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 سازمان حفاظت محيط زيست  1394اطالع رسانی اولويتهاي پژوهشی سال  موضوع:

 با سالم واحترام،      

 

 ) فايـ   1394هاي تحقيقـاتي سـازمان حظا ـت محـيس زيسـت در سـال       رساند اولويتبه استحضار مي    

برداري اعضاي محترم هيأت علمي آن پژوهشكده در پايگاه الكترونيكي دفاتر پيوست(، بمنظور اطالع و بهره

ر گرديده است. عالقمندان جهت كسب اطالعـات بيشـتر   منتش  http://www.doe.irاين سازمان  به آدرس 

توانند با معاونت مربوطه تماس حاص  نمايند. گروه توسعه ارتباطات پژوهشي و فناوري اين دفتر آمادگي مي

تي معرفـي  هاي تهيه شده حاص  از اولويتهاي تحقيقادارد با برگزاري جلسات با شركتهاي مذكور، پروپوزال

 ي نمايد.    شده را پيگير
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  )1390- 1394(پژوهشی مرتبط با ماموریت اول معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  - طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 1جدول 
  )تعیین وضعیت موجود منابع محیط زیست: اولماموریت (

  پروژه ها  طرحها  ماموریت

1 (
ست

ط زی
حی

ع م
مناب

ی 
ودگ

د آل
جو

 مو
یت

ضع
ن و

عیی
ت

  

ضعیت موجود و تدوین طرح تعیین و) 1
جامع کاهش آلودگی منابع آبهاي 

  سطحی

و شناسایی  ، جراحی، کارون، کر و سیوند)مرکزي(چاي هاي زاینده رود، قرهبررسی وضعیت آلودگی رودخانه و همطالع )1
  ) 1(منابع آالینده آن 

  )1(میه، هورالعظیم و پریشان انجام مطالعات پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی تاالبهاي شادگان، انزلی، ارو )2
  )3(بررسی وضعیت آلودگی رودخانه هاي مهم کشور با استفاده از شاخصهاي زیستی  )3

تعیین وضعیت موجود و تدوین طرح ) 2
جامع کاهش آلودگی منابع آلودگی منابع 

  آبهاي زیرزمینی

اصفهان، تبریز، ارمیه، میاندواب، اهر،  :انجام مطالعات پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی آبخوانهاي آبرفتی دشتهاي )1
بسطام، مشهد، نیشابور، بیرجند، هیرمند، کرمان، رفسنجان، زرند، - فرامان، شاهرود-دهگالن، فرود- انزلی، قروه-رشت

-گنبد، بجنورد، برازجان، ورامین، کرج-بهشهر، گرگان-اردکان، ساري-شیراز، کازرون، ایذه، سیالخور، اراك، یزد
  )1(). پروژه 32(سلفچگان -، و نیزارتهران -هشتگرد

  .)1(آبخوان  10انجام مطالعات پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی آبخوانهاي کارستیک  )2
-انجام مطالعات زیست محیطی مقابله با پیامدهاي ساخت ابنیه هیدرولیکی و سدها بر منابع آبهاي زیرزمینی و شبکه )3

  .)1(هاي آبیاري و زهکشی 
  .)1(دگیهاي خاص و فوري منابع آبهاي زیرزمینی مطالعه آلو )4

تعیین وضعیت موجود و تدوین طرح ) 3
  جامع کاهش آلودگی منابع خاك

  )1(هاي خاك کشور تهیه اطلس استانی آالینده )1
  )1(استانهاي تهران، البرز، فارس، مرکزي، گیالن، مازندران، آذربایجان غربی، کرمان، قم، سمنان  :اولویت اول

اردبیل، لرستان، کردستان، ایالم، یزد، چهارمحال و بختیاري، کهگیلویه و بویر احمد، سیستان و  :دوم اولویت
  )1(خراسان جنوبی و خراسان شمالی  بلوچستان،

- استانی آالینده پهنه بندي مناطق در معرض آستانه بحرانی آالینده ها در خاك هاي کشور در استانهاي داراي اطلس )2
 )1(هاي خاك 

  )1(مطالعات آلودگی خاك ناشی از جنگ تحمیلی در مناطق جنگی  )3
  )1(مطالعات آلودگی خاك هاي شهري کالنشهرهاي کشور  )4
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  )1390-1394(پژوهشی مرتبط با ماموریت اول معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 1جدول ادامه 
  )تعیین وضعیت موجود منابع محیط زیست: ولاماموریت (

  پروژه ها  طرحها  ماموریت

1 (
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د آل

جو
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ت
ست
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تعیین وضعیت موجود آلودگی هواي ) 4
  محیط آزاد و تدوین طرح جامع آلودگی

  )2(شناسایی منابع ثابت و منابع متحرك آلودگی هواي محیط کالنشهرهاي کشور  )1
  )2(احدهاي صنعتی مشمول خروج از محدوده هاي شهري شناسایی و )2
  )2(با استفاده از فناوریهاي نوین تعیین نوع و میزان آلودگی هواي کالنشهر ها  )3
  )2( GISو  RSمطالعه و طراحی پایگاه اطالعاتی داده و اطالعات ملی با استفاده از ابزارهاي  )4
  )2(اره اي مطالعه و طراحی سیستم دریافت اطالعات ماهو )5
  )2(اجراي مدل هاي پیش بینی هشدار وضعیت آلودگی هوا  )6
  )2(مطالعات طرح مدیریت آلودگی بو  )7
  تعیین وضعیت انتشار گاز رادون در بخشهاي مسکونی و تجاري )8
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  )1390- 1394(برنامۀ پنج سالۀ پنجم معاونت محیط زیست انسانی در طول  دومپژوهشی مرتبط با ماموریت  - طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 2جدول 
  )تعیین وضعیت موجود منابع آالینده آن: دومماموریت (

  پروژه ها  طرحها  ماموریت
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( 

طــرح تعیــین وضــعیت موجـــود    ) 1
آلودگیهاي خروجی از اگزوز وسائط نقلیه 

  )منابع سیار –ینده هوا منابع آال(

در  تعیین نوع و میزان آلودگی خروجی از اگزوز موتور سیکلت ها و سهم آنها در آلودگی هواي ناشی از وسائط نقلیه )1
  کالنشهرها

تعیین نوع و میزان میزان آلودگی خروجی از اگزوز خودروهاي سبک و سنگین و سهم آنها در آلودگی هوا ناشی از  )2
  وسائط نقلیه

طــرح تعیــین نــوع و میــزان منــابع  )2
  منابع ثابت –آالینده هوا 

  )بخش فرآوري(تعیین نوع و میزان آلودگیهاي خروجی از دودکش واحدهاي معدنی  )1
  تعیین نوع و میزان آلودگیهاي خروجی از دودکش صنایع نیروگاهی  )2
  ژه تعیین میزان آالینده هاي خطرناكتعیین نوع و میزان آلودگیهاي خروجی از دودکش صنایع بزرگ نفت و گاز بوی )3
  )7(تعیین وضعیت انتشارگازهاي گلخانه اي در صنایع و نیروگاههاي کشور  )4
  )7(تعیین وضعیت انتشارگازهاي گلخانه اي در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی کشور  )5
  )7(ري اراضی تعیین وضعیت انتشارگازهاي گلخانه اي ناشی از فعالیتهاي کشاورزي، جنگل و کارب )6
  )7(بررسی و تعیین میزان انتشارگازهاي گلخانه اي ناشی از مناطق دفن و امحاء پسماندها  )7

طرح تعیین وضعیت آلودگی پسابهاي )3
شهري، صنعتی، بیمارستانی، کشاورزي و 

  گردشگري کشور

هر یک از منابع آالینده  مطالعه وضعیت آلودگی پسابهاي شهري، صنعتی، بیمارستانی و کشاورزي کشور به تفکیک )1
  )1(براي کلیه استانهاي کشور و ایجاد بانک اطالعاتی مربوطه مشتمل بر اطالعات مکانی و توصیفی 

مطالعه و تعیین آالینده هاي فلزي شاخص در صنایع فلزي، صنایع چرم و صنایع شیمیایی حسب فرآیند تولید در  )2
  سطح کشور

  )1(و مقررات بهسازي و مدیریت پسابهاي کشور بازنگري، بررسی و اصالح قوانین  )3
  

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


4 
 

  
  )1390-1394(پژوهشی مرتبط با ماموریت دوم معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 2ادامه جدول 

  )تعیین وضعیت موجود منابع آالینده آن: دومماموریت (
  پروژه ها  طرحها  ماموریت
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تعیین وضعیت موجـود آلودگیهـاي   ) 4
ناشی از خطوط لولـه و مخـازن صـنایع    

  نفتی و پتروشیمی

شناسایی و اندازه گیري کانونهاي نشت ترکیبات نفتی از خطوط لوله نفت و برآورد میزان اثرات این نشت نفتی  )1
  کیفیت خاك، آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی منطقهبر

شناسایی و اندازه گیري کانونهاي نشت ترکیبات نفتی از مخازن نفت و برآورد میزان اثرات این نشت نفتی برکیفیت  )2
  خاك، آبهاي سطحی و آبهاي زیرزمینی منطقه

تعیین وضعیت موجـود آلودگیهـاي   ) 5
  ناشی از معادن و فعالیتهاي معدنی 

  )1(انجام مطالعات پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی معادن فلزي کشور  )3

  )1(انجام مطالعات پیشگیري، کنترل و کاهش آلودگی معادن غیر فلزي کشور  )4
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  )1390-1394(وم معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم سپژوهشی مرتبط با ماموریت  - طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 3جدول 
  ) کنترل و کاهش آلودگیهاي محیط زیست: ومسماموریت (

  پروژه ها  طرحها  ماموریت
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ل و 

نتر
ک

  

طرح جـامع کـاهش آلـودگی منـابع     ) 1
  )آبهاي جاري و ساکن(آبهاي سطحی 

  تهیه دستورالعمل کنترل و مدیریت بحرانهاي ناشی از آلودگیهاي نفتی در آبهاي سطحی  )1
  تهیه دستورالعمل کنترل و مدیریت بحرانهاي ناشی از آلودگیهاي سموم و کود شیمیایی در آبهاي سطحی )2

طرح جـامع کـاهش آلـودگی منـابع     ) 2
  آبهاي زیرزمینی 

  تهیه دستورالعمل کنترل و مدیریت بحرانهاي ناشی از آلودگیهاي نفتی در آبهاي زیرزمینی )1
  ت بحرانهاي ناشی از آلودگیهاي سموم و کود شیمیایی در آبهاي زیرزمینیتهیه دستورالعمل کنترل و مدیری )2
  )1(آلودگی آبهاي زیرزمینی در مقیاس آزمایشگاهی و صحرایی بومی سازي فناوریهاي حذف  )3

طرح جامع کـاهش آلـودگی منـابع    ) 3
  خاك 

  )1(تدوین برنامه جامع مدیریت زیست محیطی خاك کالنشرهاي کشور  )1
و فلزات سنگین از خاك در مقیاس آزمایشگاهی و  PCBs  ،PAHs ،روشهاي حذف آفت کشها بومی سازي )2

  .صحرایی
  )1(تعیین و طراحی سامانه مدیریت زیست محیطی خاك  )3

طرح جامع کاهش آلودگیهاي هواي  )4
خصوصا شهرهاي (محیط کالن شهرها 

  )آلوده کشور

  )5(اهش آلودگی هوا بهینه سازي خودروهاي هیبریدي سبک و سنگین در جهت ک )1
  )5(بررسی کاربرد فن آوري پیل سوختی جهت تولید انرژي در منابع ثابت و متحرك  )2
  )2(تدوین شاخص هاي ملی انرژي در بخش محیط زیست  )3

طرح جامع کاهش آلودگی واحدهاي  )5
  صنعتی و معدنی کشور 

صنعتی، معدنی، بیمارستانی و کشاورزي تهیه و تدوین برنامه جامع پیشگیري و کاهش آلودگی پسابهاي شهري،  )1
  )1(کشور 
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  )1390-1394(م معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم چهارپژوهشی مرتبط با ماموریت  - طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 4جدول 
  )مدیریت پسماند: مچهارماموریت (

  پروژه ها  طرحها  ماموریت

4 (
اند

سم
ت پ

یری
مد

  

ن وضـعیت موجـود پسـماندهاي    تعیی) 1
  ویژه و پسماندهاي شهري 

  )1(شناسایی کمی و کیفی پسماندهاي ویژه صنعتی و پزشکی  )1
  )1( تعیین وضعیت آلودگی مراکز دفن پسماندهاي ویژه و شهري )2
  مطالعه وضعیت کمی و کیفی پسماندهاي عادي )3
و   PCBs، دفع ایمن پسماندهاي حاوي و یا آلوده بهشناسایی، آنالیز و ارائه راهکار جهت نگهداري، ذخیره سازي )4

  )POPs )1آفتکشهاي 
  )1) (استان 30(طراحی و استقرار سامانه مدیریت زیست محیطی پسماندهاي کشور  )5
  )1(تعیین نوع و میزان آلودگی پسماندهاي کود و سموم کشاورزي  )6

ــن    ) 2 ــز دف ــابی مراک ــان ی ــرح مک ط
  پسماندهاي ویژه 

  )6(اي احداث مرکز بازیافت و امحاء زائدات مواد مخرب الیه اوزن مکانیابی بر )1

طرح جامع کاهش آلـودگی ناشـی از   ) 3
با همکاري (مراکز دفن پسماندهاي کشور 

ــنایع و   ــهرداریها، وزارت ص ــور و ش وزارت کش
  )معادن و نفت

  )6(بومی سازي فن آوري بازیافت و امحاء زائدات مواد مخرب الیه اوزن  )1
و ایجاد سیستم جمع آوري و انتقال زائدات مواد مخرب الیه اوزن و محصوال ت حاوي آنها با همکاري نهاد طراحی  )2

  )6(ها و سازمان هاي ذیربط در استانها 
  تهیه و تدوین طرح جامع مدیریت پسماندهاي ویژه در هر استان کشور )3
خرب الیه اوزن و محصوالت حاوي مواد مخرب الیه مطالعات توجیهی و طراحی مرکز بازیافت و امحاء زائدات مواد م )4

  )6(اوزن؛ 
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  )1390-1394(معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  پنجمپژوهشی مرتبط با ماموریت  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 5جدول 
  )پایش آلودگیهاي محیط زیست: مپنجماموریت (

  پروژه ها  طرحها  ماموریت

پا) 5
ست

ط زی
حی

ي م
یها

ودگ
ش آل

ی
  

طرح توانمند سـازي آزمایشـگاههاي   ) 2
ــور  ــازمان و  (کشــ ــگاههاي ســ آزمایشــ

  )آزمایشگاهاي معتمد سازمان

آسیب شناسی فرآیند نمونه برداري، آماده سازي نمونه ها، آزمونهاي آزمایشگاهی و آنالیزهاي در محل به لحاظ دقت  )1
  و صحت نتایج

  آزمایشگاههاي سازمان و آزمایشگاههاي معتمد سازمانتدوین دستورالعملهاي نظارتی  )2
طراحی و ساخت بانکهـاي اطالعـاتی   ) 3

نتایج پایش آالینده هاي زیست محیطی 
  و گازهاي گلخانه اي

  طراحی و ایجاد بانک اطالعاتی پایشی آب، خاك، هوا و پسماند )1
  طراحی و ایجاد سامانه مدیریت زیست محیطی منابع آب، خاك و هوا )2

طرح پایش دائم آلـودگی منـابع آب،   ) 4
  )Monitoring On-Line(خاك و هوا 

در ) سیار و ثابت(ایسنگاههاي پایش کیفی آلودگی هواي محیط مطالعات نیاز سنجی، مکان یابی و ساماندهی  )1
  سطح شهرهاي آلوده کشور

  زیرزمینیمطالعات نیازسنجی ایستگاههاي سیار و ثابت پایش آلودگی آبهاي سطحی و آبهاي  )2
طراحی سیستم شبکه نرم افزاري، سخت افزاري و مخابراتی الزم جهت جمع آوري داده هاي حاصل از پایش دائم  )3

آلودگی منابع محیط زیست کشور و تحلیل و تفسیر آماري داده ها مربوطه بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی و 
  .سالیانه

  از فناوریهاي سنجش از دور تعیین آلودگی خاکهاي سطحی با استفاده )4

طرح پایش دائم منابع آالینـده آب و  ) 5
بـــا ) (Monitoring On-Line(هـــوا 

همکـاري صـاحبان واحـدهاي صـنعتی،     
  )معدنی و خدماتی

مطالعه سیستمهاي پایش لحظه اي مورد نیاز جهت پایش آلودگی فاضالبهاي خروجی از واحدهاي بزرگ صنعتی و  )1
  واحدهاي خدماتی و شهري معدنی، شهر کهاي صنعتی، 

مطالعه سیستمهاي پایش لحظه اي مورد نیاز جهت پایش آلودگی هوا و ذرات خروجی از دودکش واحدهاي بزرگ  )2
  صنعتی و معدنی، شهر کهاي صنعتی، واحدهاي خدماتی و شهري

صل از پایش دائم طراحی سیستم شبکه نرم افزاري، سخت افزاري و مخابراتی الزم جهت جمع آوري داده هاي حا )3
منابع آالینده منابع محیط زیست کشور و تحلیل و تفسیر آماري داده ها مربوطه بصورت روزانه، هفتگی، ماهانه، فصلی 

  .و سالیانه
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  )1390-1394(معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  پژوهشی مرتبط با ماموریت پنجم - طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 5ادامه جدول 
  )پایش آلودگیهاي محیط زیست: ماموریت پنجم(

طرح بررسی اثرات آلودگی آب، خاك ) 6  
و هوا بر سالمت با همکاري نهادهاي ملی 

با محوریت وزارت بهداشـت و  (و بین المللی 
  )درمان

  کالن شهر ها و یا شهرهاي آلوده کشور بررسی اثرات آلودگی هوا بر ساکنین )1
  بررسی میزان بنزن موجود در هوا بر سالمت گروههاي سنی مختلف شهروندان )2
  در آب شرب تهران MTBEبررسی میزان  )3

  طرح ملی پایش تغییرات الیه اوزن) 7

  مطالعه و پایش آالینده هاي ناشی از فاضالب کلیه آزمایشگاههاي تخصصی کشور )1
  ی و ارزیابی منابع منتشر کننده گاز هاي مخرب الیه ازنشناسای )2
  طرح تدوین سیستم پایش و محاسبه موجودي مواد مخرب الیه ازن )3
  )6. (بومی سازي فن آوري هاي تولید مواد جایگزین سازگار با الیه ازن )4

ــی از  ) 8 ــاي ناش ــایش آلودگیه ــرح پ ط
  طوفانهاي گرد و غبار و طوفانهاي شنی

  )2(ی و شیمیایی آلودگی ناشی از ریز گرد و غبارها و طو فان هاي شن پایش فیزیک )1

  تعیین میزان بار آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی در هنگام بروز حوادث و بحران هاي طبیعی )2
  طراحی شبکه هاي سنجش و پایش گرد و غبار  )3
  طراحی پورتال ملی گرد و غبار )4
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  )1390-1394(م معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم ششپژوهشی مرتبط با ماموریت  -لعاتی طرحها و پروژه هاي مطا) 6جدول 

  )تغییرات آب و هوا: مششماموریت (
  پروژه ها  طرحها  ماموریت

6 (
هوا

ب و 
ت آ

یرا
تغی

  

بررسی اثـرات تغییـرات آب و هـوا و    ) 1
  روشهاي سازگاري

  )7) (2(انطباق  هاي راهکار ارایه و کشور آب منابع بر هوایی و آب تغییرات اثرات بررسی )1
  )7) (2(انطباق  هاي راهکار ارایه و زیستی تنوع و هاي خشکی سیستم اکو بر هوایی و آب تغییرات اثرات بررسی )2
  )7) (2(سوء  اثرات کاهش هاي راهکار ارایه و آب و هوا تغییرات از ناشی اجتماعی  - اقتصادي ابعاد بررسی )3

مطالعــه و ظرفیــت ســازي توســعه و ) 2
  بکارگیري فناوریهاي پاك

  )7) (2( )پاك تکنولوژیهاي و انرژیها بکارگیري( پاك توسعه کارهاي استفاده از و مطالعه و شناسایی ساز )1
 این رفع جهت راهکار ارایه و پاك توسعه مکانیسم فرصتهاي از استفاده در کشور در موجود قانونی موانع شناسایی )2

  )7) (2(موانع
  )7) (2( آنها بندي اولویت و کشور در پاك توسعه مکانیسم هاي پروژه پتانسیل شناسایی بررسی، )3
 در گذاري سرمایه در آنها مشارکت جلب بمنظور گذاري سرمایه و مالی موسسات در سازي بررسی امکان ظرفیت )4

  )7) (2(پاك  توسعه مکانیسم هاي انواع پروژه
 بمنظور المللی بین کمکهاي و) زیست محیط ملی صندوق از وام اعطاي( ملی کمکهاي از استفاده نحوه بررسی )5

  )CDM )2) (7 هاي پروژه توسعه فرآیند تسریع

  )2( کشور در توسعه مختلف هاي سناریو در اي گلخانه گازهاي انتشار آتی روند مدلسازي و بررسی )1  مدلسازي تغییرات آب و هوا) 3
  )7(پذیري و تغییرات اقلیمی در دوره هاي گذشته  بررسی تغییر )2

تدوین برنامه عمـل ملـی در زمینـه    ) 4
  تغییرات آب و هوا

  )7) (1( :بر مبتنی هوا و آب تغییرات زمینه در ملی عمل برنامه تدوین )1
 انتشار کاهش ملی برنامه 
 هوا و آب تغییر با سازگاري و انطباق ملی برنامه  

  گازهاي گلخانه اي هر یک از بخش هاي مختلف تولید کنندهتعیین سهم انتشار  )2
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  )1390-1394(م معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم هفتپژوهشی مرتبط با ماموریت  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 7جدول 

  )تدوین دستورالعملها، ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی :مهفتماموریت (
  پروژه ها  طرحها  موریتما

7 (
طی

حی
ت م

یس
ي ز

دها
دار

ستان
 و ا

بط
ضوا

ها، 
عمل

ورال
ست

ن د
دوی

ت
  

طرح تدوین، بازنگري و تکمیل ) 1
استانداردهاي آالینده هاي هوا و منابع 

صنعتی، تجاري، بیمارستانی و (آالینده آن 
  )خودرو

  )2) (حل مطالعاتی مشخصبا تدوین مرا(بازنگري و تدوین استانداردهاي خروجی صنایع و کارخانجات  )1
  

  )2(تدوین و به روز رسانی استاندارد غلظت گرد و غبار  )2
  تدوین دستورالعمل ایجاد بازار بورس گازهاي گلخانه اي )3

طرح تهیه و تدوین دستور العمل هاي ) 2
فنی مرتبط با آلودگی منابع هوا و منـابع  

  آالینده آن

در مناطق شهري و صنعتی به منظور پایش گاز هواي محیط اي اندازه گیري تدوین دستورالعمل مکان یابی ایستگاهه )1
 Passiveو ذرات محیطی با استفاده از سیستمهاي پرتابل، سیستمهاي سنجش دائم آلودگی هوا و سیستمهاي 

Sampler.  
 OPTICتدوین دستورالعمل اندازه گیري هواي اطراف محیطهاي صنعتی با استفاده از سیستمهاي  )2

  ) Open Pathنولوژیهايتک(
   PAHsو   BTEXتدوین دستورالعمل نمونه برداري از هواي محیط به منظور اندازه گیري  )3
  به روز رسانی دستورالعمل نمونه برداري و اندازه گیري گاز و ذرات خروجی از اگزوز خودروها  )4
  خروجی از دودکش واحدهاي صنعتی و خدماتیبه روز رسانی دستورالعمل نمونه برداري و اندازه گیري گاز و ذرات  )5
خروجی دودکش صنایع و در  Dioxin & Furansتدوین دستورالعمل نمونه برداري و اندازه گیري نشانگرهاي   )6

  زباله سوزهاي بیمارستانی
  )6(وزن؛نظارت به منظور ارزیابی عملکرد واحد هاي دریافت کننده تجهیزات سازگار با الیه اتدوین دستورالعمل   )7

ــل  ) 3 ــازنگري و تکمی ــدوین، ب ــرح ت ط
استانداردهاي آلودگی منابع آب و منـابع  

  آالینده آن

  )1(تدوین قانون جلوگیري از آلودگی آب و بازنگري آئین نامه مربوطه  )1
انگی تدوین استانداردهاي منابع آب به تفکیک نوع کاربري آنها و بازنگري استانداردهاي تخلیه فاضالبهاي صنعتی و خ )2

  جهت تخلیه به محیط
  تدوین دستورالعمل بازیافت گازهاي مخرب الیه ازن از سیستمهاي تبرید در سطح کشور )3
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  )1390-1394(پژوهشی مرتبط با ماموریت هفتم معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 7ادامه جدول 
  )دوین دستورالعملها، ضوابط و استانداردهاي زیست محیطیت: ماموریت هفتم(

  پروژه ها  طرحها  ماموریت

7 (
طی

حی
ت م

یس
ي ز

دها
دار

ستان
 و ا

بط
ضوا

ها، 
عمل

ورال
ست

ن د
دوی

ت
  

طرح تهیه و تدوین دستور العملهاي ) 4
فنی مرتبط با آلودگی منابع آب و منابع 

  )فاضالب و غیره(آالینده آن 

  )1(یع با حوادث آلودگی هاي منابع آب تدوین دستورالعمل مقابله سر )1
  )1(تدوین دستورالعمل نظارت بر کنترل و کاهش آلودگی پسابهاي شهري، صنعتی، بیمارستانی و کشاورزي کشور  )2
  )1(تدوین راهنماي بهسازي و حذف آلودگیهاي رودخانه ها و تاالبها  )3
  )1(ي و روانابهاي سطحی کشاورز -تدوین راهنماي کنترل منابع آالینده غیرنقطه اي )4
  )1(تدوین راهنماي تعیین حداکثر بار مجاز آلودگی منابع آالینده نقطه اي قابل تخلیه به منابع آبی  )5
  تدوین و توسعه شاخص هاي کیفی منابع آب  )6
  )1(تدوین دستورالعمل ارزیابی سریع وضعیت زیست محیطی و کیفیت منابع آب  )7
  )1(ش خاك بر کیفیت منابع آب تدوین شاخص تاثیر فرسای )8
  )1(تدوین دستوالعمل تعیین حریم کیفی و آلودگی منابع آبهاي زیرزمینی  )9

  )1(تدوین دستورالعمل نحوه استقرار سیستمهاي پایش آلودگی آبهاي زیرزمینی  )10
  )1(تدوین دستورالعمل تعیین بار آلودگی منابع آبهاي زیرزمینی  )11
ش منابع آبهاي زیرزمینی در زیر سدهاي باطله، استخرها و پوندهاي نگهداري پساب، محلهاي تدوین دستورالعمل پای  )12

  )1.. (دفن زباله و 
  )1(تدوین راهنماي استفاده از ردیابها در بررسی آلودگی منابع آبهاي زیرزمینی  )13
  )1(ها، قناتها، و چاههاي آب تدوین دستورالعمل تعیین حریم کیفی و آلودگی  چشمه )14
  تدوین دستورالعمل مکان یابی ایستگاههاي سنجش آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی )15
  تدوین دستورالعمل مکان یابی ایستگاههاي نمونه برداري از منابع آبهاي سطحی و زیرزمینی )16
  تدوین دستورالعمل مکانیابی ایستگاههاي نمونه برداري از رسوب منابع آبهاي سطحی )17
و  GC-Massبا دستگاه  PCBsو  Pesticides، و آنالیز کیفی 1عمل نمونه برداري از منابع آبیتدوین دستورال  )18

  GC-ECDآنالیز کمی آنها با 

                                                
 ، سدها، دریاچه ها، تاالبها و آبهاي زیرزمینیرودخانه ها ١
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  )1390-1394(پژوهشی مرتبط با ماموریت هفتم معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 7ادامه جدول 
  )تدوین دستورالعملها، ضوابط و استانداردهاي زیست محیطی: هفتم ماموریت(

  

  

-GCبا دستگاه   (n-alkanes, PAHs, BTEX)ترکیبات نفتی  تدوین دستورالعمل نمونه برداري و آنالیز کیفی  )19
Mass  و آنالیز کمی آنها با دستگاهGC-FID  و همچنین آنالیز کمیPAHs  با دستگاهHPLC ) کروماتوگرافی

  )بمناس
  تدوین دستورالعمل شناسایی منابع آلودگی آبهاي سطحی و زیرزمینی  )20

ــل  ) 5 ــازنگري و تکمی ــدوین، ب ــرح ت ط
استانداردهاي آلودگی منابع خاك و منابع 

  آالینده آن
  ماده آالینده اعم از مایع و جامد به خاك تدوین ضوابط و استانداردهاي تخلیه فاضالب خام و) 1

ن دستور العملهـاي  طرح تهیه و تدوی) 6
فنی مرتبط با آلودگی منابع خاك و منابع 

  آالینده آن

  )به تفکیک نوع آلودگی خاك(دستورالعمل کنترل و کاهش آلودگی خاك  )1
  تهیه دستورالعمل شناسایی منابع آلودگی خاك )2
  )1(تدوین دستورالعمل تعیین شاخص کیفی منابع خاك  )3
در مناطق صنعتی، کشاورزي، تجاري،  خاكهاي نمونه برداري از منابع مختلف تدوین دستورالعمل مکان یابی کانون )4

  )مکان یابی سطحی و عمقی(سکونتگاهی و تفرجگاهی 
و  GC-Massبا دستگاه  PCBsو  Pesticides آنالیز کیفیتدوین دستورالعمل نمونه برداري از منابع خاك و  )5

   GC-ECDآنالیز کمی آنها با 
  (n-alkanes, PAHs, BTEX)ترکیبات نفتی  آنالیز کیفیل نمونه برداري از منابع خاکی و تدوین دستورالعم )6

  HPLCبا دستگاه  PAHsو همچنین آنالیز کمی  GC-FIDو آنالیز کمی آنها با دستگاه  GC-Massبا دستگاه 
  ICPدستگاه جذب اتمی و  تدوین دستورالعمل نمونه برداري از منابع خاکی، و آنالیز فلزات سنگین با استفاده از )7

طرح تدوین ضوابط و اسـتانداردهاي  ) 7
  مدیریت پسماندهاي شهري و خطرناك

بررسی نظام استاندارد ها و ضوابط حاکم بر مدیریت پسماند هاي ویژه و تدوین استاندارد ها و ضوابط مورد نیاز ) 1
  )6(براي مدیریت جمع آوري، حمل و نقل، بازیافت 

  تدوین استانداردها و ضوابط بازیابی مواد مخرب الیه ازن )1  وین قوانینمطالعه و تد) 8
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  )1390-1394(پژوهشی مرتبط با ماموریت هشتم معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم  -طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 8جدول 
  )اكطرح جامع مدیریت زیست محیطی مواد شیمیایی خطرن: ماموریت هشتم(

  هاپروژه  طرحها  ماموریت

8(
 

اك
طرن

ی خ
یای

شیم
واد 

ی م
یط

مح
ت 

یس
ت ز

یری
مد

مع 
 جا

رح
ط

  

پیشگیري از انتشـار آلـودگی  هـاي    ) 1
مواد شیمیایی خطرناك به منـابع آب و  

  خاك کشور

  تدوین قانون مدیریت جامع مواد شیمیایی خطرناك )1

  تدوین آیین نامه نظارت بر تولید مواد شیمیایی خطرناك )2

ائی وضعیت انتشار عناصر سنگین سمی در مکانهاي تولید و مصرف و ارائه برنامه عمل ملی براي کاهش و شناس )3

  .حذف انتشار بر اساس فرایندهاي صنعتی آن

  استان 13هاي فلزات سنگین جیوه، سرب، کادمیم، ارسنیک و کروم در مطالعات شناسایی منابع، مصارف و آلودگی )4

  گهداري و ذخیره جیوه و ترکیبات حاوي ان در کشورتدوین استانداردهاي ن )5

کنترل انتشـار آلـود گیهـاي مـواد     ) 2
شیمیایی خطرناك و روشهاي کـاهش و  

  حذف آنها

، ثبت انتشار و انتقال آال ینده هاي  Pollutant Release and Transfer Registers)(ملی  PRTRsتهیه  )1

  ) شیمیایی

  ی خطرناك و راهنماي مقابله با آنهاتهیه بانک اطالعاتی مواد شیمیای )2

  بندي ریسک آفت کش از نظر مالحظات زیست محیطی به همراه ارایه مدل نرم افزاريطبقه )3

  بررسی و شناسائی مناطق آلوده به جیوه در کشور و ارائه راهکارهاي عملی پاکسازي آنها )4

  راهکارهاي عملی پاکسازي آنها بررسی و شناسائی مناطق آلوده به آفت کشها در کشور و ارائه )5

  تدوین برنامه عملیاتی طرح جامع مدیریت زیست محیطی مواد شیمیایی کشور )6
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  )1390- 1394(هم معاونت محیط زیست انسانی در طول برنامۀ پنج سالۀ پنجم نپژوهشی مرتبط با ماموریت  - طرحها و پروژه هاي مطالعاتی ) 9جدول 

  )اوزنحفاظت الیه  :همنماموریت (
  پروژه ها  طرحها  ماموریت

9(
 

زن
ه او

 الی
ظت

حفا
 

طرح ملی مدلسازي پایش اثرات ) 1
تغییرات در اشعه ماوراء بنفش و الیه 

  اوزن بر سالمتی انسان

  پایش و مدلسازي تغییرات در الیه ازن )1

طرح توانمند سازي بخش کشاورزي ) 2
  در کاهش مصرف مواد مخرب الیه اوزن

جایگزین متیل بروماید در بخش ضد عفونی ) شامل رویه ها و روش هاي(مواد و فن آوریهاي  شناسائی و آزمون کاربرد )1
  )6) (اجراي پروژه هاي پایلوت(محصوالت قرنطینه اي 
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