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سخن سردبیر
ــدار در ادبیــات محیــط زیســتی در  معرفــی واژه توســعه پای  
گزارشــی تحــت عنــوان آینــده مشــترک مــا، یــا گــزارش برانتلنــد، 
ــعه  ــاح توس ــرد اصط ــی کارب ــد ول ــرح گردی ــل 19۸7 مط در آوری
پایــدار بــرای اولیــن بــار در اواســط دهــه 197۰ بــه خانــم باربــاراوارد 
ــت  ــتراتژی حفاظ ــا اس ــی ب ــوم کل ــن مفه ــود. ای ــبت داده می ش نس
ــع  ــا حفاظــت از مناب ــه طــور گســترده ای مطــرح شــد ت ــی ب جهان
ــر در  ــش بهت ــای نق ــتای ایف ــت را در راس ــط زیس ــی و محی طبیع
جهــت رفــاه انســانی بــه نحــو مطلــوب، مدیریــت نماید.کنفرانس هــا 
و نشســت هــای مختلفــی بــرای چــاره اندیشــی بــر بحــران جهانــی 
محیــط زیســت تشــکیل شــده کــه یکــی از مهمتریــن آنهــا اجــاس 
ســال 199۲ ریودوژانیــو ربــا دســتور کار ۲1  بــه صــورت برنامــه کار 
ســازمان ملــل بــرای قــرن ۲1 می باشــد. توســعه پایــدار در حقیقــت 
تعــادل بیــن توســعه و حفــظ محیــط زیســت می باشــد. پایــداری از 
چهــار جنبــه می توانــد وجــود داشــته باشــد کــه عبارتنــد از: پایداری 
در منابــع طبیعــی، پایــداری سیاســی، پایــداری اجتماعــی و پایداری 
سیاســی. در حقیقــت مفهــوم توســعه پایــدار صرفــا بــه دنبــال تمرکز 
ــی و  ــداری اجتماع ــد و پای ــتی نمی باش ــط زیس ــد محی ــر روی بع ب
ــل  ــدار مح ــعه پای ــع توس ــت. در واق ــر اس ــد نظ ــز م ــادی نی اقتص
تاقــی بیــن جامعــه، اقتصــاد و محیــط زیســت اســت. امــا متاســفانه 
ــای  ــم گیری ه ــا و تصمی ــیار از فعالیت ه ــر در بس ــای اخی در دهه ه
انجــام شــده توجــه چندانــی بــه بعــد محیــط زیســتی توســعه پایــدار 
ــرای  ــال اج ــیاری در خ ــکات بس ــن رو مش ــت و از ای ــده اس نش
طرح هــای توســعه ای بخصــوص در کشــور مــا بوجــود آمــده اســت، 
کــه موجــب خســارات اقتصــادی و اجتماعــی ســنگینی بــه کشــور 
شــده اســت. بــا وجــود چنیــن تجــارب ناگــواری هنــوز درک درســت 
ــعه ای  ــای توس ــدار در طرح ه ــعه پای ــث توس ــه بح ــاد الزم ب و اعتم
وجــود نــدارد. از ایــن رو بــر آن شــدیم ایــن شــماره از نشــریه بــوم 
ــا ایــن حــال  ــه بحــث توســعه پایــدار اختصــاص دهیــم. ب کــره را ب
ــا مقــاالت و اظهــارات تخصصــی  ــژه نامــه پیــش رو ب ــم وی امیدواری
در زمینــه توســعه پایــدار بتوانــد گام کوچکــی را در اجــرای صحیــح 

مفهــوم توســعه پایــدار بــردارد.

صیاد شیخی ئیانلو
دانشجوی دکتری تنوع زیستی

دانشگاه تهران
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