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 یپژوهش شنهادنامهیف پیتعردرخواست 
RFP 

 

 شماره کد پروژه:

 

 مشخصات طرح .1

 : مدلسازي، هوا، معدن، گل گهرواژگان کلیدیعنوان، شرح، شماره کد و  -1-1
 :عنوان طرح 

 

اهش ن شماره يك گل گهر و ارائه راهكار كنترلي جهت كدمدلسازي انتشار آالينده هاي هوا ناشي از فعاليت هاي مع فارسی: 
 آلودگي

 :مقیاس آنماهیت طرح و 

 ماهیت طرح 

                       فناوری جدید ایجادج(                          ب( توسعه محور                         محور     مسئلهالف( 
 نیادید(بن

 مقیاس طرح 

                       سرباز نخبه  ج(       انیبندانش  یو شركت ها دانشگاه هاب(      یلیالت تكمیتحص ییالف( دانشجو

  دیاسات ی(  فرصت مطالعاتد 

 ت طرح:یاولو 

              بلند مدت                 ان مدت   یم              كوتاه مدت   

 (تحقیقاتی )تشریح وضعیت موجود و ضرورت انجام طرح ضرورت انجام

زیست  های اخیر در کنار سودآوری اقتصادی، سبب ایجاد تأثیرات منفی بر محیطدر سال رشد سریع معادن روباز کشور
های معدنی بر انتشار آلودگی در محیط اطراف و ارائه از جمله آلودگی هوا شده است. لذا بررسی میزان تأثیر فعالیت

های هوا و نیز تعیین نتشار آالیندهرسد. هدف از این پژوهش بررسی اها ضروری به نظر میراهکارهای کاهش آالینده
تا عالوه بر مشخص شدن ميزان آالينده ها و  .باشدمی 1شماره  های معدنای ناشی از فعالیتذره نحوه توزیع آالینده

منابع انتشار برنامه كنترلي تعريف و اجرا نمود و از طرفي ميزان انتشار آن ها بر منابع انتشار بتوان بر اساس اولويت 
  .جوامع و محيط زيست اطراف را نيز بررسي نمود

 

 اثربخشی بینیپیش  -2-1

با توجه به گستردگي منابع انتشار آالينده در بخش معدن)ماشين آالت معدني، حفاري، انفجار و....( و عدم مشخص 
بخش با اين پژوهش ميتوان ديد بهتري نسبت به منابع آالينده پيدا كرد و در خصوص كاهش منابع  بودن سهم هر

 اقدام نمود.انتشار با توجه به گستردگي معادن در منطقه 
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 بخش معدن محدوده طرح -2
   پیشنهادی شرح کار -1-2

 بررسي مطالعات قبلي 
 انتخاب نوع روش مدلسازي بر اساس شرايط موجود

 طالعات ميداني در خصوص منابع انتشارمانجام 
 آزمايشگاهيبا تجهيزات و دستگاه هاي  اندازه گيري آالينده ها

 مدلسازي با استفاده از مدل ها و نرم افزارهاي موجود
 صحت سنجي مدل

 ارائه راهكارهاي كنترلي
 
 

 (هاودیتدمح، مدارک تحویلی اصلی، فرضیات و هاآن)کلیات کارهای قابل انجام، نحوه انجام 
 (و محصول مورد انتظار  هاخروجینتایج مورد انتظار )  -2-2

 و اولويت آنها مشخص شدن منابع انتشار آالينده
 مشخص شدن ميزان انتشار بر محيط اطراف

 اولويت بندي منابع انتشار
 ارائه راهكار هاي كنترلي

 
 

 پروژه یمحل اجرا -3-2

 معدن شماره يك گل گهر
 
 
 
 

 
به  یقات و فناور یت مركز تحقیبه سا ،صیقابل تخص یو رفاه یشگاهیخصوص امكانات آزما در جهت كسب اطالعات*

 د.ییمراجعه نما  RT.GEG.irآدرس
 
 

 


