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رشد صنايع و کارخانه ها از يک طرف و جنگل زدائي و تخريب محيط زيست از طرف ديگر باعث افزايش روزافزون
گازهاي گلخانهاي در سطح کره زمين طي دهههاي اخير شده است .تحقيقات مختلف نشان از تاثير اين افزايش بر
روي اقليم کره زمين دارد .مهمترين اثر اين افزايش بر روي درجه حرارت اتمسفر کره زمين بوده که در نوشتههاي
علمي از آن به عنوان گرمايش جهاني( )Global Warmingنامبرده ميشود .تاثير اين افزايش تنها بر ميزان
درجه حرارت اتمسفر زمين نبوده و ديگر متغيرهاي اقليمي را نيز تحت تاثير خود قرار داده که پديده تغيير اقليم
( )Climate Changeرا شکل ميدهد .بدليل اندرکنش اتمسفر کره زمين با سيستمهاي ديگر ،با رخ دادن تغيير
اقليم سيستمهاي مختلف ديگر از جمله منابع آب ،کشاورزي ،بهداشت ،صنعت و محيط زيست نيز دستخوش
تغيير خواهند شد .آثار مخرب اين تغييرات مي تواند به نوعي وضعيت اقتصادي و اجتماعي بشر را مورد تهديد قرار
دهد.
با توجه به اهميت اين موضوع ،تحقيقات مربوط به اين پديده در سه بخش مجزاي؛ مباني علمي تغيير اقليم،
تاثيرات تغيير اقليم بر سيستم هاي مختلف و راهکارهاي مقابله و کاهش اثرات تغيير اقليم ،انجام ميگيرد .تا کنون
کشورهاي پيشرفته و بعضا در حال پيشرفت در جهان با درک اهميت باالي پديده تغيير اقليم ,تحقيقات مختلفي
را در زمينه هاي مذکور در سطح کشور خود انجام داده و همچنين در حال انجام ميباشند .همچنين در بعضي از
کشورها با راهاندازي رشته هاي تحصيلي در مقاطع کارشناسي ارشد و دکتري تغيير اقليم ،سعي در تربيت نيروهاي
متخصص براي تحقيقات بيشتر و عميقتر در اين زمينه دارند.
بمنظور بررسي وضعيت آموزشي و تحقيقاتي در زمينه تغيير اقليم در ايران و امکان ايجاد رشته دانشگاهي در اين
زمينه ،دفتر طرح ملي تغيير آب و هواي سازمان حفاظت محيط زيست پروژهاي را به اجرا گذاشته که هدف نهائي
آن تبيين ساختار سازماني براي راه اندازي يک مرکز تحقيقات در اين زمينه بهمراه ارائه دروس مورد نياز براي
راهاندازي رشته دانشگاهي تغيير اقليم ميباشد .اين پروژه در سه فاز انجام ميگيرد.
در فاز اول ،ضمن بررسي تحقيقات انجام شده در کشور در زمينه تغيير اقليم ،رشته هاي تحصيلي/دروس مرتبط
در مراکز مختلف آموزشي ،تحقيقاتي و نيز پتانسيل موجود در اين موسسات در اين زمينه برآورد ميگردد .در فاز
دوم مراکز تحقيقاتي و آموزشي کشورهاي ديگر جمعآوري شده و در فاز آخر نيزپيش نويس دروس پيشنهادي
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 -1مقدمه
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رشته تغيير اقليم بهمراه ساختار پيشنهادي براي ايجاد يک مرکز تحقيقاتي/آموزشي در اين زمينه در مقطع

زيست برگزار ميگردد به بحث و بررسي توسط ذينفعان پرداخته شده و در نهايت براساس نظرات آنها ،پيشنهاد
نهايي تنظيم ميگردد .در ادامه نتايج مربوط به اين تحقيق آورده شده است.

 -2روش تحقيق
در اين تحقيق گردآوري مطالعات انجام شده در زمينه تغيير اقليم ،در دو بخش مجزاي داخلي ( )1-2و خارجي
( )2-2انجام شده است .در هر بخش مراکز مختلف پژوهشي و آموزشي انتخاب شده و به بررسي آنها پرداخته
شد .نهايتا ضمن ارائه نتايج مربوط به هر بخش و بررسي نقاط ضعف و قوت ايران در زمينههاي آموزشي و
پژوهشي ،سعي در ارائه راهحلهاي مختلف ميشود .در زير به معرفي مراکز بررسي شده و نحوه بررسي در هر دو
بخش پرداخته که نتايج آن در قسمت ( 3قسمت نتايج) آورده ميشود.

 1-2بخش داخلي
بمنظور پوشش تمامي بخش هايي که ممکن است در امر مطالعات تغيير اقليم در سطح کشور فعال باشند ،در ابتدا
سعي شد تا اين مراکز مورد شناسائي قرار بگيرند .بنابر اين اکثر مراکز وابسته به وزارتخانهها ،سازمانها ،دانشگاه-
ها و پژوهشکدهها در دو بخش آموزشي و پژوهشي بطور جداگانه مورد بررسي و شناسائي قرار گرفتند.
در بخش پژوهش  5وزارتخانه ،بيش از  77دانشگاه ،دانشکده و پژوهشکده ،و بيش از  47مرکز تحقيقاتي مورد
بررسي قرار گرفتند .در بخش پژوهش ،مطالعات انجام شده در چهار زير بخش کتاب ،پايان نامه ،مقاالت و طرح
هاي پژوهشي گردآوري گرديدند .نتايج مربوط به اين گردآوري در قسمت نتايج اين گزارش آورده شده است.
جدول ( )1نام بخشهاي پژوهشي که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفتهاند را نشان ميدهد.
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کارشناسي ارشد ارائه خواهد شد .اين پيش نويس در يک ميز گردي که بدين منظور در سازمان حفاظت محيط
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جدول  -1نام مراكز بررسي شده در بخش پژوهش

نام بخش

وزارتخانهها وزارت علوم(دانشگاههاي دولتي و آزاد)  ،وزارت نيرو ،وزارت نفت ،وزارت راه و ترابري و وزارت جهاد کشاورزي
سازمانها

وابسته به وزارت نيرو (شرکت مديريت منابع آب ،سازمان انرژيهاي نو ايران-سانا) ،وابسته به وزارت نفت (سازمان بهينه سازي
مصرف سوخت ،موسسه مطالعات بين المللي انرژي ،شرکت هاي ملي پتروشيمي نفت و گاز) ،وابسته به وزارت راه و ترابري
(سازمان هواشناسي ،مرکز ملي اقليم شناسي و پژوهشگاه هواشناسي) ،مرکز ملي اقيانوس شناسي INCO-وابسته به وزارت
علوم ،موسسات وابسته به وزارت جهاد کشاورزي (معاونت امور آب و خاک ،سازمان جنگلها و مراتع ،شبکه شيالت) ،سازمان
حفاظت محيط زيست ،سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران و ساير

1

دانشگاهها

دانشگاه هاي تهران شامل؛ علم و صنعت ،صنعت آب و برق ،آزاد اسالمي ،تهران ،شهيد بهشتي ،صنعتي خواجه نصيرالدين
طوسي ،صنعتي شريف ،تربيت مدرس ،امام صادق ،و دانشگاه هاي شهرستانها شامل؛ صنعتي اصفهان ،شيراز ،شهيد چمران
اهواز ،اصفهان ،کشاورزي و منابع طبيعي گرگان ،تربيت معلم ،علوم پزشکي تهران ،فردوسي مشهد ،تبريز ،صنعتي امير کبير،
سيستان و بلوچستان ،مازندران ،علوم و فنون مازندران ،علوم پزشکي تبريز ،گيالن ،ملي ايران ،باهنر کرمان ،الزهرا ،شهرکرد،
و ساير

مراکز

مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص(معاونت پژوهشهاي روابط بينالملل) ،مرکز پژوهش هاي مجلس ،مرکز تحقيقات شوراي
نگهبان و ساير

 .1اين بخش شامل دانشکده ها و پژوهشکده هاي وابسته نيز مي باشد.
در بخش آموزش ،دروس مرتبط با مباني علمي تغيير اقليم ،اثرات تغيير اقليم و راههاي سازش و تخفيف تغيير
اقليم در چهار مقطع دکتري ،کارشناسي ارشد ،کارشناسي و کارداني و همچنين در چهار گروه فني ومهندسي،
کشاورزي و منابع طبيعي ،علوم پايه و گروه علوم انساني بطور مجزا مورد بررسي قرار گرفتند .جزئيات اين بخش
در پيوست آورده شده است .جدول  2نمونه اي از دروس مرتبط در زمينه علم تغيير اقليم که در اين تحقيق مورد
بررسي قرار گرفتهاند را نشان ميدهد.
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زير مجموعههاي مورد بررسي قرار گرفته
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مقطع
دکتري

دروس مرتبط
مهندسي محيط زيست پيشرفته ،انرژي و محيط زيست ،کنترل آلودگيهاي جوي ،هواشناسي ،منابع و مسائل آب کشور،
هيدرومتئورولوژي پيشرفته ،اقتصاد و مديريت منابع آب ،اقتصاد جنگل و مراتع ،مديريت پايدار منابع طيبعي ،اقليم شناسي
در کشاورزي پيشرفته ،مدل هاي اقليمي ،هواشناسي خردمقياس ،تغيير اقليم ،تحليل خشکساليها و مديريت بحران ،مواد
راديواکتيو و محيط زيست ،تغييرات اقليم و مدلهاي پيش بيني آن ،اقليم شناسي سينوپتيکي ،تغييرات اقليمي و ...

کارشناسي ارشد

بهينه سازي ،انرژي و محيط زيست ،اقتصاد منابع انرژي پايان ناپذير ،آلودگي محيط زيست ،هيدرولوژي پيشرفته ،تحليل
سيستمهاي منابع آب ،حقوق و قوانين محيط زيست ،مهندسي منابع آب ،مباني هواشناسي ديناميکي ،اقليم شناسي در
کشاورزي ،جنگل و محيط زيست ،هيدرولوژي مناطق خشک ،پيش بيني پديده هاي هواشناسي ،حفاظت از محيط زيست در
رويه بين المللي ،حقوق بين الملل محيط زيست و ...

کارشناسي

هوا و اقليم شناسي ،هيدرولوژي مهندسي ،اصول حفاظت از محيط زيست ،حمايت و حفاظت جنگل ،آبخيزداري ،حفاظت آب
و خاک ،اصول هيدرولوژي مناطق خشک ،انرژيهاي نو ،آلودگيهاي محيط زيست ،حقوق و قوانين منابع طبيعي ،احياء
بيولوژيک در مناطق خشک و نيمه خشک ،ژئومورفولوژي اقليمي ،اکولوژي دريا و ...

کارداني

هواشناسي و هيدرولوژي مقدماتي ،اصول حفاظت از محيط زيست ،ايمني در صنايع نفت ،حفاظت آب و خاک ،شناخت و
حمايت محيط زيست ،اصول کلي حمايت جنگل ،حفاظت آب و خاک ،آلودگيهاي محيط زيست ،قوانين و مديريت محيط
زيست و شيالت ،کليات اکوسيستم بيابان ،جنگلداري و ...

 -2-2بخش خارجي
در بخش خارجي مراکز پژوهشي و آموزشي فعال جهان در زمينه تغيير اقليم مورد بررسي قرار گرفتند .مشخصات
بخش پژوهشي شامل مرکز پژوهشي ،نام کشور ،آدرس وب سايت و پروژه هاي تحقيقاتي انجام شده در مرکز
پژوهشي جمع آوري گرديده است .که جزئيات اين بخش در پيوست آورده شده است .بخش آموزشي شامل
دانشگاه هايي است که در آن دوره هاي تغيير اقليم بصورت تخصصي آموزش داده مي شود .اين بررسي شامل نام
دانشگاه ،نام کشور ،آدرس وب سايت و طرح هاي آموزشي و پژوهشي انجام شده در دانشگاه مربوط مي باشد .که
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جدول  -2نمونه اي از دروس مرتبط بررسي شده در اين پروژه با تفكيک مقطع

آموزش و پژوهش

دومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

 نمونه اي از مراکز پژوهشي بررسي شده در زمينه3  در جدول.جزئيات اين بخش نيز در پيوست آورده شده است
.تغيير اقليم در سطح جهان آورده شده است
 نمونه اي از مراكز بررسي شده فعال در زمينه تغيير اقليم-3 جدول
نام كشور

مراكز پژوهشي

Australia

UNSW Climate Change Research Center

Austria

International Atomic Energy Agency (IAEA)

Canada

Beaufort Sea, Global Climate Change Research Center

China

Beijing Climate Center

Cyprus

Cyprus Centre for Environmental Research and Education

Denmark

UNEP Risoe Centre on Energy, Climate and Sustainable Development (URC)

France

The Laboratory of Sciences of the Marine Environment (LEMAR)

Germany

United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)

India

Tata Energy Research Institute

Italy

Italian National Research Council - Institute of Marine Science

Japan

Frontier Research Center for Global Change

Korea

Meteorological Research Institute of KMA

Netherlands

Climate Change & Biosphere Research Center (CCB)

Norway

UNEP Introduction to Climate Change

Switzerland

World Meteorological Organization

Thailand

Asian Institute of Technology

UK

Met Office

USA

California Climate Change Research Center

…

…

 نتايج-3
 بخش داخلي-1-3
- بررسي.) نتايج مربوط به بررسيهاي مربوط به بخش پژوهش را در سطح کشور نشان ميدهد1(  و شکل4 جدول
 عنوان کتاب به تغيير644 ،ها نشان داد که از بين کليه کتابهاي موجود در زمينههاي مختلف در کليه مراکز
 عنوان کتاب بيشترين تعداد را به خود اختصاص127  در اين بين دانشگاه فردوسي مشهد با.اقليم اختصاص داشت
 عنوان پايان نامه747  از طرف ديگر در بخش پايان نامه هاي کارشناسي ارشد و دکتري آمار.)3 داده است (شکل
 عنوان پايان نامه رتبه نخست را در کشور به خود اختصاص داده157  که دانشگاه شهيد بهشتي با.بدست آمد
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است( شکل  .)4همچنين بررسي ها حاکي از ارائه تعداد  1145عنوان مقاله و  273طرح پژوهشي در زمينه تغيير

جدول  -4خالصه آمار نتايج پژوهش داخلي

نوع

تعداد عنوان

مقاالت

1145

پايان نامه

747

کتاب

644

طرح پژوهشي

273

شكل  -1آمار كلي نتايج پژوهش داخلي
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اقليم در سطح کشور در سالهاي قبل بوده است.
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شكل  -2آمار كلي نتايج آموزش داخلي
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شكل  -3آمار مقايسه اي تعداد كتاب هاي موجود در بخشهاي مختلف -مرتبط با تغيير اقليم
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شكل  -4آمار مقايسه اي تعداد پايان نامه هاي موجود در بخشهاي مختلف -مرتبط با تغيير اقليم
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در چهار مقطع(دکتري ،کارشناسي ارشد ،کارشناسي و کارداني) از  77رشته در چهار گروه (فني ومهندسي،
کشاورزي و منابع طبيعي ،علوم پايه و علوم انساني) در بيش از  77دانشگاه دارد .جدول ( )5و شکل ( )2خالصه
نتايج بخش آموزشي را در بخش داخلي نشان مي دهد.

جدول  -5خالصه آمار نتايج آموزش داخلي

مقطع

تعداد دروس

کارشناسي ارشد 291
کارشناسي 163
دکتري 143
کارداني 45

 2-3بخش خارجي
نتايج آماري بدست آمده در بخش پژوهشي و آموزشي در سطح جهان حاکي از فعاليت گسترده کشورها در زمينه
تغيير اقليم ميباشد .طبق اين بررسي در بخش آموزشي بيش از  147دانشگاه در بيش از  37کشور جهان بخشي
از فعاليت خود را به اين زمينه اختصاص دادهاند .تعداد دانشگاه هاي فعال در زمينه تغيير اقليم در کشورهاي
مختلف در شکل ( )5مقايسه شدهاند .بررسي انجام گرفته در بخش پژوهش ،نشان داد که بيش از  157مرکز
پژوهشي در بيش از  35کشور جهان در زمينه تغيير اقليم فعاليت ميکنند .شکل ( )6مراکز فعال در بخش
پژوهشي تغيير اقليم در سطح جهان را نشان ميدهد.
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نتايج در بررسيهاي بخش آموزشي در سطح کشور نشان از وجود  642عنوان درسي مرتبط با مبحث تغيير اقليم

دومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

آموزش و پژوهش

شكل  -5تعداد دانشگاه هاي فعال در زمينه تغيير اقليم در سطح جهان
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شكل ( )6تعداد مراكز فعال در بخش پژوهشي تغيير اقليم در سطح جهان
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 -4بحث
تعداد اندک تحقيقات انجام شده در زمينه تغيير اقليم در کشور نمايانگر اين است که اوال اهميت اين موضوع براي وزارتخانههاا
و سازمانهاي مختلف هنوز مسجل نگرديده است .اين امر را نيز ميتوان از اولويتهاي پژوهشي ايان مراکاز کاه هار ساال ارائاه
گرديده و موضوع تغيير اقليم در اين اولويتها يا ناديده گرفته شده و يا با اهميت انادک جلاوه داده شاده اسات ،دريافات .ثانياا
نگاهي گذرا به تحقيقات انجام يافته توسط وزارتخانهها و سازمانها نشاندهنده عدم بکارگيري مباحث فناي و تخصصاي تغييار
اقليم در اين تحقيقات ميباشد .چرا که تحقيقات اکثرا به مروري بر وضعيت روند تغييار اقلايم در گذشاته پرداختاه و کمتار باه
بحث مدلسازي تغيير اقليم در آينده توجه داشته است .اين امر در پايان نامههاي دانشگاهي و پروژههااي انجاام يافتاه نياز قابال
مشاهده ميباشد.
بطور کلي ميتوان نتيجه گرفت که عدم وجود رشتههاي تخصصي تغيير اقليم در کشور و عدم بکارگيري علوم پيشارفته در ايان
زمينه (که در کشورهاي پيشرفته اين علوم بخوبي توسعه يافتهاند) منجر به کم شدن تعداد تحقيقات در اين زميناه شاده اسات.
اگر همين امر ادامه يابد ،کشور ما در دورههاي آتي با آثار و تبعات منفي تغيير اقليم بر سيستمهاي مختلف خود روبرو شاده کاه
در زمان وقوع اين آثار بدليل عدم تحقيقات و برنامهريزيهاي قبلي ،چارهاي جز برنامهريزيهاي مقطعي نداشته کاه کشاور را باا
بحرانهاي جدي مواجه خواهد کرد .بنابر اين راهاندازي هرچه سريعتر رشتههااي دانشاگاهي تخصصاي در ايان زميناه و انجاام
تحقيقات پيشرفتهتر و به روزتر ،ميتواند راههاي تطبيق و تخفيف با اين پديده را در کشور مشخص سازد.
ما نيز سعي کرديم بر اساس پتانسيل هاي موجود در کشور و مروري بر دروس ارائه شده در رشته تغيير اقليم در سطح کشورهاي
مختلف ،دروسي را براي راه اندازي رشته تغيير اقليم در اياران و نياز ياک سااختار ساازماني باراي مرکاز همااهنگي آماوزش و
تحقيقات تغيير اقليم ارائه کنيم .اين دروس تحت  17عنوان کلي با زير بخشهاي مربوط بگونهاي ارائه شده است تاا بتواناد ساه
بخش علم تغيير اقليم ,اثرات تغيير اقليم و روشهاي سازگاري با آن () Vulnerability and Adaptationو روشهاي کااهش
انتشار ) (Mitigationرا پوشش دهد .در سه بخش اصلي فوق الذکر موضوعات مختلفي ميتواناد ماورد بررساي قرارگيارد .ايان
مواردعباتند از:
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 دانش تغيير اقليم شامل؛ بررسي تغييرپذيري و تغييرات اقليمي ،مدلهاي اقليمي ،سناريو هاي انتشاار و تغييارات اقلايم ،پايشبيني و مدلسازي تغييرات اقليمي ،پايش و آشکار سازي تغييرات اقليمي.
 بررسي آسيب هاي ناشي از تغيير اقليم شامل؛ کاربرد مدلها در بررساي آسايب پاذيري مناابع آب  ،کشااورزي و ياره ،نقاشسيستم هاي هشدار در کاهش اثرات سوء تغيير اقليم ،روشهاي انطباق با تغيير آب و هوايي.
 برنامه ريزي و سياستگذاري کاهش انتشار شامل موضوعاتي مختلفي نظير؛ برناماه ريازي انارژي ،مناابع تجدياد پاذير انارژي،سوختهاي کم کربن ،بهره وري انرژي ،ترسيب کربن ،توسعه و احياء عرصه هااي جنگلاي ،ماديريت زايادات شاهري ،صانعتي و
کشاورزي و مديريت علوفه و کشت.
– مديريت تکنولوژي هاي کاهش نشر شامل؛ سياساتهاي توساعه صانعتي ،روناد توساعه تکنولاوژي ،باازار تکنولاوژي؛ تادوين
استاندارد هاي انتشار گازهاي گلخانه اي و يره
 اقتصاد تغيير اقليم که ميتواند شامل موضوعاتي نظير تحليل اثرات اقتصادي ناشي از تغيير آب و هوا شامل موضوعات مختلفاينظير اثرات اقدامات مقابلاه اي) (Impact of the Response Measuresبار باازار نفات و درآماد هااي نفتاي ،پيامادهاي
اقتصادي و اجتماعي ناشي از تغيير آب و هوا و تحليل اقتصادي تکنولوزيهاي کاهش نشر و برنامه ريزيهاي اقتصادي و توساعه اي
منطبق بر تغييير آب و هوا را در بر گيرد
 -کنوانسيونهاي بين المللي زيست محيطي و حقوق بين الملل
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دومين گزارش ملي تغيير آب و هوا

 دروس پيشنهادي براي رشته تغيير اقليم-6 جدول
Lecture
1

Topic

Sections

The Greenhouse Effect and theory of human-induced • The greenhouse effect and planetary temperature
planetary warming

• Blackbody radiation; terrestrial and solar radiation
• Energy Balance Model and the Natural Greenhouse Effect

2

The History of Climate on Earth

• a brief history of planet earth
• Paleoclimate
• Ice ages and role of the orbital and carbon dioxide

3

Climate Trends during the 20th Century

• The 20th century record of climate: global, regional, local

4

Climate Variability and Climate Change

• Natural variability: El Nino, etc
• Natural forced changes: solar and volcanoes
• Human forced changes: greenhouse gases and aerosols

5

Climate trends during the 20th Century: Human or Natural?
• Climate Models
• Climate Sensitivity and Feedbacks
• Attribution: Climate of the 20th Century and the Human Impact

6

Projections of the Future Climate

• Emission scenarios: human forcing: greenhouse gases and aerosols
• Climate of 2100: global impacts
• Climate of 2100: regional impacts (by continent)
• Uncertainty in the projections (emissions and climate models)

7

Impacts of Climate Change

• Climate change and world food security: global issues
• Climate change and world food security: case study
• Climate change and marine ecology; global and case study
• Climate change and terrestrial ecology; global and case study
• Health and climate change
• Climate change and water resources

8

Economy and climate change

• Socio-economic impact of climate change
• Climate Change and economic diversification
• Integration of climate change in development plan

9

Energy, Technology and climate change

• Mitigation and adaptation technology
• Climate friendly energy technology
• Environmental energy planning and policy assessment

10

Climate regimes

• Environmental law
• International law
• Climate regime and Kyoto protocol
• Ethics of climate change

18
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با توجه به ساختار چند وجهي موضوعات تغيير اقليم و همانطور که از دروس ارائه شاده مشاخص اسات ،باراي تادريس در ايان
رشته احتياج به تخصصهاي مختلف از رشتههاي گوناگون ميباشد .از طرف ديگر بدليل مرتبط بودن تمامي زميناههااي تغييار
اقليم با يکديگر الزم است تا متخصصان در هر بخش نه تنها داراي تجربه کافي در زمينه تخصصي خود باشند بلکه آشنايي کافي
با ديگر مباحث تغيير اقليم از جمله مفاهيم پايه را نيز داشته باشند.
با توجه به موضوعات فوق ساختاري که بتواند همه زير بخشهاي مرتبط با تغيير اقليم را پوشش دهد بايستي نقش يک هماهنا
کننده که عالوه بر وقوف بر تمامي ابعاد موضوع تغيير آب و هوا ،توان ايجاد ارتباط با تمام مراکز آموزشي ،پژوهشي و ساازمانهاي
اجرايي کشور را داشته باشد.
با توجه به موارد فوق الذکر ،دفتر طرح ملي تغيير آب و هواي سازمان محيط زيست باا ساازماندهي متخصصاان تغييار اقلايم از
وزارتخانهها ،سازمان هاي مختلف و مراکز آموزشي و پژوهشي کشور و تشکيل کارگروههاي تخصصصي در زمينه هااي مختلاف
تغيير اقليم تا کنون موفق به ارائه اولين گزارش ملي تغيير آب و هوا به ساازمان ملال شاده و اکناون در مراحال نهاايي تادوين
گزارش ملي دوم ميباشد .لذا سازمان حفاظت محيط زيست از مشخصه هاي الزم براي ايجااد ياک مرکاز همااهنگي آماوزش و
پژوهش که بتواند عالوه بر هدايت و هماهنگي انجام آموزش و تحقيقات کاربردي در زمينه تغيير اقليم ،آشنايي کافي باا تجاارب
دنيا و نيز ادبيات حاکم بر آن را داشته و از يک نگرش جامع برخوردار باشد ،داراست .بدين منظور ساختار سازماني نظيار شاکل
 7را براي ايجاد و راهبري يک مرکز هماهنگي آموزشي و پژوهشي تغيير اقليم بمنظور تدريس دروس پيشنهادي در اين گازارش
و انجام تحقيقات کاربردي پيشنهاد ميکند:
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سازمان حفاظت محيط زيست

مركز هماهنگي آموزش و پژوهش تغييرات اقليم

بخش:

بخش:

بخش:

راهكارهاي كاهش تغيير اقليم

اثرات تغيير اقليم وروشهاي

دانش تغيير اقليم

سازگاري

 -پژوهشه ا لشرژ يري

 -پژوهشككه ا ليمككنا ي مش ك

 -يركت يريت مبع آب ليرل

-پژوهشه ا لشكرژ دلششك ما ل نرك نكر و خول كب

 -وشسب تحقنقمت

شدنر

 -شما م تحقنقمت ،آ واش و ترويج كشمورا

 -پژوهشك ك ما هولي مشك ك و ومكككو

 -وشسب طملعمت بنن للمم لشرژ والرت شفت

شما م هولي مش

 -لشنس ن و شفت دلشش ما ت رل

 -دلششكككه ا حكككن ايسكككت و كككمبع نعككك و

 -رككك مكك لينككمشوا ي مشكك ولبسكك ب بككب

 -دلشش ما ص عت شفت

كشككمورا دلششكك ما ت ككرل  ،پككرديي كشككمورا

والرت ومو

 -والرتخمشكبهكم شفكت ،شنكرو ،كشككمورا  ،رلا و

دلشش ما ت رل

 -رك پژوهشك م ومكو

ترلبككر  ،صكك ميع و عككمد  ،لي دككمد و دلرليكك و

 -دلششككه ا لي دككمد و ك يريت دلششك ما يككري

 -دلششه ا

ش ينم و شفت يري

عموشت برشم ب ري

و ش مرت رله رد

لهم و رلتع

شك

شككما م

هولي مش

و

دلشش ما ت رل

كككو

كو  -لينمشوشك

دلشش ما ينرلا
 -وشسب ژئوفن يك دلشش ما ت رل

 دلششككه ا وقككون دلشش ك ما هككم ت ككرل و ي ك نبش
 -رك هم يس

بم كوير يك د(ولبسك ب بكب دلششك ما

ت رل )
 دلششه ا هم ب ليت حكن دلششك ما ت كرل وين بش
 والرتخمشككبهككم شفككت ،شنككرو ،كشككمورا  ،رلا وترلبر  ،ص ميع و عمد  ،لي دمد و دلرلي و عموشت
برشم ككب ري ك

و ش ككمرت رله ككرد و والرت ل ككور

خمر ب

شكل  -7نمودار سازماني پيشنهادي مركز آموزش و پژوهش تغيير اقليم ايران
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 -5پيوست
نتايج اين بررسيها در سه فايل پيوستي آمده است .اين فايلها عبارتند از:
ضميمه يک :بررسي اسناد و مدارک ،کتب  ،نشريات و پايان نامه هاي موجود در مراکز تحقيقاتي و دانشگاههاي داخل
ضميمه دو :بررسي رشته هاي تحصيلي و پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با تغيير اقليم در مراکز تحقيقاتي و دانشگاههاي دنيا
ضميمه سه :بررسي رشته هاي تحصيلي و پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با تغيير اقليم در مراکز تحقيقاتي و دانشگاههاي کشور
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