
سخن سردبیر
افزایــش مشــکالت و بحران های محیط زیســتی 
در جهــان از یــک طــرف و درک پیامدهــای 
در  محیط زیســتی  موضوعــات  مــدت  بلنــد 
باعــث  دیگــر  از ســوی  انســان ها  زندگــی 
شــده اســت تــا ایــن موضــوع بــه یکــی از 
مهم تریــن دغدغه هــای بشــر و جهــان مــدرن 
ــئله  ــت مس ــان از اهمی ــن نش ــود. ای ــل ش تبدی
دارد.  آن  بــودن  فرامــرزی  و  محیط زیســت 
همــه مــا انســان ها، هــوای یکســانی را تنفــس 
ــان ها  ــه انس ــره هم ــی روزم ــم و زندگ می کنی
در هــر جــای ایــن کــره خاکــی )چــه در یــک 
ــت  ــتایی دور(، تح ــا در روس ــزرگ و ی ــهر ب ش
تأثیــر گرمایــش زمیــن و تغییــرات اقلیمــی و 
ســایر بحران هــای محیط زیســتی قــرار گرفتــه 
اســت. بنابرایــن بــه نظــر می رســد جهـــان 
امروز در مســائل محیط زیستی نیـــاز بـــه یـــک 

همگرایـی واقعـــی دارد. 
یکــی از کارهــای زیربنایــی و اساســی پذیرفتــه 
شــده در سراســر جهــان جهــت شناســایی 
بــرای آن هــا،  راه حــل  ارائــه  و  مشــکالت 
ــه کار بســتن  انجــام تحقیقــات و پژوهــش و ب

نتایــج آن هــا می باشــد. بــا توجــه بــه ایــن کــه 
ــته ای  ــن رش ــی بی ــت، دانش ــش محیط زیس دان
ــرای  و برگرفتــه از علــوم مختلــف می باشــد، ب
یافتــن راه حــل بــرای معضــالت محیط زیســتی 
ــن  ــت. در ای ــی اس ــع و کل ــد جام ــه دی ــاز ب نی
راســتا مجلــه زیســت ســپهر، در تــالش اســت 
هماننــد گذشــته بــا انتشــار محتواهــای علمــی و 
ــای  ــه در حوزه ه ــورت گرفت ــای ص پژوهش ه
مختلــف و مرتبــط بــا محیط زیســت، واســطه ای 
ــه  ــجویان و جامع ــه و دانش ــتر جامع ــن بس بی
ــد.  ــه رســالت خــود عمــل نمای علمی باشــد و ب
امیــد اســت بــا انتشــار ایــن نشــریه بــه یــاری 
تــوان و یافته هــای علمــی شــما در اعتــالی 
دانــش محیط زیســتی در جامعــه و شــناخت 
ــی  ــتی، گام ــج محیط زیس ــکالت رای ــل مش و ح

ــد کوچــک برداشــته شــود.   هــر چن
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