تٌام خذا
عرض سالم ٍ ادب خذهت اًذیطوٌذاى ٍ پصٍهطگراى گراهی
ذَضحبلن ثِ اعالع ضوب ثعضگَاضاى ثطسبًن کِ هجلِ "هسیطیت ثیبثبى" فصلٌبهِ ضس ٍ اظ ایي ثِ ثعس ،ثِ صَضت
چْبض ضوبضُ زض سبل هٌتطط ذَاّس ضس .هجلِ هسیطیت ثیبثبى تَسظ اًجوي "هسیطیت ٍ کٌتطل هٌبعق ثیبثبًی
ایطاى" هٌتطط هیگطزز ٍ سعی زض جوعآٍضی ًتیجِ تحقیقبت هسبئل ،هطکالت ٍ ضاُ حلّبی هسیطیت ثیبثبى ٍ
اضائِ آًْب ثِ جبهعِ علوی کطَض زاضز .زستطسی ثِ هقبالت فصلٌبهِ هسیطیت ثیبثبى ،زٍضُ ًْن ،ضوبضُ  ،1پیبپی
 ،11ذطزاز سبل  1000اظ عطیق لیٌک ظیط هیسط است:
http://www.jdmal.ir/issue_33482_33483.html
ثب ّوت ٍ ّوکبضی ًَیسٌسگبى هحتطم ٍ ّوکبضاى هجلِّ ،طت سبل اًتطبض هجلِ هَفقیت آهیع ثَز ٍ ضًٍس ضٍ
ثِضضسی ثرَز گطفتِ است .پصیطش هقبالت تحقیقی هتٌبست ثب علن ضٍظ هَجت ضسُ کِ هجلِ ثب علَم ضٍظ ّوطاُ
ثَزُ ٍ زض تَلیس علن هطثَط ثِ ضضتِ ذَز هَفق عول ًوبیس .زض حبل حبضط ،هجلِ زض گطٍُ ثٌسی ٍظاضت عتف
"علَم تحقیقبت ٍ فٌبٍضی" زض گطٍُ  Bقطاض زاضز ٍ زض فْطست ًططیبت استٌبزی علَم جْبى اسالم ( )ISCضطیت
تأثیط  0/211ضا ثِ ذَز اذتصبظ زازُ است .هقبالت ایي ًططیِ ثِ صَضت زستطسی آظاز زض سبیت ًططیِ قطاض
زاضزّ .وچٌیي هقبالت هصکَض اظ عطیق پبیگبُ  ،ISCهگیطاى ٍ RICEST ،SID ،اًجوي علوی هسیطیت ٍ کٌتطل
هٌبعق ثیبثبًی ایطاى زض زستطس توبهی پژٍّطگطاى ،هحققبى ٍ ًَیسٌسگبى هحتطم قطاض زاضز.
ثعٌَاى سطزثیط هجلِ ثط ذَز الظم هیزاًن کِ اظ ظحوبت ٍ ّوکبضیّبی ّوِ ًَیسٌسگبى ،زاٍضاىّ ،یأت تحطیطیِ
ٍ زیگط زستاًسضکبضاى زاًطوٌسی کِ ثب هجلِ ّوکبضی ٍ آى ضا هَضز حوبیت ٍ پطتیجبًی علوی ذَز قطاض زازُ ٍ
هَججبت افعایص کیفیت علوی هقبالت ٍ هجلِ ضا فطاّن آٍضزُ اًس ،تطکط ٍ قسضزاًی ًوبین.
هتبسفبًِ پسیسٓ ثیبثبىظایی زض کطَضهبى ایطاى ضًٍسی افعایطی ٍ گستطضی زاضز .اقساهبت ًبآگبّبًِ ٍ هربعطُ آهیع
هسیطیتی ٍ ثْطُثطزاضی اضتجبُ اظ سطظهیي ایي ضًٍس ضا سطعت ثرطیسُ ٍ هطکالت ًسلّبی آیٌسُ ضا ثیطتط ٍ
ثیطتط هیکٌس .ثِعٌَاى هثبل فطزی کِ جٌگلتطاضی هیکٌس؛ یب هطتعساضی کِ هطاتع تحت اذتیبض ذَز ضا تحت
چطای هفطط قطاض هیزّس ،ثِّیچ عٌَاى اعالع ًساضز کِ زض حبل گستطش ثیبثبىّب است .ثَتِکٌی زض هٌبعق
ذطک ثب ّط ّسفی ضًٍس ثیبثبىظایی ضا سطعت هی ثرطس ،اهب کسی ثِ اّویت ٍ اثط ضسیس کبض ذَز ٍاقف ًیست ٍ
تأثیط آى ضا ثیاّویت اضظیبثی هیکٌس .هثبلّبی ظیبزی ضا زض تأثیط اًسبى ثط ثیبثبىظایی هٌغقِ تحت ًفَش ذَز،
هیتَاى ثبظگَ کطز کِ اثطات تجویعی آىّب زض هقیبس ٍسیع ،اثط گصاض است .اهب کٌتطل گستطش ثیبثبى ٍ
ثیبثبىظزایی کبض سرت ٍ عبقت فطسبیی است ٍ زض هقیبس ثسیبض کَچکتط اًجبم هیضَز .گعاضشّبی فطٍ ًطست

اضاضی زض اقصی ًقبط کطَض حتی زض ضْطّبی ثعضگ هٌتطط ضسُ است .ایي عبهل ثیبثبىظایی اثطات ثسیبض هرطة
ثط ّط هٌغقِ ضا اعوبل هی کٌس .ثِ زًجبل افعایص جوعیت ،گستطش ٍ تَسعِ کطبٍضظی ٍ صٌعت اجتٌبةًبپصیط
است ٍ ثیبثبىظایی ٍ فطًٍطستّب ضخ هیزّس ٍ ،اثطات هٌفی ٍ هرطة آًْب ثِعَض کبهل ثطگطتًبپصیط استً .بپسیس
ضسى ٍ اًقطاض گًَِّب ذَز ثیبثبىظایی ذبهَش هحسَة هیگطزز .چَى تغییطات جوعیت گًَِّب زض عجیعت
ثِسبزگی هلوَس ًیست ،لصا تأثیط حصف گًَِّب ّن ثطای اغلت هطزم ًبهحسَس ثبقی هیهبًس .کَچک ضسى
ضٍیطگبُّب ٍ ظیستگبُّب ٍ حتی قغعِ قغعِ ضسى آًْب ثب تَسعِ هٌغقِ اظ قجیل جبزُسبظی ،تَسعِ هعاضع،
گستطش ضٍستبّب ٍ ضْطّب ٍ غیطُ هٌجط ثِ ظَْض ٍ گستطش ثیبثبىظایی هیضَز.
حبل ًیبظ ثِ هقبثلِ ثب ایي هسبیل ٍ هطکالتی است کِ جبهعِ ثب آى ضٍثطٍ گطزیسُ است .هقبثلِ ثب ایي هسبیل ٍ
هطکالتً ،یبظ ثِ تحقیق ٍ جوعآٍضی زازُ ثب ضٍشّبی هرتلف هیساًی ،آظهبیطگبّی ٍ حتی هبَّاضُای زاضز تب
ضاّکبض عولی زض هقیبسّبی هرتلف اضائِ ضَز .ثط هحققیي هحتطم ٍ زاًطوٌساى ایي ضضتِ است کِ ثب اضایِ
ضاّکبضّبی علوی ٍ عولی ،گبهی هؤثط ثط کٌتطل ثیبثبىظایی گصاضًس ٍ ،ثطای هسئَلیي اجطایی ٍ قبًًَگصاض ضاُ
حلّبی هقبثلِ ثب ثیبثبىظایی علوی ٍ عولی اضائِ ضَز تب ضطایظ ٍ اهکبًبت الظم زض جْت آثبزاًی ّط هٌغقِ تأهیي
یب تسٍیي ضَز.
اظ ّوِ ذَاًٌسگبى ایي هغلت کِ گصضا ثِ هسبیل ثیبثبى اضبضُ کطز ،توٌب زاضم تب ثب اضائِ ًتیجِ تحقیقبت ذَز زض
قبلت هقبلِ علوی ،ضوعی ثط ضاُ تبضیک ایي هعضل اجتوبعی ،اقتصبزی ٍ اضضی کطَض ضٍضي ًوَزُ ٍ ،جبهعِ
ایطاًی ٍ جْبًی ضا ثطای حفظ کطُ ذبکی یبضی زٌّس.
زیسگبُ هجلِ "هسیطیت ثیبثبى" ثطای جصة ٍ اًتطبض هقبالت زض ظهیٌِّبی هرتلف ثیبثبى ٍ ثیبثبىظزایی است کِ
زض ازاهِ ثِ آًْب اضبضُ هی گطززّ .ط هغلت تحقیقی زض ظهیٌِّبی شیل هیتَاًس ثطای زاًطوٌساى عالقوٌس ثِ
هسبئل ثیبثبى ٍ هسئَلیي اجطایی ضاّکبضی ًطبى زّس .هقبلِّب ثب هَضَعبت پژٍّطی اصیل هطتجظ ثب یکی اظ
ظهیٌِّبی تحقیقبتی شیل کِ ثطای ًرستیي ثبض هٌتطط هی ضًَس ،ثطای چبح زض ایي ًططیِ هَضز ثطضسی ٍ زاٍضی
قطاض هی گیطز:


اکَسیستن هٌاطق تیاتاًی



ارزیاتی تیاتاى زایی



پایص تیاتاى زایی



رٍش های ًَیي تیاتاى زدایی



پَضص گیاهی ٍ کطاٍرزی در هٌاطق تیاتاًی



تخریة سرزهیي ،تیاتاى زایی



هذیریت آب در هٌاطق تیاتاًی



تغییر اقلین ٍ اثرات آى در تیاتاى زایی



شئَهرفَلَشی تیاتاى



فرسایص تادی ٍ ریسگردها

زض پبسد ثِ ظحوبت ٍ حوبیتّبی ًَیسٌسگبى ،زاٍضاىّ ،یأت تحطیطیِ ٍ زیگط زستاًسکبضاى هجلٍِ ،ظیفِ ذَز ٍ
زیگط هسئَالى هجلِ هیزاًن کِ ثب سعی زض ًوبیِ سبذتي هجلِ زض پبیگبُّبی اعالعبتی هرتلف ٍ زستطسی ًتبیج
ایي پژٍّصّب ثِ ذَاًٌسگبى عالقوٌس ثِ هسبئل ثیبثبى زض سطاسط ایطاى ٍ جْبىٍ ،ضعیت هجلِ ضا ثْجَز ثرطیسُ ٍ
اضظش علوی آًطا اضتقبء زّین ،اًطباهلل ثب یبضی ذساًٍس قبزض ٍ هتعبل.

سردتیر هجله هذیریت تیاتاى

