ترین بخش دشت سیس

کنوانسیون رامسر است. بعد از مسدود شدن آب توسط افغانستان، هامون یك دوره ساالنه آبی دارد. در بعضی سال 

ت. یابد و در آگوست )مرداد( کاهش و بخش بزرگی از تاالب خشك اس ها آب در مارس)اسفند( افزایش می

 و اکوسیستم طبیعی و انسانی با این دوره های خشکسالی تحت تاثیر قرار می گیرند. لذا مطالعه حاضر بمنظور بررسی

 مبادی از ورودآب درزمان آب بیشترین ونگهداشت حفظ باهدف آب ورودی جریانهای هدایت سازی بهینه

العه، شناسایی منابع آب و هیدرولوژی هدف اصلی این مط هامون، انجام گرفت. تاالب( وحقآبه سیالب) مختلف

باشد. همچنین جمع بندی از خدمات و کارکردهای های هامون میهای منتهی به تاالبها و مسیلرودخانه

ها و بررسی نحوه هدایت جریانهای ورودی به تاالب با هدف حفظ بیشترین آب و خدمات اکولوژیکی هامون

می باشد. برای حصول اهداف تعیین شده با بررسی منابع متعدد نسبت  اکولوژیکی در شرایط مختلف هیدرولوژیکی

اجتماعی، خاك و زیست محیطی محدوده پناهگاه هامون به  –به بررسی اقلیمی، هیدرولوژی، توپوگرافی، اقتصادی 

 و نتایج، میاقلی هایبندیطبقه، واقلیمی هواشناسی پارامترهای تحلیلهزار کیومتر مربع اقدام شد.  1مساحت بیش از 

 تحلیل، (SDI) استانداردشده جریان شاخص، هیدرولوژی مطالعات، خشکسالی شاخصهای، روندیابی تحلیل

 مقادیر تعیین، پرآبی و نرمال آبی، کم درشرایط تاالب به منتهی هایورودی هیدرولوژیکی رژیم تعیینی، دب فراوانی

 بررسیو  سطحی آب منابع کیفیت بررسی، هامون تاالب آبی نیاز برآورد، هیرمند -هامون تاالب وخروجی ورودی

و پهنه بندی و به نقشه در آوردن پارامترهای متعدد فوق برای استان سیستان و بلوچستان، شهرستان  زیرزمینی هایآب

زابل و محدوده پناهگاه هامون، از جمله مواردی است که در این پروژه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین از تصاویر 

های مختلف استفاده شد. ماهواره ای و تکنیك سنجش از دور بمنظور بررسی تغییرات محدوده های آبگیری در ماه

بمنظور اولویت بندی اکوسیستم تاالب هامون  با هدف تعیین مناطق مناسب برای احیای پوشش گیاهی، زیستگاه 

( بر اساس وزن دهی MCEآنالیز چند معیاره )و روشهای GIS پرندگان، ماهی ها و اقتصادی اجتماعی از قابلیتهای

متخصصین و ترکیب با روش فازی، استفاده گردید. در ارتباط زیستگاه، نتایج نشان داد بعضی از بخش های تاالب 

در مدت طوالنی تری زیستگاه مطلوب را فراهم می کند. بنابراین با توجه به محدود بودن آب در این منطقه، 
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ه برای حفاظت از پرندگان آبی این منطقه الزم است. بنابراین مطالعه روند تغییرات مکانی و اقدامات مدیریتی ویژ

سطح آب و به تبع آن پوشش گیاهی و زیستگاه از جمله موارد الزم برای حفاظت از پرندگان آبی منطقه می باشد. با 

آبگیری و نگهداشت آب در محدوده  تهیه مدل ارتفاعی با مقیاس مناسب امکان بررسی و تعیین مناطق مناسب برای

میزان حجم آب  Geohecrasمورد مطالعه میسر شد. همچنین با استفاده از مدل هیدرودینامیکی با استفاده از افزونه 

 در ارتفاعات مختلف تاالب شبیه سازی و پهنه های آن تعیین گردید.
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 سلیمان طرح سنجش آالینده های ناشی از نشت نفت و گاز در سطح شهر مسجد

 

  شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجد سلیمان کارفرمای طرح:
 18/7/8931 تاریخ شروع:
 17/8/89319 تاریخ اختتام:

 نوراله میرغفاریدکتر  نام مجری:

 علیرضا سفیانیاندکتر   همکاران:

 خالصه طرح:

فرهنگی، اجتماعی و  صادی،کالبدی، اقت  شهر مسجد سلیمان اولین شهر نفتی خاورمیانه درگیر مشکالت پیچیده

دو فصل تابستان و زمستان  هدف از این پروژه، پایش آلودگی هوای شهر مسجد سلیمان در محیطی است.زیست

پایه )پارامترهای اصلی هوا و اقلیم نظیر دما، رطوبت، بارندگی، باد و تعیین اقلیم منطقه،  میباشد. در ابتدا اطالعات

هی، مناطق حفاظت شده، بررسی تحوالت اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و کالبدی پوشش گیا شناسی، مطالعات زمین

مونو  های ذرات معلق، گردید. غلظت آالینده جمع آوریمنطقه از پایگاههای دادهای معتبر  شهری و روستایی( از

 و ن، سولفید هیدروژن و هیدروکربنها در مناطقسید گوگرد، دی اکسید نیتروژن، ازاکسید کربن، دی اک

در مناطق مختلف شهر مسجد سلیمان  برداری فصل تابستان گیری شد. نمونه ایستگاههای در نظر گرفته شده اندازه

روز متوالی در  8برداری فصل زمستان در  نمونه و 8931های هفتم تا یازدهم شهریور  روز متوالی در تاریخ 3در 

برداری شهر به سه طبقه با تراکم باال،  نقاط نمونه انتخاببه منظور  انجام گردید. 8931های پنجم تا دهم دی  تاریخ

بندی انجام گردید. برای طبقات با تراکم باال تعداد نقاط  بندی شد و سپس شبکه متوسط و کم )حاشیه شهر( طبقه

نرم  ها با استفاده از هادد. برداری در محل انتخاب گردید شد. در نهایت بهترین نقاط نمونه بیشتری در نظر گرفته

گذاری شهر مسجد  های روی هم نقشه تجزیه و تحلیل شدند. Worldview ای و تصویر ماهواره GIS افزار

تعداد و غلظت آالینده را نسبت به دیگر  چشمه علی، پشت برج و سی برنج بیشترین های منطقه نشان داد کهسلیمان 

مهمی در افزایش آلودگی این مناطق دارند.  سهم HC و 2SO ،  S2H و پارامترهایی همچون  مناطق دارا میباشند

 منابعبا استفاده از تصاویر ماهوارهای و همچنین بررسیهای میدانی میتوان بیشترین سهم آلودگی در این مناطق را به 

های انتقال و تاسیسات نفتی موجود در این قسمتها نسبت داد ولی باید متذکر شد که این تفاسیر  همچون لوله انسانی

 های طوالنی مدت پرداخته بایست به پایشتر میای میباشد و برای دست یافتن به نتایج دقیقهای لحظه بنای دادهم بر

 .شود
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 محیط زیست و منابع طبیعی -آمایش سرزمین و سند راهبردی توسعه استان اصفهان
 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 استانداری اصفهان، شهرك علمی و تحقیقاتی اصفهانریزی و اشتغال معاونت برنامه مای طرح:فررکا

 89/11/8931 تاریخ شروع:

 18/17/8931: تاریخ اختتام

 دکتر علیرضا سفیانیان نام مجری:

حسین بشری و دکتر محمود رضا همامی، دکتر ، کوپایی سعید سلطانی دکتر سعید پورمنافی،دکتر  همکاران:

 محسن باقری
 :چکیده

ر وضعیت محیط زیست استان و نگاه یکپارچه به آن از تلفیق الیه های اطالعاتی و شاخص به منظور ارزیابی بهت

در  ویژگی 91تعداد سازی استفاده شد. بدین ترتیب که در محدوده کل استان و با پایه قرار دادن شهرستانهای استان، 

وضعیت اکولوژیکی و تراکم  محیطی،محیطی، مخاطرات زیستمعیار اصلی )آلودگی زیست 1زیر معیار و 81قالب 

محیطی شامل . معیار آلودگی زیستبکار گرفته شدزیست استان اصفهان جمعیت( برای ارزیابی کیفیت محیط

محیطی شامل زمین  معیار مخاطرات زیست ،هالودگی صنایع و وضعیت مدیریت پسماندآ زیرمعیارهای آلودگی هوا،

منابع آب  درصد مناطق حفاظت شده، شامل پوشش گیاهی، طقه،معیار وضعیت اکولوژیکی من ،لغزش وخشکسالی

 که داد بر پایه نظرات کارشناسی نشان دهی وزن نتایجمعیار تراکم جمعیت زیر معیاری نداشت.  و ،وگیاهان دارویی

استان اصفهان  در محیطیزیست کیفیت تقلیل در مهمی نقش جمعیت وتراکم محیطی زیستآلودگی معیارهای

 . دارند

های طبیعی، روند تغییرات پوشش اراضی استان در بازه زمانی های انسان و پدیدهرای فهم بهتر روابط و برهمکنشب

برابر  7، سطوح نفوذناپذیر 8913الی  8931های تغییرات نشان داد در بازه زمانی بررسی گردید. نقشه 8913الی  8931

 8913هکتار در سال  3/77793به  8931هکتار در سال  8/81731شده است بدین ترتیب که وسعت این کاربری از 

 131111درصد در سال از حدود  8.8  "افزایش داشته است. همچنین در  این مدت اراضی کشاورزی با رشد تقریبا

ترین تغییر این دوره مربوط به رسیده است. عمده 8913هکتار در سال  188111به  بیش از  8931هکتار در سال 

باشد. در این میان شهرستان اصفهان در بین شهرستانهای استان با نفوذناپذیر میتوسعه نیافته به سطوح تبدیل اراضی

  تغییرات  بیشتری مواجه بوده است.

همچنین به منظور ارائه یك برنامه راهبردی برای فرآیند برنامه ریزی استان و تدوین چشم انداز،  اهداف کالن و 

 استفاده شد. SWOTاستان از تحلیل راهبردها برای محیط زیست 
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  فصل چهارمفصل چهارم

  های در دست اجراهای در دست اجراطرحطرح
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کمان به روش هورمونی و آالی رنگینقطعه مولد نر تغییر جنسیت یافته قزل 0011تولید 

 های بافت شناسیارزیابی صحت تغییر جنسیت با استفاده از داده

 

 دانشگاه صنعتی اصفهان  دانشگاه مجری:

 آبزی نگین شایان فریدونشهر   کارفرمای طرح:

 81/11/8938 تاریخ شروع: 

 -: تاریخ اختتام

 ساالر درافشاندکتر  : نام مجری

 -  همکاران:

 مولد آنها هایمنشایابی و سهم بندی ذرات معلق هوای شهر اصفهان و اولویت بندی کانون

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 شهرداری استان اصفهان کارفرما:
 محسن سلیمانیدکتر  ی:نام مجر

 13/13/8938 تاریخ شروع:

 -: تاریخ اختتام

دکتر   –محمد سراجی دکتر  –رضا جعفری دکتر  -حسین مرادیدکتر   -نوراله میرغفاریدکتر  همکاران: 

زهره  مهندس  -علی اشرفیدکتر  –نسیبه امینی  مهندس -حسین حق شناسدکتر  -مصطفی ترکش اصفهانی

 کریستینسن.ین دکتر  -ابراهیمی

 مطالعه ظرفیت چرایی و تولید علوفه در مناطق حفاظت شده موته و قمیشلو

 استان اصفهان 
 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهان سازمان حفاظتکارفرما:
 مصطفی ترکش اصفهانیدکتر  نام مجری:

 19/17/8938  تاریخ شروع:

 -: ختتامتاریخ ا

 حسین بشریدکتر  همکاران:
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 احیای تاالب شور گلپایگان
 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  سازمان کارفرما:
 سعید پور منافیدکتر  نام مجری:

 19/11/8937  تاریخ شروع:

 -: تاریخ اختتام

دکتر  -علیرضا موسویدکتر سید   -سفادرانیمحمد نعمتی ورنودکتر  -ی کوپاییسعید سلطاندکتر  همکاران:

 مرضیه سادات میراحسنیدکتر   -علیرضا سفیانیان

پروژه نظارت و بازرسی بر روند پیشرفت رعایت مالحظات زیست محیطی پاالیشگاه 

 اصفهان

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  سازمان کارفرما:
 علی لطفیدکتر   نام مجری:

 18/17/8938:  تاریخ شروع

 -: تاریخ اختتام

  همکاران:

 

Environmental Consultancy Services (Ecological Survey) For the 

Project on Development and Implementation of a Master Plan for 

Environmental Conservation and Management of Southern Coastal 

Areas of the I.R. Iran (Case Study Hormozgan)  
 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 جایکا-شرکت آپنس همکاری های بین المللی ژاپن کارفرما:

 حسین مرادیدکتر  نام مجری:

 19/11/8937  تاریخ شروع:

 -: تتامتاریخ اخ

 ژوزف سندکتر   -حسین مددی –محمد شفیعی زاده  -پیمان امیری -مهسا میرزا خانی همکاران:
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مطالعات پایش تنوع زیستی ماکروبنتوزها و ماکروفیتهای حوضه گاوخونی به منظور 

 استفاده در طرح مدیریت

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  انسازم کارفرما:
 عیسی ابراهیمی درچه دکتر نام مجری:

 19/11/8937  تاریخ شروع:

 نعمتی ورنوسفادرانی، پژمان فتحی ، علیرضا اسماعیلی و مژگان زارعمحمد دکتر  همکاران:

 

برنامه ریزی حفاظتی برای گونه های جانوری در خطر انقراض تاالب گاوخونی بر 

 ونه های کانونیاساس رویکرد گ

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  سازمان کارفرما:
 محمودرضا همامیدکتر  نام مجری:

 19/11/8937  تاریخ شروع:

 -: تاریخ اختتام

 ژوزف سندکتر  رسول خسروی، مهندس   همکاران:

 

بررسی تغییرات وضعیت ساختاری و عملکرد پوشش ایجاد یک سیستم ارزیابی جهت 

 گیاهی منطقه تاالب بین المللی گاوخونی

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  سازمان کارفرما:
 بشری تر دک نام مجری:

 19/11/8937 تاریخ شروع: 

 -: تاریخ اختتام

 مصطفی ترکش اصفهانیدکتر رضا جعفری،  دکتر   همکاران:
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Development a biotic index for karun River based on 

macroinvertebrate and fish assemblages 

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 سویسSUPSI دانشگاه پروژه مشترك دانشگاه صنعتی اصفهان و  کارفرما:
 عیسی ابراهیمی درچهدکتر  ری:نام مج

 19/11/8937  تاریخ شروع:

 -: تاریخ اختتام

 مژگان زارعمهندس علیرضا اسماعیلی و مهندس پژمان فتحی ،  دکتر آندریاس برودر، مهندس  همکاران:

 

جمع آوری و ثبت اطالعات ، تعیین رده بندی حفاظتی و مطالعه فون و فلور غار های 

 منتخب استان

 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی ری:دانشگاه مج

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  سازمان کارفرما:
 محمودرضا همامیدکتر  نام مجری:

 88/81/8937 تاریخ شروع: 

 -: تاریخ اختتام

 

 بررسی پراکنش ، مطلوبیت و پیوستگی زیستگاه گربه پاالس در استان اصفهان

 ی اصفهان، دانشکده منابع طبیعیدانشگاه صنعت دانشگاه مجری:

 محیط زیست استان اصفهانحفاظت  سازمان کارفرما:
 محمودرضا همامیدکتر  نام مجری:

 88/81/8937  تاریخ شروع:

 -: تاریخ اختتام
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شامل منابع انسان ساز و تدوین و ارزیابی سناریوهای  تهیه فهرست انتشار آالینده های هوا

 ر کالنشهرهااصلی کاهش آلودگی هوا د
 دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه مجری:

 و معاونت پژوهشی دانشگاه تهرانمحیط زیست حفاظت سازمان  کارفرما:
 محسن سلیمانیدکتر  نام مجری:

 81/19/8931  تاریخ شروع:

 -: تاریخ اختتام
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  های مرکزهای مرکز  طرحطرح  
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 در استان ایالم GISو  RSستفاده از تکنیک مکانیابی توسعه باغات دیم با ا

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 دانشگاه ایالم :کارفرمای طرح

 81/13/8918 تاریخ شروع:

 81/13/8911 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدین دکتر نام مجری:

، راحله دانشمند پارسا، محمد میتر کوپائی سعید سلطانیدکتر رضا جعفری،  دکتر سفیانیان، علیرضادکتر  همکاران:

 علی اصغر نقی پور، منوچهر نصریمهندس شادی طیفوری ،  ،محمد صادقی

 خالصه طرح:

ی انتختاب شتده منتاطق بتا هتا مکانیابی باغات دیم در استان ایالم نیاز به نقشه کاربری اراضی دارد تا برای مکان       

یاری از موارد مشاهده می شود که بته دلیتل انتختاب محتل و یتا انتختاب ی نا مناسب حذف گردند. در بسها کاربری

نامناسب گونه درختی، طرحهای توسعه باغات، پس از صرف وقت و هزینه بسیار باال، بتا شکستت مواجته متی شتود. 

ی زیتاد توستط هتا سال نگهتداری و صترف هزینته 11تا  83ی یزد و گلستان که بعد از ها مثل کاشت سیب در استان

ی اعمتال شتده از طریتق تبتدیل جنگتل و ها رعین، آنها مجبور به جمع آوری باغ شدند ولی به هر صورت تخریبزا

مرتع خسارت وارده جبران نشد و پوشش طبیعی به محل بازگشت پیدا نکرد. بنابراین الزم است برای موفقیت در ایتن 

ی مناسب گونه مورد نظتر تعیتین گتردد کته ی مختلف را پیدا نموده و سپس محلهاها امر خصوصیات رویشگاه گونه

 با این هدف تحت بررسی قرار گرفت. ETM+ی سنجنده ها استفاده از داده

در استان ایالم بتا استتفاده از فتن آوری   GISو  RS در این تحقیق مکانیابی توسعه باغات دیم با استفاده از تکنیك 

RS & GIS ای بررستی موقعیتت باغتات استتان انجتام گرفتته و انجام می گیرد در حتال حاضترعملیات میتدانی بتر

همچنین نقشه کاربری اراضی تهیه گردید وگونه زیتون به عنوان گونه ای که پتانستیل کشتت دیتم را در استتان دارد، 

 مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن به طور مفصل در گزارش آمده است.
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 های خاك در استان همدانمطالعه تهیه اطلس آالینده

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست  :کارفرمای طرح

 11/8917/ 91 تاریخ شروع:

 11/8911/ 91 تاریخ اختتام:

 علیرضا سفیانیان دکتر  نام مجری:

لقمتان ختداکرمی،  مهنتدس الهته نتادری پیکتام، مهنتدس علتی اصتغر انصتافی،دکتر مجید افیونی، دکتر  همکاران:

حستتین دکتر محمتتد ستتراجی، دکتتتر پتتری رستتتمی،  مهنتتدس خستتروی، اردشتتیرمهنتتدس جاد رستتتمی، ستتمهنتتدس 

دکتتر کوشیار مختاری، مهندس  ابراهیم گویلی، مهندس حمیدرضا کریم زاده، دکتر شریعتمداری، روح اله کاظمی، 

 لیال یغمایی نوراله میرغفاری،

 :خالصه طرح
روی، کادمیوم، نیکل، سرب، مس، کروم،  از جمله زات سنگیناین تحقیق با هدف بررسی میزان غلظت فل      

آهن و تهیه نقشه پتانسیل آلودگی خاك، نقشه احتمال  ،آنتیموان، جیوه، فلوئور وکبالت، آرسنیك، وانادیوم

های جمع آوری شده، سیستم با استفاده از داده استان همدانآلودگی و نقشه ریسك آلودگی به این عناصر در 

همچنین در این تحقیق وضعیت منطقه از لحاظ  غرافیایی، زمین آمار و سنجش از دور انجام گرفت.اطالعات ج

 آلودگیهای نفتی و میزان آفت کشها در اراضی کشاورزی با انجام نمونه برداری ارزیابی گردید.

 مطالعات پایه

جزیه و تحلیل وضعیت آلودگی به منظور شناخت اولیه استان همدان و تهیه الیه های کمکی برای ت در این بخش

 های مورد نیاز از جملهکلیه اطالعات، گزارشها، آمارها ) کشاورزی، صنعت، معادن، جمعیت و .....(، نقشه خاك

( P6از ماهواره   Awifsو تصاویر ماهواره ای استان )سنجنده8:  131111و 8: 31111 ،8:13111 نقشه های رقومی

گردید. و با استفاده از اطالعات موجود و دیگر اطالعات مورد نیاز جمع آوری های زمین شناسی و ژئوشیمی نقشه

 الیه های اطالعاتی زیر تولید شدند:

نقشه کاربری و پوشش اراضی، سطح و الگوی کشت، خاك، نقشه طبقات زمین شناسی، اقلیم، هیدرولوژی، طبقات 

 های سطحی و ....ارتفاع، جهت و شیب، توزیع معادن و صنایع، شبکه ارتباطی، آب

در این مرحله همچنین براساس بررسی منابع و مدارك موجود در مقاالت، استانداردها، گزارشها و مندرجات ملی 

 بین المللی و کتب و جزوات مرتبط با آلودگی خاك موارد ذیل بطور جامع بررسی گردید:

 روشهای نمونه برداری خاك در مقیاس منطقه ای -

 ماده سازی نمونه های خاكطریق جمع آوری و آ -

 روشهای آنالیز نمونه های خاك -

 ارزیابی کیفیت داده ها -

 روشهای تجزیه و تحلیل و پهنه بندی آلودگی خاك -
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 استانداردهای دیگر کشورها در خصوص آلودگی خاك -

 تعیین حدود بحرانی و خطرساز آلودگیها و .... -

 (Geodatabaseایجاد پایگاه داده جغرافیایی )

 ArcGisبرای این منظور کلیه الیه ها و نقشه های جمع اوری شده یا تولید شده با فرمت و مدل مناسب وارد محیط 

 ها  بر طرف و دیگر اطالعاات مورد نیاز و تکمیل کننده مطالعات نظیر نقشهگردید. سپس خطاهای احتمالی نقشه

DEM  و تصاویر ماهواره ای پردازش شده  بهGIS ید.در این مرحله اضافه گردGeodatabase  اولیه اطلس

تهیه Geodatabase های برداری، رستری و اطالعات توصیفی فراهم گردید. در آلودگی خاك با ترکیبی از نقشه

هایی نظیر مراکز جمعتی و شهرها، فیزیوگرافی، شیب، زمین شناسی، هیدرولوژی، خاك، کاربری اراضی، شده نقشه

 ود دارد. مناطق حفاظتی و ... وج

 بازدید میدانی از استان همدان

در بازدید اول به مناطق کشاورزی استان مراجعه و از نزدیك فعالیت های کشاورزی را مشاهده و با مراجعه به 

کشاورزان پرسشهایی در خصوص سطح زیر کشت، نوع محصول، میزان و نوع کودها و سموم مصرفی، میزان 

ائل و مشکالت آنها مطرح و فرم پرسشنامه آلودگی برای آنها تکمیل میگردید. تحصیالت، نوع سیستم آبیاری و مس

های کشاورزی بویژه کشاورزان نمونه،کشت و صنعت های بزرگ منطقه  در این میان سعی گردید برای کلیه گروه

 و مناطق مختلف کشاورزی فرم تهیه گردد.

اداره کل صنایع و معادن استان و شرکت شهرکهای در بازدید دوم با مراجعه به اداره کل محیط زیست استان، 

صنعتی استان اطالعات اولیه در خصوص نوع، تعداد، موقعیت، وضعیت و مسائل و مشکالت صنایع و معادن استان 

آوری گردید. سپس با تفکیك وهمچنین وضعیت فاضالب و محل دفن پسماندهای شهرهای بزرگ استان جمع

های صنعتی، صنایع مهم و معادن نفره برای بازدید شهرك 1تانهای مختلف یك تیم صنایع و معادن استان در شهرس

از نزدیك و بررسی محیط زیست اطراف آنها و تکمیل فرم پرسشنامه آلودگی، به منطقه اعزام شدند و از طریق پرس 

صنعت ومعدن  831در کل  و جو از مردم محلی و صاحبان صنایع و معادن پرسشنامه های مربوطه تکمیل گردید .

پرسشنامه در رابطه با صنعت  73ثبت شد و  GPSبا استفاده از  مهم در استان شناسایی وموقعیت جغرافیایی آنها

 تکمیل گردید.  و ساکنان محلی ومعدن به کمك سرپرست های صنایع و معادن

 نمونه برداری خاك

 ف منطقه مطالعه، وسعت و ویژگیهای منطقه، نقشهدر این پروژه با توجه به اهداف مطالعه، بازدید از بخشهای مختل

ای، ضرورت یکسان بودن روش نمونه برداری با دیگر استانها، امکان کاربری اراضی، بررسی تصاویر ماهواره

های کافی و مناسب که امکان تجزیه و ها و تهیه نمونهبندی و تعیین شیب آلودگی، جلوگیری از افزایش هزینه پهنه

 ماری را فراهم کند از روش ترکیبی بشرح زیر برای نمونه برداری استفاده شد: های آتحلیل

مرحله و بر اساس ترکیبی از روشهای سیستماتیك و روش طبقه بندی )کاربری و  9گزینش سایت نمونه برداری در 

 81*  81شدت استفاده از زمین( انتخاب گردید. بدین ترتیب که در مناطق طبیعی و کشت دیم شبکه های 

و در اطراف  3*  3های کیلومتری، در اطراف مناطق شهری و روستاهای بزرگ، صنعتی، کشاورزی آبی، شبکه

های همدان و بهار با توجه به اینکه این محدوده پر جمعیت ترین و متراکمترین بخش جمعیتی استان همدان را  شهر
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ی، کشاورزی بسیار متراکم منطقه، کشاورزی دهد و همچنین وضعیت صنایع و کارگاههای صنعتبخود اختصاص می

برای نمونه برداری  1.3*  1.3های با استفاده از فاضالب شهری و وضعیت پساب دو شهر همدان و بهار شبکه

موقعیت با پراکنش مناسب  118طراحی و محل تالقی شبکه ها بعنوان سایت نمونه برداری انتخاب گردید. در کل از 

ش ترکیبی جمع آوری گردید. برای جمع آوری نمونه های آلودگیهای نفتی از روش های خاك به  رو نمونه

ای و قضاوتی استفاده گردید. بدین ترتیب که ازمیان شبکه های موجود با توجه به موقعیت منابع برداری شبکهنمونه

های آجرپزی،موقعیت دهها، ایستگاههای تقلیل فشار گاز، محدوآالینده نفتی نظیر مخازن ذخیره نفت، پمپ بنزین

 محدوده انتخاب و نمونه های خاك جمع اوری گردید.  31سوانح نفتی، نظرات کارشناسان محیط زیست و ... تعداد 

نمونه برای اندازه گیری سموم و  811همچنین از نمونه های خاك جمع اوری شده از مزارع کشاورزی آبی به تعداد 

 سایت نمونه برداری خاك در استان همدان را نشان میدهد. 118یعت آفات کش ها استفاده شد. شکل زیر موق

 متر عبور داده شدند.میلی 1های خاك پس از جمع آوری، آماده سازی و هوا خشك گردیدند. سپس از الك نمونه

بافت خاك ) درصد شن ، سیلت و رس(، به روش هیدرومتری و درصد مواد آلی به روش تیتراسیون با استفاده از 

 1981مدل  Jemwayمتر  ECبه وسیله  ECدی کرومات پتاسیم و اسید سولفوریك غلیظ،  روسولفات آمونیوم وف

در آزمایشگاه خاکشناسی دانشکده ، 711متر متراهم  pHبا استفاده از  ها در گل اشباع خاك با استفادهنمونه pH و

سرب، روی، آرسنیك، کروم، کبالت،  ر سنگین. غلظت عناصگیری شداندازهمنابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان 

به وسیله روش کوره گرافیتی و با و جیوه و کادمیوم  ICP-MSبا استفاده از دستگاه وانادیوم،آهن، نیکل و مس 

استفاده از دستگاه جذب اتمی در آزمایشگاه شیمی موسسه تحقیقات پیشرفته فرآوری مواد معدنی ایران، 

کلیه اندازه گیریهای مربوط به ترکیبات نفتی و سموم آفات کش نیز در این مرکز  همچنین در گیری شد. اندازه

 انجام گردید.

 ی داده هاآنالیز آمار

درصد، از شاخصهای میانگین،  33در این مطالعه برای بررسی توزیع و تست نرمال بودن داده ها در سطح اطمینان 

استفاده شد. در صورت نرمال نبودن توزیع از روش اسمیرنوف  -میانه، چولگی، کشیدگی و آماره کلموگروف

باکس و لگاریتم برای نرمال شدن استفاده گردید. همچنین ضریب همبستگی بین فلزات سنگین،  –تبدیل کاکس 

( برای PCAضریب همبستگی فلزات سنگین با سایر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی خاك، آزمون تحلیل عاملی )

وشه ای برای فلزات سنگین و فاکتورهای فیزیکی و شیمیایی خاك سطحی با کمك برنامه فلزات سنگین، آنالیز خ

آنالیزهای مولفه های اصلی برای با توجه به تعداد زیاد متغیرهای مورد بررسی از  انجام گرفت.  SPSSرایانه ای 

ی در این مطالعه از روش . برای انجام تحلیل عاملاستفاده شدطبقه بندی ارتباطات بین متغیرهای اندازه گیری 

برای استفاده شد.  varimaxو روش چرخش (Principal Components Analysis) های اصلی مولفه

استفاده شد. در این مطالعه برای تهیه نقشه  «دندروگرام»از روش بندی داده ها بر پایه ساختار سلسله مراتبی  گروه

برداری در مناطق بکر و دست لظت فلزات در نقاط نمونهغلظت زمینه فلزات سنگین از روش میانگین مقدار غ

برداری خاك که در مناطق اند، استفاده شد. در این روش ابتدا نقاط نمونهنخورده که در هر سنگ بستر واقع شده

بکر و دست نخورده از قبیل مراتع بکر، مناطق دور از دسترس و دخالت انسان برداشته شده بود را مشخص نموده، 

گذاری نقاط بکر با نقشه  نمونه از نمونه ها در مناطق بکر و دست نخورده واقع شده بودند، سپس با رویهم 11که 
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زمین شناسی میانگین هر عنصر در سنگهای بستر محاسبه شد و بر اساس آن نقشه غلظت زمینه برای هر عنصر ترسیم 

 شده است.

 تجزیه و تحلیل های زمین آماری

کانی و برآورد فلزات سنگین مورد بررسی از روش میانیابی کریجینگ و توابع پایه شعاعی در برای بررسی تغییرات م

استفاده شده است. برای مطالعه تطبیقی و ارزیابی میزان دقت از تکنیك جك نایف   ArcGIS 9.3محیط نرم افزار 

 شند استفاده شد.که از روش های معتبر ارزیابی در این زمینه می با RMSEو  MBE, MAEو معیارهای 

 نقشه های پهنه بندی احتمال آلودگی  

ها انجام گرفت و سپس با های احتمال آلودگی ابتدا آنالیز همبستگی مکانی دادهبه منظور پهنه بندی و تهیه نقشه

هنچنین بررسی شد. استفاده از آنالیز خطای تخمین و پارامتر میانگین خطای تخمین صحت مدلهای برازش داده شده 

های مختلف زمین آمار به کار های مختلف تغییر نما و روشمدل ، مناسبترین روش درون یابیبه منظور انتخاب 

گرفته شد و بهترین مدل تغییر نما و مناسب ترین روش درون یابی، که دارای کمترین خطای قدر مطلق میانگین 

(MAE( و خطای انحراف میانگین )MBE بودند انتخاب  ) پهنه بندی احتمال  با استفاده ازآنها تولید و نقشه های

نتایج آنالیز همبستگی نشان داد که در تمام متغییرها میانگین خطای تخمین و میانگین مجذور خطای کاهش  شد.

های برازش داده های تجربی و مدلباشند. نتایج واریوگرامیافته به ترتیب به مقدار ایده آل صفر و یك، نزدیك می

اد که آرسنیك، کروم، فلوئور، مس و کادمیوم با مدل کروی منطبق و سایر فلزات با مدل نمایی منطبق شده نشان د

درصد به عنوان حد  31های احتمال آلودگی، با در نظر گرفتن احتمال شدند.در مرحله بعد برای سهولت تفسیر نقشه

 ها به سه طبقه زیر تقسیم شدند:قابل قبول ریسك، نقشه

 : خطر ریسك آلودگی پایین % 1-31: طبقه اول  -8

 : خطر ریسك آلودگی متوسط %31-73طبقه دوم  -1

  : خطر ریسك آلودگی باال %73-811طبقه سوم : -9

 

های کشور ایران صورت نگرفته است نتایج حاصل از این مطالعه به دلیل اینکه تاکنون مطالعه جامعی برروی خاك 

یسه شد. برای مقایسه توزیع غلظت فلزات سنگین منطقه مورد مطالعه با میانگین اروپا با میانگین اروپا و میانه جهان مقا

 های احتمال آلودگی، بر اساس میانگین اروپا و میانه جهان تهیه گردید.و میانه جهان، نقشه

عه کمتر از نتایج حاصل از نقشه پهنه بندی احتمال آلودگی نشان داد غلظت کادمیوم و جیوه در کل منطقه مورد مطال

غلظت عناصر کروم، کبالت، آنتیموان، وانادیوم، سرب و مس باالتر از حد آستانه و همچنین غلظت  و حد آستانه

درصد از وسعت  7/13و 18/13، 33/38، 71/1، 3/33عناصر روی، فلوئور، آهن، نیکل و آرسنیك به ترتیب در 

 باشد.منطقه باالتر از حد آستانه تعیین شده می
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 ه نقشه ریسک آلودگی خاكتهی

به منظور به دست آوردن احتمال ورود عناصر سنگین به زنجیره غذایی و تاثیر آن بر روی انسان نقشه ارزیابی 

ریسك آلودگی خاك به فلزات سنگین با توجه به فاکتورهای موثر بر قابلیت جذب وتحرك فلزات سنگین 

راضی، فاکتورهای فیزیکی وشیمیایی )درصد مواد آلی، اسیدیته : نقشه های احتمال آلودگی، نقشه کاربری ا )شامل

(استفاده شد. بدین WLCو درصد رس خاك( تهیه شد. برای تهیه نقشه ریسك از روش ترکیب خطی وزن دار )

قشه ترتیب که الیه ها ابتدا با استفاده از توابع فازی استانداردسازی شدند. سپس برای تلفیق الیه ها با یکدیگر و تهیه ن

 های ریسك درسه کالس زیر طبقه بندی شد:ریسك، به تمام پارامترها وزن یکسانی داده شد. و در نهایت نقشه

 (: که در این طبقه ریسك آلودگی کم است. 1-1/3طبقه اول )

 ( : که در این طبقه ریسك آلودگی متوسط است.1/3-1/7طبقه دوم )

 دگی باالست.( : که در این طبقه ریسك آلو1/7-8طبقه سوم )

در مرحله آخر با استفاده از نقشه الگوی کشت منطقه که از سری تصاویر ماهواره ای تولید شده بود، تهیه نقشه 

 احتمال افزایش غلظت عناصر از حد آستانه برای اراضی کشاورزی تهیه گردید.

 8( نسبت به فاکتور 7/1-8 )درصد از وسعت منطقه مورد مطالعه دارای ریسك آلودگی باال 73/8بر اساس این روش 

 نتیموان، وانادیوم، روی و آهن( می باشد.آ)نیکل، کبالت، کروم، 
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 تهیه اطلس گیاهی منطقه حفاظت شده کرکس

 دانشگاه صنعتی اصفهان سازمان مجری:

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان  :کارفرمای طرح

 98/18/8911:تاریخ شروع

  18/1/1/8938 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

 مصطفی قلی نوروزی، حسن یگانهمهندس آقاخانی،  حیدریان مهدی یوسفی، بهروز زارعی، مریم :همکاران

پور،  امین گلشاهی، روح اله علی اصغر نقیمهندس سمیه جباری ،  دانشمندپارسا، شعله معمار ، ، راحلهبراتی مجید

 محبتی

 طرح:خالصه 

منطقه مورد مطالعه در تمام طول دوره قترارداد جهت اجرای طرح تهیه اطلس گیاهی منطقه حفاظت شده کرکس      

نمونه بترداری بتا  های ی گیاهی محلها گونهجمع آوری  به منظور اجرای طرح مورد بازدید صحرایی قرار گرفت و

د. فنولوژی گیاهی هر گونه در طتول متدت دو یگرد مکانیابی و موقعیت هر کدام ثبت GPSاستفاده از دستگاههای 

با استفاده از جهت یاب مغناطیسی جهت شتیب منطقته رویشتگاه تعیتین و بترای گونته ثبتت  وسال مطالعه، یادداشت 

. بر اساس فلورهای مختلتف و نیتز اطالعتات هربتاریومی تعیتین شتد در جهانو  گونه در ایرانهر پراکندگی گردید.

ی رویشتی آنهتا بتر هتا نوع گیاه بر اساس خواص دارویی سمی مرتعی و صتنعتی وتیتپ اهان،سپس اسامی محلی گی

تنوع زیستی هر منطقه به طور جداگانه با روشهای مناسب محاسبه و مقایسه محلهتا بتا د. یتعیین گرد ها اساس رفرنس

اد پتنج نمونته از گیاهتانی کته ی گیاهی از ایستگاههای تعیین شده به تعتدها جمع آوری نمونه .یکدیگر نیز انجام شد

 81ی بتا انتدازه کمتتر از هتا و نمونته نمونته 83همراه با دوپلیکیت مربتوط جمعتا  داشتندسانتی متر  81اندازه بیشتر از 

 811گردید تعداد گونه های جمع آوری شده در منطقه مورد مطالعه بتالغ بترنمونه جمع آوری  11سانتی متر به تعداد 

ایتران وضتعیت  Red Data Book. بتر استاس اطالعتات ار، گلسنگ هتا و جلبتك هتا استتگونه از گیاهان گلد

ایجتاد  Accessبانتك اطالعتاتی در سیستتم برای گونه های جمتع آوری شتده  .شدتعیین و اعالم  ها گونهحفاظتی 

گیتاهی  اطلتس تهیته گردیتد.  GISو نقشه پراکندگی گونه ها در منطقه مورد مطالعه با استفاده از نترم آفتزار گردید

 نیز تهیه گردید.سهل تر و یافتن اطالعات، عکس نمونه و تعدادی عکس از شرایط رویشگاه  Searchبرای  منطقه
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 تهیه اطلس گیاهی پناهگاه حیات وحش موته

 دانشگاه صنعتی اصفهان :سازمان مجری

 سازمان حفاظت محیط زیست استان اصفهان  :کارفرمای طرح

 98/18/8911 تاریخ شروع:

  18/8/1/8938 تاریخ اختتام:

 سید جمال الدین خواجه الدیندکتر  نام مجری:

 مصطفی قلی نوروزی، حسن یگانهمهندس آقاخانی،  حیدریان مهدی یوسفی، بهروز زارعی، مریم :همکاران

روح اله  پور، امین گلشاهی،علی اصغر نقیمهندس سمیه جباری ،  دانشمندپارسا، شعله معمار ، ، راحلهبراتی مجید

 محبتی

 خالصه طرح:

منطقته متورد مطالعته در تمتام طتول دوره  پناهگتاه حیتات وحتش موتتهجهت اجرای طرح تهیه اطلس گیتاهی          

نمونته  هتای ی گیتاهی محتلها جمع آوری گونه به منظور قرارداد اجرای طرح مورد بازدید صحرایی قرار گرفت و

د. فنولوژی گیاهی هر گونه در طتول ینیابی و موقعیت هر کدام ثبت گردمکا GPSبرداری با استفاده از دستگاههای 

با استفاده از جهت یاب مغناطیسی جهت شیب منطقه رویشگاه تعیین و بترای گونته  ومدت دو سال مطالعه، یادداشت 

. عیین شددر جهان بر اساس فلورهای مختلف و نیز اطالعات هرباریومی تو  گونه در ایرانهر پراکندگی گردید.ثبت 

ی رویشتی آنهتا بتر هتا نوع گیاه بر اساس خواص دارویی سمی مرتعی و صتنعتی وتیتپ سپس اسامی محلی گیاهان،

تنوع زیستی هر منطقه به طور جداگانه با روشهای مناسب محاسبه و مقایسه محلهتا بتا د. یتعیین گرد ها اساس رفرنس

یستگاههای تعیین شده به تعتداد پتنج نمونته از گیاهتانی کته ی گیاهی از اها جمع آوری نمونه .یکدیگر نیز انجام شد

 81ی بتا انتدازه کمتتر از هتا و نمونته نمونته 83همراه با دوپلیکیت مربتوط جمعتا  داشتندسانتی متر  81اندازه بیشتر از 

 731غ بترگردید تعداد گونه های جمع آوری شده در منطقه مورد مطالعه بتالنمونه جمع آوری  11سانتی متر به تعداد 

ایتران وضتعیت  Red Data Book. بتر استاس اطالعتات استت از گیاهان گلدار، گلسنگ هتا و جلبتك هتا گونه

ایجتاد  Accessبانتك اطالعتاتی در سیستتم برای گونه های جمتع آوری شتده  شد.تعیین و اعالم  ها حفاظتی گونه

گیتاهی  اطلتس تهیته گردیتد.  GISنترم آفتزارگردیدو نقشه پراکندگی گونه ها در منطقه مورد مطالعه با استفاده از 

 نیز تهیه گردید.سهل تر و یافتن اطالعات، عکس نمونه و تعدادی عکس از شرایط رویشگاه  Searchبرای  منطقه
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