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محیــط زیســت عبــارت اســت از ترکیبــی از دانش هــای متفــاوت علمــی کــه 
شــامل مجموعــه ای از عوامــل زیســتی و محیطــی در قالــب محیط زیســت 
و غیــر زیســتی )فیزیکــی، شــیمیایی( کــه بــر زندگــی یــک فــرد یــا جمعیت 
ــف در  ــن تعری ــروزه ای ــه ام ــرد. البت ــر می پذی ــذارد و از آن تأثی ــر می گ تأثی
بیشــتر مــوارد متمرکــز بــر انســان و فعالیت هــای او اســت کــه بــه نوعــی 
ــن  ــره زمی ــی ک ــل طبیع ــه ای از عوام ــت را مجموع ــوان محیط زیس می ت
همچــون هــوا، آب، صخــره و گیاهــان و ... دانســت کــه انســان را احاطــه 

کرده انــد.
ــه  ــود: هرگون ــف نم ــه تعری ــوان اینگون ــت را می ت ــط زیس ــت محی حفاظ
ــب  ــری از تخری ــا جلوگی ــت ی ــداری محیط زیس ــرای نگه ــه ب ــی ک عملیات
ــظ  ــور حف ــه منظ ــه ب ــی ک ــی تالش ــه عبارت ــا ب ــرد ی ــورت می گی آن ص
ــی،  ــا دولت ــط، در ســطوح شــخصی، ســازمانی ی ســالمتی انســان ها و محی
انجــام می شــود. رشــد جمعیــت و تکنولــوژی گاهــاً منجــر بــه نادیــده گرفتن 
ــه رســمیت  ــی اســت کــه ب ــن در حال ــط بیوفیزیکــی شــده اســت؛ ای محی
شــناخته شــدن ایــن موضــوع توســط دولت هــا و اعمــال محدودیــت  علیــه 

ــت. ــر اس ــاب ناپذی ــت اجتن ــرب محیط زیس ــای مخ فعالیت ه
ــی از  ــای مختلف ــه فعالیت ه ــه ب ــه توج ــزم ب ــت مل ــت از محیط زیس حفاظ
جانــب انســان )هماننــد تولیــد زبالــه، آلودگــی هــوا و نابــودی تنــوع زیســتی 
ــن گونه هــای در  ــرار گرفت ــی گونه هــای مهاجــم و در خطــر ق ــد معرف مانن
حــال انقــراض( اســت. ایــن عمــل تحــت تأثیــر ســه عامــل درهــم آمیختــه 
ــوزش و  ــالق« و »آم ــتی«، »اخ ــط زیس ــن محی ــامل »قوانی ــه ش ــت ک اس

ــود. ــرورش« می ش پ
ــتی  ــط زیس ــدد محی ــای متع ــر بحران ه ــری گریبانگی ــه بش ــروزه جامع ام
شــده اســت؛ از طرفــی رابطــه انســان و طبیعــت از زمــان پیدایــش او تاکنون 
هیــچ گاه هماننــد امــروز نگران کننــده و تهدیدآمیــز نبــوده اســت. در شــرایط 
حــال ، دانشــمندان پیوســته درحــال بررســی ریشــه ها، عوامــل و راه حل هــای 
بحــران موجــود هســتند؛ چــرا کــه اصــل حیــات بــر روی زمیــن مــورد تهدید 

واقــع شــده اســت.
ــا ســنگدلی قطــع  ــان بســیاری ب هــر روزه شــاهد ایــن هســتیم کــه درخت
ــر  ــد، مقادی ــش می یابن ــه کاه ــر لحظ ــی ه ــای طبیع ــوند و جنگل ه می ش
ــن بســیاری از  ــوده می شــود و همچنی ــا آل ــه و ی چشــمگیری آب هــدر رفت
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گونه هــای زیســتی )چــه بدلیــل ازدســت رفتــن زیســتگاه یــا دالیلــی ایــن 
ــر در  ــق بش ــرات عمی ــد. تأثی ــرار می گیرن ــراض ق ــت انق ــن( در وضعی چنی
ــه نابــودی  محیــط زیســت )برخــالف دیگــر موجــودات(، همــواره منجــر ب
ــن عامــل  ــوان اصلی تری ــه عن ــد شــدید آن شــده اســت؛ چنانکــه ب و تهدی

ــود. ــناخته می ش ــت ش ــب محیط زیس تخری
ــرخ  ــت و ن ــان محیط زیس ــادل می ــراری تع ــع برق ــدار« در واق ــعه پای »توس
ــت  ــه از طبیع ــرداری بی روی ــار بهره ب ــب زیان ب ــروزه عواق توســعه اســت. ام
بــر کســی پوشــیده نیســت؛ لــذا در سراســر جهــان تالش هــای گســترده ای 
بــرای بهره بــرداری بهینــه از طبیعــت و نظــام بخشــیدن و قانونمنــد کــردن 
رابطــه انســان بــا محیــط آغــاز شــده اســت. توســعه پایــدار عبــارت مبهــم و 
ــه محیط زیســت  ــن ب ــق پرداخت ــد از طری رایجــی اســت کــه ســعی می کن
ــرف  ــن را برط ــیاره زمی ــده س ــاره آین ــده درب ــای فزاین ــعه، نگرانی ه و توس
ــل مفهــوم عــام توســعه بحران هــای  ــدار در مقاب ــد. مفهــوم توســعه پای کن

ــوده اســت. ــه وجــود آمــده در کشــورهای مختلــف ب زیســت محیطی ب
پایــداری محیــط زیســت بــه عنــوان تعامــل مســئوالنه بــا محیــط زیســت 
ــظ  ــکان حف ــی و ام ــع طبیع ــب مناب ــا تخری ــه ی ــری از تخلی ــرای جلوگی ب
ــرای  ــود. اج ــف می ش ــدت تعری ــی م ــتی در طوالن ــط زیس ــت محی کیفی
پایــداری محیطــی کمــک می کنــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه نیازهــای 
جمعیــت امــروزی بــدون بــه خطــر انداختــن توانایــی نســل های آینــده برای 
ــگاه  ــه محیــط طبیعــی ن ــرآوردن نیازهایشــان محقــق می شــود. وقتــی ب ب
می کنیــم، شــاهد ایــن هســتیم کــه محیــط توانایــی نســبتاً قابــل توجهــی 
بــرای احیــای خــود و حفــظ حیاتــش دارد. بــه عنــوان مثــال، هنگامــی کــه 
یــک درخــت بــه پایــان عمــر خــود رســیده و تجزیــه می شــود، مــواد مغــذی 
بــه خــاک اضافــه می شــود. ایــن مــواد بــه حفــظ شــرایط مطلــوب خــاک 
ــن  ــن بدنی ــد. ای ــد کنن ــد رش ــده بتوانن ــای آین ــا نهال ه ــد ت کمــک می کنن
ــاده ای در  ــوق الع ــی ف ــد، توانای ــا می مان ــت تنه ــی طبیع ــه وقت معناســت ک
مراقبــت از خــود دارد؛ بــا ایــن حــال، وقتــی انســان وارد تصویــر می شــود و 
از بســیاری از منابــع طبیعــی فراهــم شــده توســط محیــط زیســت اســتفاده 
ــع  ــد مناب ــانی می توان ــات انس ــد. اقدام ــر می کن ــز تغیی ــه چی ــد، هم می کن
ــداری زیســت  ــدون بکارگیــری روش هــای پای ــرده و ب ــن ب طبیعــی را از بی
محیطــی، شــانس بقــای طوالنــی مــدت طبیعــت می توانــد بــه خطــر بیفتــد.

منابــع طبیعــی را بســتری بــرای توســعه می داننــد که بــدون آن ادامه توســعه 
اقتصــادی و زندگــی بشــر امکان پذیــر نیســت. بدیــن منظــور نخســتین قــدم 
ــظ  ــی در جهــت حف ــوان اقدامات ــدار را می ت ــه توســعه پای ــرای رســیدن ب ب
ــزون محیط زیســت دانســت.  ــب روزاف ــری از تخری ــع طبیعــی و جلوگی مناب
افزایــش آگاهــی و مشــارکت مــردم در مباحــث محیــط زیســتی و توســعه 
ــا  پایــدار )بواســطه رســانه ها و یــا دیگــر عناصــر فرهنگ ســازی(، مبــارزه ب
فقــر بــه منظــور جلوگیــری از تخریــب محیط زیســت، افزایــش حمایت هــای 
الزمــه از ســوی دولت هــا در مــوازات بــا توســعه پایــدار، گام هایــی هســتند 

کــه می تــوان در راســتای بهبــود وضعیــت کنونــی برداشــت.
همانطــور که در باال اشــاره شــد، رســــانه ها و ســــرمایه های فرهنگــــی از 
عناصــر اصلــی فرهنگــی یــک جامعــه هســتند کــه بایــد زمینه ســاز 
توســـعه دانـــش حفــظ محیــط زیســـت و در نهایــت نجــات کــره ی زمیــن 
شوند. در ایــــن راســــتا نشریه زیســــت ســــپهر، همچــــون گذشــته در 
تــالش اســت بــا انتشــار و بازتاب محتواهــای علمــی و پژوهش هــای 
صــورت گرفتــه در حوزه هــای مختلــف اما مرتبــط بــا محیط زیســت، 
بــه رســالت خــود عمــل نمایــد. امیــد اســت انتشــار ایــن نشــریه در 
اعطای دانــش محیط زیســتی در جامعــه و شــناخت و حــل مشـکالت 

رایـج محیط زیسـتی هـر چنـد انـدک امـا مؤثـر واقـع شـود.


