سخن نخست
ساسهاى َّاضٌاسی جْاًی تِ رٍال ّز سالِ ،ضعاری را تزای سال پیص رٍ ( )8102تعییي کزدُ است کِ تِ آى ٍسیلِ ،اّویت
تزخی جٌثِّای فزاهَش ضذُ ٍ یا ًَظَْر در گزایص ّای هختلف علَم َّاضٌاسی را تار دیگز خاطز ًطاى کزدُ ٍ اجواعی
جْاًی پیزاهَى آى تا تحث ٍ تثادل فزاّن ساسد .تزگزداى ضعار تزگشیذُ اهسال "آهادگی در هقاتل پذیذُّای َّاضٌاسی ٍ
رٍیکزد اقلین َّضوٌذ "0است.
گستزش فٌاٍریّای ًَیي سٌجص ،دادُتزداری ٍ دادُگَاری پذیذُّای اقلیوی تطز را تِ ضٌاخت ّز چِ دقیقتز جَ پیزاهًَص
هذد رساًذُ است .تا ایي ٍجَدّ ،وچٌاى سیستتَمّای طثیعی ٍ فعالیتّای تطز چَى طفلی خزدسال ٍ آسیةپذیز در هَاجِ
تِ اًَاع هخاطزات ٍ دگزگًَی ّای جَی ّستٌذ .کسة آهادگی ٍ ساسگاری تا اقالین هَجَد ٍ در حال تغییز هستلشم ًَعی
َّضوٌذساسی در کٌص تا طثیعت است .تطز تایذ قاتلیتّای فٌآٍراًِ خَد را تِ کار گیزد تا اس اقلین ،خاک ٍ سایز عَاهل
پیزاهًَص ضٌاخت تیدرًگ ،8دقیق ٍ کارتزدی کسة کٌذ.
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تز ایي اساس َّاضٌاسی کطاٍرسی در سالّای اخیز تِ هؤلفِای کلیذی در رّیافت ًَپذیذ کطاٍرسی َّضوٌذ اقلینهحَر
رٍی آٍردُ است کِ در طی آى راّثزدّای کطاٍرسی تا ّذف تأهیي پایذار اهٌیت غذایی تحت ضزایط تغییز اقلین تاستعزیف
هی ضًَذ .جای تسی خَضَقتی است کِ در کٌار گستزش سزیع فٌآٍریّای َّضوٌذ در هذیزیت آب در هشرعِ،
دادُتزداریّای َّاضٌاسی کطاٍرسی ٍ اًتقال دادُّا تِ صَرت تیدرًگ تِ کارتزاى ًْایی در سطح جْاى ،کطاٍرساى ٍ
تْزُ تزداراى هٌاتع آب در ایزاى ًیش تِ ایي ًْضت علوی جْاًی تَجِ کزدُاًذً .وًَِّای هَفق ّزچٌذ آغاسیٌی اس ایي طزحّای
َّضوٌذ پایص هحیط در چٌذ استاى کطَر در حال اجزاست ٍ سهیٌِ ًطز یافتِّای هَفق ایي تجارب هحلی ًیش فزاّن ضذُ
است.4
ًطزیِ َّاضٌاسی کطاٍرسی اس اًتطار دستاٍردّای ًتایج کارتزد رٍیکزدّای َّضوٌذ در ایزاى ٍ طزح تٌگٌاّا ٍ هَفقیتّایی
کِ در ایي سهیٌِ ٍجَد داضتِ ٍ یا حاصل ضذُ است استقثال هیکٌذ.
ّیأت تحزیزیِ
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