
 بسمه تعالی

علوم جغرافیایی   عاونت ژپوهشی دادکشنه از سوی م « سازگاری منطبق با سیستم اهی اکولوژیک »با عنوان    طهماسبی  کارگاه علمی آاقی دکتر 

انشجویان دکتری و درد سالن سمینار این دادکشنه با حضور اعضای هیأت علمی و   0201  /10/ 21    مورخ    02:21      ات     03:21    رأس ساعت

 مذکور هب قرار زری است:   کارگاه  مباحث و رئوس    ارشد ربگزار شد. چکیده

 :    مباحثرئوس     –  الف 

 مقدهم و تشریح اهمیت موضوع  - 0

گاه سازگاری رد پاسخ هب ارثات آن -3  تغییرات اقلیمی و جای

 اجتماعی و اقتصادی مواهج مضاعف با تغییرات اقلیمی و  -2

 رویکرد اهی غالب رد ادبیات سازگاری  -4

 سازگاری مبتنی رب جامعه محلی  -1

 سازگاری مبتنی رب سیستم اهی طبیعی  -6

 اکولوژیک -سازگاری مبتنی رب سیستم اهی هب هم ویپسته اجتماعی -7

تحلیل آسیب پذریی و سازگاری  -8
 

ر رد آسیب پذریی   -0  عوامل و فرایند اهی اتثیر گذا

تحلیل آسیب -01
 پذریی چارچوب اهی مفهومی 

تحلیل ظرفیت سازگاری و آسیب پذریی -00
  مطالعه موردی 



 

 چکیده -ب

مزیاان اریان یرتشیین مایمداهی مفیی را رد زع نتایج مطالعات مختلف حاکی از این واقعیت است هک تغییرات اقلیمی رد مناطق خشک و نیمه خشک جهان و از جمله کشور

ر اقلیم و ساری فشاراه هب طور مستقیم رب اقلب تشدید مخاطرات محیطی همچون سیل و خشکسالی و تخریب اکوسیستم رد پی خواهد داشت. از نیب رفتن خداات اکوسیستمی رد هجیتن تغیی 

 اکولوژیکی همچون شهر اه و -سته اجتماعیایش می دهد. با این وجود آسیب پذریی آینده سیستم اهی هب هم ویپکیفیت زندگی مردم اتثیر داشته و آسیب پذریی جامعه را افز

زه زیادی بستگی هب استراژتیها و ربانهم اهی سازگاری فعلی اا دارد. از این رو نهادینه کردن تحقیقات و ربان  ی رد هم رمزیی سازگاری با تغییرات اقلیم روستا اهی کشور اا ات اندا

ر رد کشور اصلی اقتصاد مقاومت  اولویت اهی الی هن تنها  امری ضروری و اجتناب انپذری است بلکه هب عنوان یکی از اصول و عناصر  ی زمینه ساز رشد و شکوافیی و توسعه پایدا

 می باشد. 

المللی از جمله ربانهم محیط اشد هک توسط سازاان اهی نیبادبیات تغییر اقلیم می بسازگاری متکی رب جوامع محلی و سازگاری منطبق با سیستم اهی اکولوژیک دو رویکرد غالب رد 

 وژیک استفاده از تنوع زیستی و خدااتکید قرار می گیرد. رویکرد سازگاری منطبق با سیستم اهی اکول أزیست جهانی الل و متحد و ربانهم عمران الل متحد مورد حمایت و ت

ر، حفاظت سیستمی ربای کمک هب جامعه اکو   عنوان هب    و احیای اکوسیستم اه رد سازگاری با ارثات تغییرات اقلیمی را هدف قرار می دهد. این رویکرد رد ربگیرنده مدرییت پایدا

 هب اهمیت موضوع رد این کارگاه ربیی با توهج حلی رد پی دارد. محیطی را ربای جوامع م  جانبه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بخشی از استراژتیهای سازگاری می باشد هک منافع چند

تحلیل و ارتقای سازگاری متکی رب اکوسیستم اه بحث خواهد شد 
 .اصول و چارچوب اهی 

 


