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 تاسیس واحد پژوهشیدرخواست کاربرگ  -1فرم 

 

 مشخصات کلی -1

 گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم پژوهشی واحدعنوان 

 دانشکده ادبیات و علوم –پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و محیط زیست  نام دانشکده

 دانشگاه آموزشیدیگر های مشترک گروهگروه علوم ومهندسی آب با همکاری  نام گروه آموزشی

 

 (Research/Business Plan) واحد پژوهشیکاری برنامه  -2

 محور پژوهشی موردنظر

های کشور ایران به دلیل قرارگرفتن برروی کمربند خشکی جهان، بارندگی کم و تحت تاثیر پراکنش نامناسب ریزش

های شدید تاکنون با معضل خشکی دست به گریبان بوده است. این مساله در کنار وقوع خشکسالی جوی است و از دیرباز

های جدی مواجه کرده است. مزید برآن، و طوالنی مدت شرایطی را برای کشور پدید آورده است که آن را با چالش

های بیشتر و شدیدتر را بروز خشکسالیشدن و آلودگی هوا در سراسر جهان، ظرفیت فضایی کافی برای تغییراقلیم و گرم

 به وجود آورده است و اهمیت این مساله را بیش از پیش افزایش داده است.

آیند که می توانند شمار میهای مهم حال حاضر جهان بهچالش موضوعات خشکسالی، گرمایش جهانی و تغییر اقلیم از

زمین شوند. این نوسانات موجب تغییرات وسیعی در الگوهای در شرایط آب و هوایی کره  باعث وقوع نوسانات گسترده

، آب و هوایی )نظیر توزیع بارش و رخداد پدیده های حدی جوی( شده و در پی آن باعث گسترش و تداوم خشکسالی

 محیطی گردیده است.های زیستفرسایش خاک، بیابانزایی، وقوع ریزگرد و تخریب

هایی در روند پارامترهای هواشناسی از جمله باشد که بر اثر آن ناهنجاریبیعی میهای طنوسانات اقلیمی یکی از ویژگی

باشند که بسیاری از مناطق بویژه نواحی شود. خشکسالی ها نشانة روشنی از این نوسانات میبارندگی و دما حاصل می

الی بر خالف خشکی که یك گیرند. خشکسخشك و نیمه خشك دنیا را با شدتهای زیاد هر چند سال یکبار در بر می

پدیده دائم و ویژگی ذاتی برخی از مناطق جهان است، پدیده موقت می باشد که تحت عنوان انحراف و کمبود مقدار آب 

  در یك منطقه نسبت به میانگین دراز مدت آن منطقه شناخته می شود خواهد بود.

مع خشکسالی است. در این رویکرد مدیریت ریسك و بهترین روش مقابله با خشکسالی، استفاده از رویکرد مدیریت جا

شود تا در های ترسالی اقدامات پیشگرانه و توانمندسازی انجام میگیرد و در زمانمدیریت بحران مورد استفاده قرار می

زمان وقوع خشکسالی آمادگی الزم وجود داشته باشد.الزمه انجام مدیریت جامع خشکسالی، تهیه طرح جامع مدیریت 

کسالی است تا براین اساس برای انجام اقدامات کاهش خسارات خشکسالی از قبل برنامه عمل آماده و در اختیار خش

-شود و تبعات خشکسالی به حداقل میها بطور موثری استفاده میباشد. در رویکرد مدیریت جامع خشکسالی، از بودجه

 رسد.

ای هستیم و در نتیجه این ودن به مقدار طبیعی گازهای گلخانههای صنعتی و کشاورزی، در حال افزما به دلیل فعالیت

« گرمایش جهانی»های انسانی، شدن زمین بر اثر فعالیتشود. به گرمتر میکنیم، بدین ترتیب زمین گرماثر را تشدید می

آب، امل منابعهای مختلف شتواند برسیستمدهد که این پدیده میها نشان میبررسیگویند. می« تغییر اقلیم»یا 

های اکسید کربن حاصل از سوزاندن سوختدیزیست، بهداشت، صنعت و اقتصاد اثر منفی داشته باشد. کشاورزی، محیط

 ای دارد.فسیلی، بیشترین نقش را در افزایش اثر گلخانه

های سازیانجام داد، بر اساس مدل 2۰1۳در تحقیقی که سال (  (IPCCالمللی تغییرات آب و هواییمجمع بین
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ها نشانگر این هستند که تغییر دمای جهانی سطح سازیهایی انجام داد. بیشتر شبیهبینیکامپیوتری یك سری پیش

گراد به عنوان مرز خطر ی سانتیدرجه 2یابد. حد درجه افزایش می 1/۵تا  1۸۵۰ام نسبت به سال 21زمین تا پایان قرن 

ای را به گویند حتی اگر همین حاال میزان گازهای گلخانهاست. دانشمندان می شده گرفته نظر در یجهان گرمایش در

ی اقلیمی برای پاسخ های بزرگی از سامانهی چشمگیری کاهش دهیم، اثرات آن ادامه خواهد داشت چرا که قسمتاندازه

ها زمان ای از اتمسفر، به دههشدن گازهای گلخانه دادن به تغییرات، صدها سال زمان احتیاج دارند. بعالوه برای خارج

اکسیدکربن موجود در درجه سانتیگراد در صورت دوبرابرشدن دی۵در ایران پیش بینی افزایش دمای باالی  احتیاج است.

 هوا، برای آینده شده است.

ضرورت تشکیل واحد و 

 اولویت دار بودن آن

تواند از وقوع آن جلوگیری کند. بنابراین تنها راه مقابله با انسان نمیخشکسالی یك پدیده طبیعی از اقلیم است و 

درصد از آب مصرفی کشور، در  9۰باشد. بخش کشاورزی با اختصاص بیش از خشکسالی کاهش و تعدیل اثرات آن می

هینه از آن است. بیند. مدیریت بلند مدت منابع آب، مستلزم استفاده اقتصادی و بهنگام خشکسالی بیشترین آسیب را می

 باشد.مهمترین عوامل کمبود آب در ایران کنونی شامل موارد زیر می

-، استفاده غیراصولی از آب(کشور آب مصرف درصد9۰) جغرافیای خشك و وابسته به بارش، هدررفتن آب در کشاورزی

کشی غیراستاندارد مسکونی، لولهرویه جمعیت و مصرف آب در واحدهای ، افزایش بی)چاههای غیرمجاز( های زیرزمینی

  )تغییراقلیم(.، تغییرات آب و هوایی در کره زمیندرصد هدرفت در سیستم شهری(۳۰)در مناطق شهری

 توان به موارد زیر اشاره کرد.مینیز از اثرات منفی خشکسالی در بخش کشاورزی 

یش حمله آفات، خسارت به گیاهان در اثر کاهش کیفیت محصول، کاهش درآمد زارعین و باغداران، کاهش تولید، افزا

ویژه مهاجرت روستائیان به شهرها رویه،افزایش هزینه آبیاری، افزایش هزینه فراهم کردن آب، اثرات اجتماعی بهچرای بی

 و شهرها به شهرهای بزرگتر و دارای آب و هوای بهتر.

ن، افزایش قیمت محصوالت کشاورزی، باعث کاهش درآمد روستائیا در بخش تولیدات گیاهی و باغی خشکسالی

افزایش ریسك آتش سوزی در مزارع، کاهش بازدهی و کیفیت  هدر رفت سرمایه،  های کشاورزی، بایرماندن زمین

محصوالت کشاورزی و باغی، افزایش آفات و امراض، خشك شدن درختان میوه و نابودی باغهای قدیمی وافزایش واردات 

 شود. خروج ارز از کشور میمیوه و محصوالت کشاورزی و 

افزایش  باعث کاهش علوفه و افزایش قیمت آن، کاهش توان دامپروران در نگهداری دام، خشکسالی دامداری بخش در

فروش دام، افزایش بیماری و مرگ و میر دام، کاهش قیمت فراورده های گوشتی در کوتاه مدت ومتضرر شدن صنعت 

گوشتی و لبنیاتی در درازمدت، افزایش الغری دام ها و سقط جنین، فقر مراتع و از  دامداری، افزایش قیمت فراورده های

ها در مقابل عوامل میکروبی و ها را بدنبال داشته که زمینه کاهش سیستم ایمنی بدن دامبین رفتن آن، فقر غذائی دام

ها را افزایش داده است. از در دامداری های انگلی خارجی و داخلی بدن دام را فراهم ساخته و بروز تلفاتایجاد بیماری

های درمان و توان به کاهش تولید در دام، عدم و یا افزایش فاصله زایش و تحمیل هزینهدیگر عوارض سوء خشکسالی می

 نگهداری اشاره کرد.

 کاهش آب رودخانه ها و استخرهای پرورش ماهی، افزایش آلودگی آبها و محیط باعث خشکسالی در بخش شیالت

زیست آبزیان، افزایش ریسك بیماری آبزیان پرورشی، ورشکستگی و بیکاری آبزی پروران، افزایش قیمت محصوالت 

 شیالت در بازار، افزایش واردات و خارج شدن ارز از کشور شده است.

دربخش آفات گیاهی، کرم خراط، پروانه چوبخوار پسته، سوسك شاخك بلند رزاسه، سوسك چوبخوار شاخك بلند 

ای هستند که با تداوم خشکسالی در استان به آفات خوار درختان همه جزو آفات ثانویهرختان میوه و سوسك طوقهد

اند. آفات نباتی و آفات باغ ها و مزارع، کاهش کیفیت آب شرب، از جمله آثار ثانویه خشکسالی درجه یك تبدیل شده

 یشتر از خشکسالی خود را نشان داده است.هستند که در چند سال اخیر آثار ثانویه خشکسالی خیلی ب

خشك شدن مراتع و کاهش تولید درختان جنگلی، افزایش  باعث در بخش مراتع و جنگلها و منابع طبیعی خشکسالی 

ریسك آتش سوزی در مراتع و جنگلها، از بین رفتن گونه های گیاهی و جانوری و افزایش آسیب های زیست محیطی، 

خیزی و افت سطح سفره های زیرزمینی و افزایش فرسایش خاک وکاهش سایش خاک و سیلافزایش آلودگی هوا، فر

  شود.کیفیت آب می 

و افزایش بیکاری و مهاجرت  باعث وارد شدن خسارت سنگین و کاهش بازدهی دربخش آب شرب و صنعت خشکسالی

https://mag.digikala.com/%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-article/%D8%AF%D9%88-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87%D8%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%E2%80%8C%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE/
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 .گرددمی

زمان خشکسالیها، همچنین افزایش هزینه باعث افزایش تقاضای انرژی و کاهش منابع در  در بخش انرژی خشکسالی

شود. بحث بر سر انرژی در زمان خشکسالی یکی از مشکالت چالش برانگیز می باشد. در سیستان های صنعت انرژی می

و بلوچستان دیده شده است که با وقوع خشکسالی به خاطر نباریدن باران، گرد و خاک ناشی از بادهای موسمی بر روی 

شوند. تعمیر سیمهای برق و رق باقی مانده و باعث افزایش آلودگی و از بین رفتن روکش این سیمها میسیمهای انتقال ب

از بین بردن گرد و خاک موجود بر روی آنها میلیاردها تومان هزینه به بودجه عمومی کشور در استانهای خوزستان، ایالم، 

حداث بسیاری از صنایع و کارخانه ها به دلیل نبود یا کند. امکان اسیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی تحمیل می

 .کمبود آب وجود ندارد

 اهداف پیش بینی شده

های روشبرای مقابله با خشکسالی و  ی کاربردیهاپژوهش رائهاانجام و گروه پژوهشی خشکسالی و تغییراقلیم با هدف 

 باشد.زیر میسازگاری با تغییراقلیم تاسیس شده است. اهداف گروه شامل موارد 

 انجام پژوهش های کاربردی در جهت مدیریت جامع خشکسالی-1

  ترویج و آموزش یافته های پژوهش های انجام شده در زمینه خشکسالی-2

 «سازگاری با اقلیم » کمك در تنظیم برنامه های توسعه ملی استان با رویکرد -۳

مهندسی، دامپزشکی،  -مینه های کشاورزی، فنیکمك به حل مسائل و مشکالت ناشی از خشکسالی استان در ز-4

 اقتصادی و اجتماعی

  همکاری با مراکز آموزش عالی، موسسات پژوهشی و سازمان های اجرایی در زمینه های فوق الذکر-۵

آموزش و مشاوره دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلی در زمینه تحوالت علمی جدید و روش های نوین و ارتقای -6

  قات دانشجویان دوره های تحصیالت تکمیلیسطح تحقی

های اجرایی و پژوهشی کشاورزی های بخشخشکسالی وتغییراقلیم و پیشنهاد اصالح سیاست  کنترل و کاهش اثرات-7

 های تحقیقاتیبر اساس یافته

ع طبیعی و جوامع اثرات آن بر منابع آب، کشاورزی و مناب  بررسی برنامه های سازگاری با تغییر اقلیم در استان و-۸

 روستایی

کارهای مناسب در زمینه کاهش اثرات خشکسالی درجهت حفظ روند تولیدات کشاورزی و حفظ و توسعه ارائه راه-9

 منابع طبیعی وجوامع روستایی به سازمانهای اجرایی

 کم آبیایجاد بانك اطالعات تولیدات گیاهی، باغی، آفات وسموم و علوفه مقاوم و متحمل به خشکی و -1۰

تعیین روش های شناسایی، استحصال وذخیره سازی آب باران و آبهای غیرمتعارف برای استفاده در شرایط تاسیس -11

 مجالت خشکسالی

 تولید ارقام مقاوم به خشکی و شوری در کشاورزی و منابع طبیعی و تولید و بومی سازی بذور مناسب-12

 الت منطقه متناسب با شرایط خشکسالیتعیین الگوی کشت، نوع کشت و سطح کشت محصو-1۳

ارتباط مستقیم با مدیریت بحران استانداری و دولت برای مقابله با خشکسالی منطقه و ارائه راهکارهای منطقی و -14

 عملی

 

های برنامه -

 اجرایی

اقدامات  -

اجرایی سال 

 اول

 برای ارگانهای مختلف دولتی و نشست علمی برگزاری کارگاه  -

 همکاری طرح پژوهشی با یکی از دستگاه های های اجرایی استان بستن قرارداد -

 تخصصی انتشار دستاوردهای پژوهشی در قالب مقاالت معتبرعلمی و کتب -

-  

اقدامات اجرایی سال 

 دوم

 ایجاد آزمایشگاه خشکسالی و تغییراقلیم  -

 برای ارگانهای مختلف دولتی و نشست علمی برگزاری کارگاه -

 قرارداد همکاری طرح پژوهشی با یکی از دستگاه های های اجرایی استانبستن  -
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 تخصصی انتشار دستاوردهای پژوهشی در قالب مقاالت معتبرعلمی و کتب -

اقدامات اجرایی سال 

 سوم

 و برگزاری کنفرانس ملی در زمینه خشکسالی و تغییراقلیم تاسیس مجله خشکسالی و تغییراقلیم -

 همکاری یك طرح ملی برای برطرف کردن مشکل خشکسالی و تغییراقلیم کشوربستن قرارداد   -

 بستن قرارداد همکاری طرح پژوهشی با یکی از دستگاه های های اجرایی استان -

 تخصصی انتشار دستاوردهای پژوهشی در قالب مقاالت معتبرعلمی و کتب -

 

 دستاوردهای موردانتظار

  دستاوردهای پژوهشی 
واحد از فعالیت حاصل درآمدهای 

 پژوهشی

 سال اول

 میلیون ریال400 طرح پژوهشی با ارگان های دولتی وخصوصی استان1حداقلاخذ -

 باالبردن مرتبه علمی و پژوهشی دانشگاه تفاهم نامه همکاری با ارگان های دولتی1 حداقل عقد

 علمی و پژوهشی دانشگاهباالبردن مرتبه    ISI مقاله علمی و پژوهشی و4حداقلانتشار 

  تاسیس آزمایشگاه خشکسالی و تغییراقلیم

 سال دوم

 میلیون ریال600 اخذ طرح پژوهشی با ارگان های دولتی وخصوصی استان-

 باالبردن مرتبه علمی و پژوهشی دانشگاه تفاهم نامه همکاری با ارگان های دولتی1 حداقل عقد

 باالبردن مرتبه علمی و پژوهشی دانشگاه   ISI و پژوهشیمقاله علمی و  4انتشار حداقل

  تاسیس مجله علمی خشکسالی و تغییراقلیم

 سال سوم

 میلیون ریال 700 طرح پژوهشی ملی برای رفع خشکسالی کشور1حداقل اخذ 

 میلیون ریال 800 طرح پژوهشی با ارگان های دولتی وخصوصی استان 1حداقلاخذ

 باالبردن مرتبه علمی و پژوهشی دانشگاه تفاهم نامه همکاری با ارگان های دولتی 1حداقلعقد

 باالبردن مرتبه علمی و پژوهشی دانشگاه   ISI ومقاله علمی و پژوهشی  7انتشار حداقل

 

 

 مدیر امور پژوهشی/ معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه


