
 های پژوهشی حفظ اکوسیستم خلیج فارس صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشورفراخوان دریافت طرح

 

 

خلیج فارس عالوه بر قرارداشتتتدر در عرا  اا با، رب عتیوع وعکم آن و  و واقو ب د  در آکربصح اتتت را اا بررمب در  ورا 

شگا ی عتیوی جهع  طالوه واآصش  اا  ش را با،یی نیر دارد آه  کیر   ارد ایر خلیج را به وز ای سطح  شحیح ب ده و  گر اا 

ساله گر ایش ز یر  سدکی به   سی سه  خدلف اآ  سصگ  اا  رجانی ب جصگلهاا حرا و علف  اا دریایی  سع. وب   تحیل آرده ا

اآ سیسدن  هن و در  ورا خطر خلیج فارس  ی باشصح. ایر سه اآ سیسدنب از جکله گصجیصه  اا خلیج فارس  سدصح آه ناب دا 

حکایع از پژو شتتتگرا  و فصاورا  ونها فقحانی بررم براا اآ ستتتیستتتدنب جا وه و علن خ ا ح ب د. از ا حا  بلصح  حق اتتتصحو  

 ب حفاظع از  ص ع زیسدی خلیج فارس و وگاه سازا اذ ا  عک  ی در خص ص حفظ و  راقتع از و   ا اسع.(INSFآش ر)

در د ه  اا گذشده خلیج فارس و اآ سیسدن ساحلی و    ع  اثیر اقسام ول دگی شحیح قرار گرفده اسع: سیسدن  اا رودخانه 

اصود سوه ااب  ا یگیرا  شح روزافرو     سازاب ر شهر سصگ  اا  رجانی و جصگلهاا حرا ب حفارا  اا دریاییب  یب  خریب وب 

 س احلب  خلیه پسکانح اا خانگی و اصودی و ول دگی  اا آشاورزا.

شصح.  اآص   بیش از  سدن  هن خلیج فارس  ی با سی سه اآ  سصگ  اا  رجانی ب جصگلهاا حرا و علف  اا دریایی  گ نه  35وب 

رجانی در نردیکی جرایر ایرانی خلیج فارس شصاسایی شحه اسع.  رجانها  وادل جصگل  اا بارانی حاره ایی اقیان سها  لقی شحه و  

از ظرفیع با،یی جهع شتتصاستتایی و آشتتف  رآیتاق فوال دارویی برخ ردارنح. ایر  صابو به دلیل ول دگی  اا فرایصحهب   رد خطر 

آیل  در  93   رم  رجانها را افرایش یافده استتتع. در ا دحاد ستتت احل ایرا ب جصگل  اا حرا ححود قرارگرفده و بحیر  ر یب ا کا

سصگب و عل فه دا ی( و ول دگی  اا نفدی  اصوع چ بب ذغال  سدفاده بی رویه )در  سع. ایر گیا ا  به دلیل ا  ربو را در برگرفده ا

آه ایر علفهاا دریایی حاوا  رآیتاق فوال زیسدی فراوا  با قابلیع  در  ورا  خریب جحا قرار گرفده انح. باور علکی بر ایر اسع

   لیح ع ا ل در انی  ی باشصح. علف  اا دریایی عا ل  هن جذب آربر و  صفیه نیدروژ  در سیسدن  اا ساحلی  ی باشصح.

عرح  اا پژو شی با اول یع در نظر دارد آه از  (INSFجهع رسیح  به ایر  هنب اصحو  حکایع از پژو شگرا  و فصاورا  آش ر)

  اا ذیل حکایع نکایح:

 وضویع آص نی ایر اآ سیسدن  ا 

 جکو وورا داده  اا   ج د یا جحیح 

 انجام پژو ش  اا اآ ل ژیکی  ر تط 

در ایر راستدا و در جهع برقرارا ی  نظام  کا صگ در  حیریع عرحهاا پژو شتی سته ح زه  ذآ رب پژو شتگرا   ی   انصح فرم 

یل نک ده و  ا  اری   یل قرار داده شتتتتحه  کک ص  ذ آه در لی قح ا ی را  به  29خام پروپ زال   جارا  صح  اه ستتتتال  استتتف

شانی سع بحیهی. )نکاییح ایکیل persiangulf@insf.org ن سالی پروپ زالهاا ارفا ا  داورا و غربالگرا براا  قرر ز ا  در ار

 (شح خ ا صح ارسال

شایا  ذآر اسع آه پروپ زال  اا اولیه ابدحا   سط داورا  اصحو  بررسی و غربالگرا شحه و از و  دسده پژو شگرانی آه   د اا 

پروپ زال و سابقه پژو شی  ر تط با   ض ع ایشا    رد  اییح داورا  قرار گیردب خ اسده خ ا ح شح  ا پروپ زال آا ل خ د را  علکی

 جهع داورا نهایی در سا انه اصحو  ثتع نکایصح.

 نام و شتتحه ارستتال ورد فر ع در پروپ زال استتع خ ا شتتکصح. )نکاییح آلی  لیص  به  صظ ر دریافع فرم خام پروپ زال بر روا ایر

 (باشح   درم  جرا نام به فایلها
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