اولویت های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط زیست استان تهران در سال 1398
عنوان(حوزه محیط زیست طبیعی)

سدیف
1
2

تشسسی ػَاهل تْذیذ تقای گًَِّای گیاّی ٍ جاًَسی ٍ اسائِ ساّکاسّای سفغ تحشاى تشای گًَِّای هاّی
قضل آالی خال قشهض ٍ افؼی لغیفی
اًجام هغالؼات هٌاعق فسیلی اػن اص فسیلّای گیاّی ٍ جاًَسی (تی هْشُ) ٍ ساصًذُّای دس تشگیشًذُ تشای
هٌاعق حفاظت ضذُ کَیش

3

هغالؼِ ٍ تشسسی تٌَع صیستی ٍ ٍیظگیّای اکَلَطیکی غاس سٍد افطاى ٍ ّولَى

4

هغالؼِ ٍ تؼییي حشین غاس سٍد افطاى ٍ ّولَى ٍ دسجِ تٌذی حفاظتی آى

5

تشسسی ،تحلیل ٍ تؼییي ظشفیت تشد صیستگاُ گًَِّا ٍ اسائِ ساّکاسّای حفاظتی ٍ هذیشیتی تش هثٌای
یافتِّای ػلوی تِ دست آهذُ دس هَسد گًَِ قَچ ٍ هیص استاى تْشاى

6

هغالؼات اهکاى سٌجی سایت پشًذًُگشی دس هٌاتغ آتی ٍ تاالبّای استاى تْشاى

7

هغالؼات لیوٌَلَطی تاالب تٌذ ػلیخاى(ضْشستاى ٍساهیي)

8
9

تشسسی ساّکاسّای استقای سَاد هحیظ صیستی جَاهغ هحلی ٍ گشدضگشاى عثیؼی دس پاسک هلی الس
دسخػَظ اّویت تٌَع صیستی ایي پاسک تا تأکیذ تش افؼی کَّستاًی لغیفی
تشسسی ٍ تحقیق پشاکٌص ٍ اثشات هخشب جٌگلکاسی ٍ استفادُ اص گًَِ ّای غیش تَهی سٍیطگاُّای استاى
تْشاى

10

اًجام هغالؼات جْت تْیِ اعلس خضًذگاى ٍدٍصیستاى استاى تْشاى

11

تشسسی اثشات حضَس سٌجاب ایشاًی دس پاسک هلی سشخِ حػاس

12
13

تشسسی هغلَتیت صیستگاّی سیاُ گَش دساستاى تْشاى ٍ ضٌاسایی تْذیذات ٍاسائِ تشًاهِّای هذیشیت
کاّص تْذیذات
اًجام هغالؼات ٍ تْیِ تشٍضَس هٌاعق گشدضگشی عثیؼی استاى تْشاى

1

عنوان(حوزه محیط زیست انسانی)

سدیف
1
2
3

اًجام هغالؼات جْت اًذاصُگیشی ٍ تؼییي آالیٌذُّای خاظ (سوَم کلشُ ٍ Pops ،کَد ّای ضیویایی) دس
هٌاتغ آتی ٍ خاکی استاى تْشاى
تشسسی ٍ تحقیق ًحَُ دفغ ٍ اهحاء لجيّای هشتثظ تا غٌؼت چشمساصی دس ضْشک غٌؼتی چشمضْش
تشسسی ٍ تحلیل کویت ٍ کیفیت پسواًذّای تشقی ٍ الکتشًٍیکی تَلیذی دس استاى تْشاى تِ ٍیظُ تَسظ
دستگاُّای دٍلتی

4

تشسسی ًحَُ تغییشات کاستشی اساضی دس استاى تْشاى تا استفادُ اص اعالػات جغشافیایی ٍ سٌجص اص ساُ دٍس

5

هغالؼات اهکاى سٌجی تطکیل پایگاُ دادُ هکاًی ٍ عشاحی ٍ ساُ اًذاصی ساهاًِ Web GIS

6

سدیف
1
2

تشسسی ٍ تحلیل آثاس هخشب صیست هحیغی ًاضی اص هؼادى ضي ٍ هاسِ استاى تْشاى ٍ ظشفیتسٌجی استاى
اص لحاػ استقشاس هؼادى جذیذ تِ هٌظَس جلَگیشی اص تطذیذ آلَدگیّا
عنوان(حوزه نظارت بر امور حیات وحش)
تشسسی هیضاى آسیةپزیشی حیات ٍحص استاى تْشاى دس هقاتل تیواسیّای ضایغ حیات ٍحص تِ ٍیظُ
عاػَى ًطخَاسکٌٌذگاى کَچک
اًجام هغالؼات ضٌاسایی گیاّاى غیشتَهی ٍاسد ضذُ تِ هٌاعق چْاسگاًِ استاى تْشاى ٍ تشآٍسد هیضاى خساست
ٍاسدُ تِ صیستگاُّا تِ ٍسیلِ آىّا

2

عنوان(حوزه اداره نظارت و پایش)

سدیف
1
2
3
4
5

تشسسی ٍ تحلیل کیفیت آبّای صیشصهیٌی دس هحذٍدُ جٌَب غشتی استاى تْشاى (ضْشستاىّای اسالهطْش،
تْاسستاى ٍ ستاط کشین) تِ هٌظَس سدیاتی آالیٌذُ ّای صیست هحیغی هٌتطش ضذُ
تشسسی ٍ تحلیل رسات هؼلق تا قغش کوتش اص  2/5هیکشٍى (  )PM2.5دس َّای هٌاعق  22 ٍ 21ضْش تْشاى تِ
هٌظَس سٌجص فلضات سٌگیي ٍ ضٌاخت پٌِّْای آسیةپزیش
تشسسی ٍ تحلیل اًتطاس آالیٌذُّای َّای کاسخاًِ سیواى تْشاى ٍ پاالیطگاُ تْشاى ٍ سْن آى دس کیفیت
َّای ضْشستاىّای استاى تْشاى اص عشیق هذلساصی
اًجام هغالؼات ٍ تشسسی هسیلّای سشخِ حػاس ٍ ًْش فیشٍص آتاد ٍ ضٌاسایی آالیٌذُ ضاخع
تشسسی ٍ تحلیل تشکیثات آلی فشاس ( )VOCsدس اعشاف پوپ تٌضیيّای ضْشستاى تْشاى ٍ تشسسی تاثیش آى
تش سٍی ساکٌاى اعشاف

6

تشسسی ٍ تحلیل ٍضؼیت آلَدگی خاک هٌاعق جٌَتی ضْشستاى تْشاى ٍ تْیِ اعلس آلَدگی خاک

7

تشسسی ٍ تحلیل ٍضؼیت آلَدگی خاک دس اعشاف پاالیطگاُ ًفت ضْیذ تٌذگَیاى ٍ چاُّای آب ضشب

3

