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ــش  ــا پی ــت از قرن ه ــت از محیط زیس ــوع حفاظ موض
ــت.  ــرده اس ــب ک ــود جل ــه خ ــم را ب ــل عل ــه اه توج
ــش،  ــال پی ــل س ــدوز1 چه ــس م ــه دنی ــرای نمون ب
در گــزارش خــود بــه نــام محدودیت هــای رشــد 
ــه  ــن ســؤال پرداخــت کــه چگون ــه ای در باشــگاه رم ب
ــن  ــا محدودیت هــای فیزیکــی ســیاره زمی انســان ها ب
ــان ها را  ــزارش انس ــن گ ــوند؟ او در ای ــازگار می ش س
آگاه می کــرد کــه راه و روشــی کــه مــا بــرای مصــرف 
منابــع طبیعــی در پیــش  گرفته ایــم نمی توانــد بــه ایــن 
شــیوه ادامــه پیــدا کنــد و محدودیت هــای اکولوژیکــی 
ــداری از  ــرد مق ــد ک ــور خواه ــان را مجب ــان انس جه
ســرمایه و نیــروی انســانی خــود را بــرای مقابلــه بــا این 
ــب  ــه موج ــوی  ک ــرد به نح ــه کار گی ــا ب محدودیت ه
کاهــش متوســط کیفیــت زندگــی انســان خواهــد شــد.
 رشــد ســریع جمعیــت انســان باعــث افزایــش مصــرف 
ــن  ــده و ای ــرژی ش ــه و ان ــواد اولی ــی، م ــع طبیع مناب
محیط زیســت  مشــکالت  ایجــاد  ســبب  عوامــل 
شــده اند. بــه همیــن دلیــل علــم محیط زیســت 

در اغلــب تخصص هــا مطــرح می شــود و همــه را 
ــن  ــردی و همچنی ــی ف ــل در راه و روش زندگ ــه تأم ب
ــا از  ــته ت ــب محیط زیســت واداش ــا تخری ــه ب ــه مقابل ب
ــده  ــات پرکنن ــه ضایع ــی ب ــع طبیع ــدن مناب تبدیل ش
زمیــن جلوگیــری کننــد. ایــن علــم همــه را بــر آن 
ــای  ــه در زمینه ه ــند ک ــا بیندیش ــت ت ــته اس داش
مختلــف چطــور می تواننــد از منابــع طبیعــی 
اســتفاده کمتــر داشــته باشــند و در مصــرف 
ــن  ــد. همچنی ــی کنن ــرژی صرفه جوی ــواد و ان م
ــش داده  ــا را کاه ــد آلودگی ه ــه می توانن چگون
ــم  ــی را فراه ــواد مصرف ــت م ــکان بازیاف و ام
ــار،  ــرای نخســتین ب ــه ب ــن رابط ــازند؟ در ای س
دانشــمندان محیط زیســت بــه مفهــوم پایــداری 
توجــه کردنــد و ایــن اصطــالح، به تدریــج در ســایر 
حوزه هــای مدیریتــی نیــز فراگیــر شــد و جایــگاه خــود 
را پیــدا کــرد. بــرای مثــال درگذشــته موضــوع صنعــت 
و منابــع طبیعــی از یکدیگــر جــدا می شــد زیــرا تصــور 
بــر ایــن بــود کــه ایــن دو عنصــر به طــور مســتقل عمل 
ــن  ــی  کــه امــروزه آگاهــی از ادغــام ای ــد درحال می کنن
دو عنصــر بــه دلیــل لــزوم بهبــود عملکــرد تجــاری بــا 
حفــظ محیــط طبیعــی، به طــور فزاینــده ای مــورد تأکید 
ــز اهمیــت اســت کــه  ــه حائ ــن نکت ــرد. ای ــرار می گی ق
ــت  ــان در محیط زیس ــوان ذینفع ــان ها به عن ــه انس هم
جهانی، از مســئولیت مســتمر خــودآگاه شــوند و بپذیرند 
کــه رفتــار و نگــرش فــردی آن هــا نســبت بــه طبیعــت 
ــرش حفاظــت محیط زیســت و  و محیط زیســت در پذی

ــر اســت. ــدار مؤث توســعه ی پای
ــی  ــانه ها و ســرمایه های فرهنگــی از عناصــر اصل  رس
ــاز  ــد زمینه س ــه بای ــه هســتند ک ــک جامع فرهنگــی ی
توســعه دانــش دربــاره علــوم محیط زیســت باشــند. در 
ــه زیســت ســپهر، همچــون گذشــته  ایــن راســتا مجل
در تــالش اســت بــا انتشــار محتواهــای علمــی و 
ــف  ــه در حوزه هــای مختل پژوهش هــای صــورت گرفت
ــه رســالت خــود عمــل  ــا محیط زیســت، ب ــط ب و مرتب
ــالی  ــریه در اعت ــن نش ــار ای ــت انتش ــد اس ــد. امی نمای
ــل  ــناخت و ح ــه و ش ــتی در جامع ــش محیط زیس دان
مشــکالت رایــج محیط زیســتی هــر چنــد انــدک امــا 

مؤثــر واقــع شــود.      
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