
محیط زیســت مــا دائمــًا در حــال تغییــر اســت و نیــاز 
بــه آگاهــی از مشــکالت آن بســیار ضــروری اســت. 
در حــال حاضــر، اثــرات مربــوط بــه تغییــرات اقلیمــی 
ــتی در  ــائل محیط زیس ــن مس ــی از مهم تری ــه یک ب
ــدید  ــت. تش ــده اس ــل ش ــن تبدی ــیاره زمی ــخ س تاری
ــونامی  ــیل، س ــد س ــاری مانن ــه ب ــای فاجع پدیده ه
و طوفــان در ایجــاد تلنگــری جهانــی در مــورد 
ــع کاهــش  ــوده اســت. در واق ــر ب ــائل مؤث ــن مس ای
ــزان  ــش می ــن کاه ــه ای و همچنی ــای گلخان گازه
زبالــه، مهم تریــن چالشــی اســت کــه جهــان امــروز 
بــا آن روبــرو اســت. ایــن یــک واقعیــت اســت کــه 
پــس از انقــالب صنعتــی کیفیــت آب بــه طــور قابــل 
توجهــی، پیوســته کاهــش یافتــه و همچنیــن خــاک 
و هــوا بــه دلیــل ایجــاد پســماندهای تجزیــه ناپذیــر 
ــه ای  ــای گلخان ــمی و گازه ــواد س ــار م ــز انتش و نی
ــیار  ــی بس ــای صنعت ــط فرآینده ــده توس ــد ش تولی

ــوده شــده اســت. آل
ــا  ــیاره م ــرات، س ــن مخاط ــده ی ای ــترش فزاین گس
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و  مصیبت هــا  مقابــل  در  را 
ــی  ــی کنون ــای طبیع بالی
آســیب  پذیــر  آینــده  و 
کــرده اســت. در واقــع 
ــد رشــد ســریع جمعیــت  رون
و  توســعه شهرنشــینی از یــک 
طــرف و پیشــرفت تکنولــوژی و 
ــرداری از  ــت بهره ب ــرد آن جه کارب
ــه  ــرف بی روی ــی و مص ــط طبیع محی
ــن  ــده گرفت ــی و نادی ــع طبیع مناب
طــرف  از  بیوفیزیکــی  محیــط 
دیگــر، تعادلــی نســبی را  کــه 
طــی قــرون گذشــته بیــن انســان 
ــود  ــی اش وج ــت طبیع و محیط زیس
ــت  ــم زده و وضعی ــر ه ــت را ب داشته اس
بحرانــی کنونــی را ســبب شــده اســت.
محیط زیســتی  مشــکالت  در  تأمــل  اندکــی  بــا 
وضعیــت  بــه  می تــوان  راحتــی  بــه  اطرافمــان 
ــرد و در صورتــی کــه ایــن  اضطــراری زمیــن پــی ب
ــوند،  ــل نش ــام ح ــت تم ــت و جدی ــا دق مشــکالت ب
ــتناک  ــار وحش ــا آث ــدیدتر ب ــع ش ــار فجای ــًا دچ قطع
اقتصــادی و اجتماعــی خواهیــم شــد. جهــت حفاظــت 
از محیــط بیوفیزیکــی اطرافمــان نیــاز اســت کــه بــه 
ــه،  ــد زبال ــد تولی ــانی مانن ــف انس ــای مختل فعالیت ه
ــم  ــوع زیســتی، ه ــردن تن ــن ب ــوا و از بی ــی ه آلودگ
در ســطوح بین المللــی و ملــی و هــم در ســطح 
ارزش هــای رفتــاری و شــخصی توجــه شــود و بــرای 
اینکــه حفاظــت از محیط زیســت بــه یــک امــر 
ــه  ــن زمین ــع در ای ــد جوام ــود بای ــل ش ــی تبدی واقع
ــن  ــری در ای ــدی ت ــات ج ــوده و تصمیم ــر ب فعال ت

ــد.  ــاذ کنن ــتا اتخ راس
مجلــه ی زیســت ســپهر هماننــد گذشــته، در تــالش 
ــای  ــار محتواه ــا انتش ــما، ب ــاری ش ــه ی ــا ب ــت ت اس
در  گرفتــه  صــورت  پژوهش هــای  و  علمــی 
ــتای  ــت، در راس ــا محیط زیس ــط ب ــای مرتب حوزه ه
افزایــش دانــش و آگاهــی در ایــن حــوزه و شــناخت 
ــاال  ــج محیط زیســتی کــه در ب و حــل مشــکالت رای
ــد  ــر چن ــی ه ــاره شــد، گام ــا اش ــه بعضــی از   آن ه ب

ــردارد. ــک ب کوچ


