
 تٌام خذا

 عرض سالم ٍ ادب خذهت اًذیطوٌذاى ٍ پصٍهطگراى گراهی

ثِ صَضت اظ ایي ثِ ثعس، فصلٌبهِ ضس ٍ  "هسیطیت ثیبثبى"ثطسبًن کِ هجلِ  ثعضگَاضاىضوب  ذَضحبلن ثِ اعالع

ی ثیبثبً هسیطیت ٍ کٌتطل هٌبعق"هجلِ هسیطیت ثیبثبى تَسظ اًجوي  ْبض ضوبضُ زض سبل هٌتطط ذَاّس ضس.چ

ّبی هسیطیت ثیبثبى ٍ  هطکالت ٍ ضاُ حل آٍضی ًتیجِ تحقیقبت هسبئل، ی زض جوعگطزز ٍ سع هٌتطط هی "ایطاى

پیبپی ، 1زستطسی ثِ هقبالت فصلٌبهِ هسیطیت ثیبثبى، زٍضُ ًْن، ضوبضُ  زاضز. ِ آًْب ثِ جبهعِ علوی کطَضاضائ

 اظ عطیق لیٌک ظیط هیسط است: 1000ذطزاز سبل ، 11
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هَفقیت آهیع ثَز ٍ ضًٍس ضٍ سبل اًتطبض هجلِ  ّطتهحتطم ٍ ّوکبضاى هجلِ،  ّوکبضی ًَیسٌسگبىّوت ٍ ثب 

 ّوطاُ ظضٍ مَت ثب علن ضٍظ هَجت ضسُ کِ هجلِ ثب علهقبالت تحقیقی هتٌبس پصیطش ثرَز گطفتِ است. یضضسِ ث

هجلِ زض گطٍُ ثٌسی ٍظاضت عتف  عول ًوبیس. زض حبل حبضط،هَفق ضضتِ ذَز  هطثَط ثِثَزُ ٍ زض تَلیس علن 

( ضطیت ISC) قطاض زاضز ٍ زض فْطست ًططیبت استٌبزی علَم جْبى اسالم Bزض گطٍُ  "علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍضی"

ثِ صَضت زستطسی آظاز زض سبیت ًططیِ قطاض ضا ثِ ذَز اذتصبظ زازُ است. هقبالت ایي ًططیِ  211/0تأثیط 

ٍ اًجوي علوی هسیطیت ٍ کٌتطل  SID ،RICEST، هگیطاى، ISCزاضز. ّوچٌیي هقبالت هصکَض اظ عطیق پبیگبُ 

 قطاض زاضز. هحتطمٍ ًَیسٌسگبى  ، هحققبىهٌبعق ثیبثبًی ایطاى زض زستطس توبهی پژٍّطگطاى

ت تحطیطیِ أّی ّوِ ًَیسٌسگبى، زاٍضاى،ّبی  اظ ظحوبت ٍ ّوکبضی زاًن کِ هجلِ ثط ذَز الظم هیثعٌَاى سطزثیط 

 قطاض زازُ ٍ علوی ذَز پطتیجبًی هَضز حوبیت ٍضا  ّوکبضی ٍ آىهجلِ ثب کبضاى زاًطوٌسی کِ ضاًس یگط زستٍ ز

 .تطکط ٍ قسضزاًی ًوبین، هجلِ ضا فطاّن آٍضزُ اًس علوی هقبالت ٍ هَججبت افعایص کیفیت

افعایطی ٍ گستطضی زاضز. اقساهبت ًبآگبّبًِ ٍ هربعطُ آهیع  یضًٍس ایطاى ظایی زض کطَضهبى بثبىثیپسیسٓ هتبسفبًِ 

ّبی آیٌسُ ضا ثیطتط ٍ  اظ سطظهیي ایي ضًٍس ضا سطعت ثرطیسُ ٍ هطکالت ًسلاضتجبُ ثطزاضی  ٍ ثْطُ یهسیطیت

 تحت طاتع تحت اذتیبض ذَز ضاکٌس؛ یب هطتعساضی کِ ه تطاضی هی عٌَاى هثبل فطزی کِ جٌگلِ کٌس. ث ثیطتط هی

کٌی زض هٌبعق  . ثَتِاستّب  ثیبثبى زض حبل گستطش کِ ّیچ عٌَاى اعالع ًساضز زّس، ثِ قطاض هیچطای هفطط 

ظایی ضا سطعت هی ثرطس، اهب کسی ثِ اّویت ٍ اثط ضسیس کبض ذَز ٍاقف ًیست ٍ  ذطک ثب ّط ّسفی ضًٍس ثیبثبى

 ،هٌغقِ تحت ًفَش ذَزظایی  ثیبثبىثط  ًسبىثیط ازض تأضا ّبی ظیبزی  . هثبلکٌس اّویت اضظیبثی هی ضا ثی آىثیط أت

کٌتطل گستطش ثیبثبى ٍ . اهب ّب زض هقیبس ٍسیع، اثط گصاض است ی آىکِ اثطات تجویع تَاى ثبظگَ کطز هی

طست ّبی فطٍ ً ضَز. گعاضش ایی کبض سرت ٍ عبقت فطسبیی است ٍ زض هقیبس ثسیبض کَچکتط اًجبم هیزظ ثیبثبى
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ظایی اثطات ثسیبض هرطة  هٌتطط ضسُ است. ایي عبهل ثیبثبىحتی زض ضْطّبی ثعضگ اضاضی زض اقصی ًقبط کطَض 

ًبپصیط  اجتٌبة ٍ صٌعت گستطش ٍ تَسعِ کطبٍضظیافعایص جوعیت، ثط ّط هٌغقِ ضا اعوبل هی کٌس. ثِ زًجبل 

ًبپصیط است. ًبپسیس  ثطگطتعَض کبهل  ثِاثطات هٌفی ٍ هرطة آًْب ٍ زّس،  ّب ضخ هی فطًٍطست ظایی ٍ ثیبثبىٍ است 

ّب زض عجیعت  گًَِتغییطات جوعیت چَى  .گطزز هحسَة هیظایی ذبهَش  ّب ذَز ثیبثبى اًقطاض گًَِ ٍضسى 

کَچک ضسى  هبًس. ثبقی هی هحسَسًبّب ّن ثطای اغلت هطزم ِ ًگَحصف  لصا تأثیط، سبزگی هلوَس ًیستِ ث

سبظی، تَسعِ هعاضع،  تَسعِ هٌغقِ اظ قجیل جبزُّب ٍ حتی قغعِ قغعِ ضسى آًْب ثب  ٍ ظیستگبُّب  ضٍیطگبُ

 .ضَز هیظایی  ثیبثبى هٌجط ثِ ظَْض ٍ گستطش گستطش ضٍستبّب ٍ ضْطّب ٍ غیطُ

یي هسبیل ٍ . هقبثلِ ثب اُ استسثب آى ضٍثطٍ گطزیجبهعِ کِ است  یثب ایي هسبیل ٍ هطکالتًیبظ ثِ هقبثلِ حبل 

زاضز تب ای  هیساًی، آظهبیطگبّی ٍ حتی هبَّاضُّبی هرتلف  آٍضی زازُ ثب ضٍش ًیبظ ثِ تحقیق ٍ جوع ،هطکالت

. ثط هحققیي هحتطم ٍ زاًطوٌساى ایي ضضتِ است کِ ثب اضایِ ضَزِ اضائّبی هرتلف  زض هقیبسضاّکبض عولی 

ثطای هسئَلیي اجطایی ٍ قبًًَگصاض ضاُ  ٍگصاضًس، ظایی  ثیبثبى ، گبهی هؤثط ثط کٌتطلعولیعلوی ٍ ضاّکبضّبی 

هیي تأّط هٌغقِ زض جْت آثبزاًی ضطایظ ٍ اهکبًبت الظم تب  ضَزِ عولی اضائعلوی ٍ ظایی  ّبی هقبثلِ ثب ثیبثبى حل

 .یب تسٍیي ضَز

ز زض ِ ًتیجِ تحقیقبت ذَزاضم تب ثب اضائ ثِ هسبیل ثیبثبى اضبضُ کطز، توٌب اظ ّوِ ذَاًٌسگبى ایي هغلت کِ گصضا

ٍ جبهعِ  ،ل اجتوبعی، اقتصبزی ٍ اضضی کطَض ضٍضي ًوَزُي هعضضوعی ثط ضاُ تبضیک ای ،قبلت هقبلِ علوی

 حفظ کطُ ذبکی یبضی زٌّس. ثطایٍ جْبًی ضا  یایطاً

ظزایی است کِ  ثیبثبى  ٍ ثیبثبى هرتلف ّبی اًتطبض هقبالت زض ظهیٌِثطای جصة ٍ  "هسیطیت ثیبثبى"زیسگبُ هجلِ 

عالقوٌس ثِ زاًطوٌساى تَاًس ثطای  ّبی شیل هی ثِ آًْب اضبضُ هی گطزز. ّط هغلت تحقیقی زض ظهیٌِ ازاهِزض 

یکی اظ ثب هطتجظ  پژٍّطی اصیلثب هَضَعبت  ّب هقبلِ. ل ثیبثبى ٍ هسئَلیي اجطایی ضاّکبضی ًطبى زّسئهسب

هَضز ثطضسی ٍ زاٍضی ًططیِ ایي زض چبح ثطای ضًَس،  ثطای ًرستیي ثبض هٌتطط هیشیل کِ ّبی تحقیقبتی  ظهیٌِ

  :قطاض هی گیطز

 اکَسیستن هٌاطق تیاتاًی 

 ارزیاتی تیاتاى زایی 

 پایص تیاتاى زایی 

 زدایی های ًَیي تیاتاى رٍش 

 پَضص گیاهی ٍ کطاٍرزی در هٌاطق تیاتاًی 

  زاییتخریة سرزهیي، تیاتاى 



 هذیریت آب در هٌاطق تیاتاًی 

 زایی تغییر اقلین ٍ اثرات آى در تیاتاى 

  شئَهرفَلَشی تیاتاى 

 فرسایص تادی ٍ ریسگردها 

اًسکبضاى هجلِ، ٍظیفِ ذَز ٍ  ت تحطیطیِ ٍ زیگط زستأّبی ًَیسٌسگبى، زاٍضاى، ّی زض پبسد ثِ ظحوبت ٍ حوبیت

زستطسی ًتبیج ّبی اعالعبتی هرتلف ٍ  هجلِ زض پبیگبُ ًوبیِ سبذتيکِ ثب سعی زض  زاًن هیزیگط هسئَالى هجلِ 

یسُ ٍ ٍضعیت هجلِ ضا ثْجَز ثرط ّب ثِ ذَاًٌسگبى عالقوٌس ثِ هسبئل ثیبثبى زض سطاسط ایطاى ٍ جْبى، صایي پژٍّ

 ، اًطباهلل ثب یبضی ذساًٍس قبزض ٍ هتعبل.اضظش علوی آًطا اضتقبء زّین

 سردتیر هجله هذیریت تیاتاى


