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سخن سردبیر
ــه  ــروزه در جامع ــه ام ــط زیســت، واژه ای ک محی  
زیــاد بــه گــوش می رســد. واژه ای کــه یــک دهــه 
پیــش خیلی هــا اســم آن را بــرای حتــی یــک بــار هــم 
ــه از  ــد ک ــاید روزی نباش ــروزه ش ــد و ام ــنیده بودن نش
ــش در رســانه ها و شــبکه های مجــازی ســخنی  معضالت
بــه میــان نیایــد. لــذا ایــن واژه بــه صــورت گســترده بین 
جامعــه رواج یافــت و ســخنان و اظهــار نظرهــا در ایــن 
زمینــه بــه شــدت بــاال رفــت و نیــاز بــود کــه نشــریات 
اجتماعــی متخصــص در ایــن زمینــه حضــور قابــل 
توجهــی داشــته باشــند. لــذا انجمــن علمــی دانشــجویی 
محیط زیســت دانشــگاه تهــران نشــریه علمــی، فرهنگــی 
و اجتماعــی بــوم کــره را در انجمــن علمــی دانشــجویی 
محیط زیســت داشــنگاه تهــران بنیــان نهــاد. قبــول ایــن 
ــی  ــال هدف ــت در قب ــجویان محیط زیس ــا دانش ــه م ک
ــا  ــم، م ــه ای داری ــم وظیف ــود برگزیده ای ــرای خ ــه ب ک
ــریه  ــن نش ــار ای ــرای انتش ــتن ب ــت گام برداش را در جه
ــط زیســت  ــم محی ــه داری ــا وظیف ــد. م اســتوارتر می کن
را بــه قلــب جامعــه ســوق دهیــم و در ترویــج فرهنــگ 
حفاظــت از محیط زیســت کوشــا باشــیم. اینکــه امــروزه 
بــرای حفاظــت از محیط زیســت نیــاز مبــرم بــه حضــور 
جامعــه مدنــی می باشــد و اینکــه ایــن شــناخت از 
محیط زیســت چگونــه بایــد بدرســتی شــکل گیــرد مــا را 
بــر آن داشــت تــا دانســته های تخصصــی محیط زیســت 
را بــا جامعــه پیونــد دهیــم. نشــریه بــوم کــره با اســتفاده 
از فعــاالن و دانشــجویان محیط زیســت ســعی در بازگــو 
بــه  آن  بی شــمار  و ظرفیت هــای  کــردن مشــکالت 
ــه  ــژه نام ــس از وی ــه پ ــماره ک ــن ش ــه دارد. در ای جامع

طبیعت گــردی، دومیــن شــماره ایــن نشــریه می باشــد، 
بــه اهمیــت تاالب هــا و حفاظــت از آنهــا خواهیــم 
پرداخــت. بــه اینکــه چــرا بــا وجــود تاالب هــای متنــوع 
و گوناگــون هنــوز مــا هــر ســاله شــاهد از بیــن رفتــن 
تاالب هــای ارزشــمند جهانــی خــود یکــی پــس از 
دیگــری هســتیم و هــر روز خبرهایــی از خشــک شــدن، 
آتش ســوزی، قتــل عــام پرنــدگان، بازگشــت تــک درنــای 
امیــد بــه کشــور، راه انــدازی ســایت های پرنده نگــری در 
ــخ و  ــی تل ــه گوشــمان می رســد. خبرهای ــا و... ب تاالب ه
ــادی در  ــا مشــکالت زی ــد م ــه نشــان می ده شــیرین ک
ــت  ــا حکای ــی خبره ــی برخ ــم ول ــا داری ــه تاالب ه زمین
ــت  ــود وضعی ــرای بهب ــی ب ــدن جرقه های ــن ش از روش
اســت  امیــد  دارد.  ارزشــمند  اکوسیســتم های  ایــن 
ــد  ــریه بتوانن ــن نش ــدن ای ــا خوان ــز ب ــدگان عزی خوانن
بــه وجــود ظرفیت هــای ایــن ســرزمین در زمینــه 
ــی و همچنیــن تهدیداتــی کــه ایــن  اکوســیتم های تاالب
ــوند.  ــر ش ــد آگاه ت ــد می نماین ــمند را تهدی ــروت ارزش ث
بــا وجــود اینکــه دانشــجویان محیط زیســت   
ــن  دانشــگاه تهــران در جهــت هــر چــه بهتــر شــدن ای
نشــریه مجددانــه تــالش کردنــد، ولــی قطعــا مجموعــه 
ــر شــدن شــماره های  پیــش رو در جهــت هــر چــه بهت
آتــی در زمینــه مســائل محیــط زیســت آمــاده دریافــت 
نظــرات و پیشــنهادات ارزنــده تمامــی خواننــدگان بــوده 
ــرای همــکاری  ــن حــوزه ب ــه ای ــدان ب و از همــه عالقمن
ــل  ــه عم ــوت ب ــریه دع ــن نش ــی ای ــماره های آت در ش
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