ایٌک کِ یکی اس جذیتزیي هخاطزات پیش رٍی تشز ،هسألِ گزهایش جْاًی ٍ تغییز اقلین است ،تز آى شذین تا ٍیژُ ًاهِ تغییز اقلین را در یکی اس هعتثزتزیي
هجالت علَم سهیي هٌتشز ًوَدُ ٍ اّویت هَضَع را تِ جاهعِ علوی کشَر تیش اس پیش یادآٍر شَین .هطالعات دیزیٌِ اقلین حاکی اس آى است کِ تغییز اقلین
در یک دٍرُ کَتاُ کًٌَی تَسط رفتارّای ًاتجای تشز ایجاد یا تشذیذ شذُ است.
خشکسالی ،تحزاى آب ،ریشگزدّا ،طَفاىّا ،آتش سَسی ،تشذیذ آلَدگیّا ،تاالرفتي سطح آب دریا ،آتگزفتگی ًَاحی ساحلی ٍ غیزُّ ،وِ ٍ ّوِ
دستاٍرد عذم هذیزیت هثتٌی تز هثاًی تَسِ پایذار هیتاشٌذ کِ در قزى اخیز رخ دادُ است.
سویٌار تخظظی تغییز اقلین در ساسهاى سهیيشٌاسی ٍ اکتشافات هعذًی کشَر در تیستن دی هاُ سال  0931در راستای آگاّی تخشیذى تِ هتخظظیي ٍ
اّویت هَضَع تزگشار شذ .در ایي سویٌار یک رٍسُ 01 ،هتخظض تغییزاقلین اس ایزاى شزکت ًوَدُ ٍ ًتایج تحقیقات خَد را در خظَص اثزات تغییز اقلین تز
دریاّا ،سَاحل ،اکَسیستنّای طثیعی ،دریاچِّا،جٌگلّا ٍ هزاتع ،شیالت ٍ غیزُ پزداختٌذّ .وچٌیي هَاردی اس تغییز اقلین گذشتِ ایزاى تِ تحث گذاشتِ شذ.
ّوچٌیي تغییز اقلین ،چالشّا ،آسیةپذیزی ٍ ساسگاری هَرد تحث ٍ تزرسی قزار گزفت.
رًٍذ تغییزات اقلین ًین قزى اخیز در کشَر ،تغییز اقلین ،خشکسالی ٍ پیاهذّای آى ،چالشّای تغییز اقلین در ایزاى ،تغییز اقلین ٍ اثزات آى تز اکَسیستنّای
خلیج فارس ٍ دریای عواى ،فاجعِ دریاچِ آرال تِ عٌَاى اکَسیستن هشاتِ دریاچِ ارٍهیِ اس جولِ هحَرّای ایي سویٌارتَد.
ایي شوارُ ٍیژُ تا ّوت جٌاب آقای هٌْذس سیذ رضا سیارتًیا هذیز عاهل هحتزم گزٍُ طٌعتی ٍ هعذًی سرهْز تِ چاج رسیذُ است .گزٍُ طٌعتی هعذًی
سرهْز در سال  0911تا ّذف اًجام فعالیتّای هعذًی تِ ٍیژُ ٍ اکتشاف هَاد هعذًی فلشی ٍ غیز فلشی تأسیس شذ .ایي گزٍُ تا در اختیار گزفتي هتخظظیي
ٍ کارشٌاساى هجزب ،هشاٍریي ستذُ داخلی ٍ خارجی هَفق تِ پیشثزد اّذاف هعذًی خَد تا دریافت پزٍاًِّای هتعذد اکتشافی ٍ تْزُتزداری طال (شوش طال
ٍ شوش ًقزُ) ،کائَلیي ،سیلیس ٍ خاک طٌعتی شذُ است .در طی ایي سالّا فعالیتّای شزکت داًش تٌیاى سرهْز تاعث شذُ است کِ گزٍُ سرهْز طی 01
دٍرُ تِ عٌَاى هکتشف ،هعذى کار ٍ تَلیذ کٌٌذُ ًوًَِ استاًی ٍ کشَری اًتخاب شذُ است .گزٍُ طٌعتی ٍ هعذًی سرهْز در چْارچَب طزحّای تحقیقاتی
تا داًشگاُّای هعتثز داخلی ٍ خارجی ّوکاری دارد.
دکتز راضیِ لک
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