اولویت های پژوهشی پیشنهادی سال 2931
 -1ضٌاخت ،حفظ ٍ تْشُ تشداسی تْیٌِ اص اص رخایش طًتیىی ٍ تمَیت ولىسیَى ّا ٍ تاًه ّای طى گیاّی ،جااًَسی ٍ احیاء صیستگاُ
ّا ٍ حفظ ضشایط تیَلَطیه گًَِ ّای دس هؼشض خطش استاى
 -2هطالؼِ ٍ اسائِ ساّىاسّای هماتلِ ٍ واّص اثشات خطىی ٍ خطىسالی
 -3تشسسی تغییشات پَضص گیاّی ،ضٌاسایی گًَِ ّای گیاّی ًادس اص ٍ تِ سٍص سساًی ًمطِ پَضص گیاّی استاى
 -4اهىاى سٌجی استفادُ اص في آٍسی ّای ًَیي دس حفاظت اص هحیط صیست ٍ هٌاطك حفاظت ضذُ
 -5ووی ساصی ٍ تشآٍسد خذهات اوَلَطیىی ٍ تؼییي اسصش التصادی هٌاتغ طثیؼی ٍ صیستی
 -6هٌطأیاتی ٍ هذیشیت سیضگشدّا
 -7هطالؼِ ٍ تْیِ ًمطِ ّای هشجغ هشتثط تا آهایص سشصهیي
 -8تشسسی ٍ ضٌاخت اثشات تغییش اللین تش سٍی صیست تَم ّا ٍ اسائِ ساّىاسّای هٌاسة
 -9ضٌاسایی ٍ طثمِ تٌذی گًَِ ّای گیاّی ٍ جاًَسی ( فَى ٍ فلَس )
 -11تشسسی آفات ٍ تیواسی ّای فشاگیش ٍ هْن ػشصِ ّای طثیؼی ٍ اسائِ ساّىاسّای هٌاسة دس هذیشیت آى ّا
 -11تشسسی تٌَع صیستی ٍ سٍش ّای اصالح اوَسیستن
 -12تشسسی ساّىاسّای جلة هطاسوت جَاهغ هحلی دس حفاظت ٍ هذیشیت هٌاطك ٍ گًَِ ّای دس هؼشض تْذیذ
جاًَسی
 -13تشسسی ٍ اػوال ًظاست هستوش تش حسي اجشای طشح ّا ٍ پشٍطُ ّای اسصیاتی ضذُ دس هشحلِ اجشا ٍ تْشُ تشداسی
 -14تْیِ ًمطِ ّای هٌاتغ خان آلَدُ ٍ تاًه اطالػاتی خان استاى
 -15تذٍیي ٍ تصَیة ضاخص ّای ووی ٍ ویفی هٌاتغ خان ٍ ًحَُ اسصیاتی سشیغ ٍضؼیت صیست هحیطی ٍ ویفیت
هٌاتغ خان
 -16اسائِ الگَّای وطاٍسصی حفاظتی دس دضت ّای هْن استاى
 -17تشسسی سٍضْای ًَیي حفاظتی آتی ٍ خان
 -18هطالؼِ سٍش ّای تْساصی ٍ اصالح هٌاتغ آالیٌذُ َّا ،آب ٍ خان ٍ اسائِ ساُواسّای پیطگیشی ،هْاس ٍ واّص
آلَدگی ّای ًاضی اص آى ّا
 -19تشسسی ٍ هؼشفی سٍش ّای تطخیص سشیغ آالیٌذُ ّای صیست هحیطی

 -21تْساصی ٍ اصالح هذیشیت ٍ تْشُ تشداسی اص پسواًذّا دس استاى ٍ اسائِ ساُ واسّای وٌتشل ٍ واّص آلَدگی ّای
ًاضی اص آى
 -21تشسسی سٍش ّای ًَیي پایص ٍ اصالح ضثىِ جوغ آٍسی فاضالب
 -22اسائِ سٍش ّای تْثَد دس ًظام ّای آهَصش ٍ تشٍیج تشٍیج هحیط صیست ٍ استمای داًص ًیشٍی اًساًی
 -23تَسؼِ ٍ تثییي جایگاُ اخالق ،فشٌّگ دس حفاظت اص هٌاتغ طثیؼی ٍ هحیط صیست
 -24تْیِ الگَّای آهَصضی  ،ضیَُ اجشا ،سٌجص اثشتخطی جْت هخاطثاى اثشگزاس ٍ ػوَم هشدم
ً -25یاصسٌجی ضیَُ اطالع سساًی ٍ فشٌّگ ساصی آحاد جاهؼِ دس حَصُ هحیط صیست

