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هــر بخــش از محیــط زیســت را در نظــر بگیریــد؛ درختانــی
کــه تنفــس را بــرای مــا ممکــن و فرســایش خــاک را توســط
ریشــه ســخت و دشــوار میکننــد ،خاکــی کــه باعــث تصفیــة
آب میشــود ،آبهــای اقیانوســی کــه بــه طــرز غیرقابــل
انــکاری مســحورکننده بــه نظــر میآینــد امــا چیــزی فراتــر
از شــکوه بصریانــد .مــا تنهــا یــک ســیاره بــرای زندگــی در
آن داریــم و ایــن یــک مســأله قابــل تأمــل اســت .ســیاره مــا
مملــو از منابعــی اعــم از تجدیدپذیــر و تجدیدناپذیــر اســت که
متأســفانه جمعیــت رو بــه رشــد بشــر ،تهدیــد بزرگــی بــرای
ایــن منابــع بــه حســاب میآیــد .لــذا ایــن مســأله مهــم کــه
نســل آینــده مــا در صــورت بهرهبــرداری نســل کنونــی از
منابــع موجــود بــا چــه سرنوشــتی روبــرو خواهنــد شــد ،وجود
دارد .بــرای پاســخگویی بــه این موضــوع و ایجــاد اطمینان از
حفــظ ایــن منابــع بــرای آینــدگان ،مقولــه حفاظــت از محیــط
زیســت اهمیــت باالیــی مییابــد.
انســان بــه کمــک دانــش حفاظــت محیــط زیســت بایســتی
از تخریــب اکوسیســتم و از دســت رفتــن گونههــای حیــات
وحــش بــه دالیلــی همچــون آلودگــی محیــط زیســتی
و فعالیتهــای انســانی کــه محیــط زیســت را بــه خطــر
میانــدازد جلوگیــری نمایــد .همچنیــن در جهــت حفاظــت،
کمکرســانی بــه گونههــای گیاهــی و جانــوری نقشــی
شــگرف و حیاتــی را ایفــاکنــد؛ زیــرا کــه بقــای نــوع بشــر به
بقــای محیــط زیســت گــره خــورده اســت.
ایــن حفاظــت (حفاظــت انســان از طبیعــت) بــه دو صــورت
انجــام میپذیــرد کــه نخســت بــا اســتفاده از حفاظــت از
منابــع حیاتــی و دوم محفاظــت از طبیعــت در برابر شــیوههای

غیرمســئوالنه مشــاغل و شــرکتهای بــزرگ اســت.
«حفــظ» و «حفاظت» از محیط زیســت دو واژهای هســتند که
اغلــب بــه اشــتباه بــه جــای یکدیگــر بــکار گرفتــه میشــوند؛
اگرچــه کامـ ً
ا متفــاوت هســتند .حفظ بــه مدیریت مســئوالنه
منابــع بــا هــدف اســتفاده در زمــان حــال و همینطــور آینــده
اشــاره دارد .در حالیکــه حفاظــت یــک رویکــرد بســیار
ســختگیرانه اســت کــه در آن محیــط ،اراضــی و منابع طبیعی
کنــار گذاشــته شــده و اســتفادة انســان از آنهــا تنهــا بــه منظور
بهــرهوری از زیبایــی و الهــام بخشــی خواهــد بــود.
از ســال  ۱۹۶۰تاکنــون ،میــزان قابــل توجهــی از جنبشهــای
فعــالمحیــط زیســتی ایجــاد شــدهاند کــه بــا وجــود اطــاع
آنهــا از ایــن چنیــن مســائلی ،هیــچ گونــه توافقــی در مــورد
میــزان تأثیــر فعالیتهــای انســانی بر محیــط زیســت در میان
آنــان وجــود نــدارد کــه بــه همیــن دلیــل اقدامــات حفاظتــی
گاهــی مــورد انتقــاد قــرار میگیرنــد .مؤسســات علمــی اکنون
دورههــای آموزشــی ماننــد مطالعــات محیط زیســتی ،مدیریت
محیــط زیســت و مهندســی محیــط زیســت ،کــه تاریخچــه و
روشهــای حفاظــت از محیــط زیســت را آمــوزش میدهنــد
را پیشــنهاد میدهنــد .حفاظــت از محیــط زیســت امریســت
کــه نیازمنــد توجــه بــه فعالیتهــای گوناگــون انســانی دارد.
تولیــد زبالــه ،آلودگــی هــوا و کاهــش و نابــودی تنوع زیســتی،
از جملــه مــوارد مرتبــط بــا حفاظــت محیط زیســت هســتند.
حفاظــت از محیــط زیســت تحــت تأثیــر ســه عامــل در
هــم آمیختــه قــرار دارد :قوانیــن محیــط زیســتی ،اخــاق و
آمــوزش و پــرورش .هــر کــدام از ایــن ســه عامــل ،هــم در
ســطح تصمیمــات بینالمللــی و هــم در ســطح ارزشهــای
رفتــاری و شــخصی ،بــر محیــط زیســت تأثیــر گذارنــد.
بــرای اینکــه حفاظــت از محیــط زیســت بــه واقعیــت تبدیــل
شــود ،مهــم اســت کــه جوامــع ،در ایــن زمینههــا پیشــرفت
کــرده و تصمیمــات مناســبی را اتخــاذ نماینــد .رســــانهها و
ســرمایههای فرهنگــــی از عناصــر کلیدی فرهنگ یــک
جامعــــه هستند کــــه زمینهســــاز توســـعة دانـــش دربـاره
علـــوم و حفــظ محیــط زیســـت و در نهایــت نجــات ســیارة
زمیناند .در ایــــن راســــتا ،نشریه علمی-تخصصی زیســت
ســپهر ،همچــون گذشــته در تــالش اســت بــا انتشــار
محتواهــای علمــــی و پژوهشهــای صــورت گرفتــه در
حوزههــــای مختلــف و مرتبــــط بــا محیط زیســت ،بــه
رســالت خــود عمــل نمایــد .امیــد اســت انتشــار ایــن
نشــــریه در اعطای دانــــش محیط زیســــتی در جامعــــه و
شــناخت و حــل مشـکالت رایـج محیط زیسـتی ،هـر چنـد
انـدک امـا مؤثـر واقـع شـود.

