مقدمهای بر مجلهی زیست سپهر
نادر حبیب زاده | عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تبریز

امــروزه شــناخت از مســائل زیس ـتمحیطی بینهایــت
موضــوع مهمــی تلقــی میشــود؛ زیــرا فعالیتهــای
گســترده اقتصــادی آســیبهای جــدی بــر
سیســتمهای پیکــرهی حیــات وحــش (اکوسیســتم) و
فرآیندهــای بــوم شــناختی آنهــا کــه مأمــن میــراث
طوالنــی مــدت تکاملــی کــرهزمیــن یعنــی تنــوع
زیســتی هســتند ،وارد میکنــد .تقریبــا همــهی
مــا شــاهد ایــن آشــفتگیها در اثــر افزایــش
آلودگیهــای زیســتمحیطی ،تغییــرات اقلیمــی،
کاهــش منابــع شــیالتی پهنههــای آبــی ،تخریــب
خاکهــای اراضــی کشــاورزی ،انقــراض گونههــای
جانــوری و گیاهــی و  ...هســتیم .بــا ایــن حــال نبایــد
خیلــی ناامیــد باشــیم .اگــر جامعــه انســانی امــروز،
اقداماتــی را بــرای جلوگیــری یــا کاســتن از وقــوع
مســائل زیســتمحیطی مهــم کــه تهدیدکننــده
رفــاه بشــری و بســیاری از گونههــای دیگــر هســتند،
انجــام بدهــد ،خیلــی طــول نخواهــد کشــید کــه
اثــر مثبــت آنهــا را خواهیــد دیــد .در ایــن شــرایط
انســان بهعنــوان موجــودی هوشــمند قــادر اســت
یــک اقتصــاد پایــدار کــه متکــی بــر واقعیتهــای
زیســتمحیطی و اقتصادی-اجتماعــی بــوده و
میتوانــد معیشــت انســان را بــه همــراه ســامتی
اکوسیســتمها حمایــت کنــد ،اجــرا کنــد.
امــا واضــح اســت کــه داشــتن یــک اقتصــاد پایــدار
کــه تأمینکننــدهی ســامت روحــی و مــادی بــه
عنــوان ارکان آن ،نیازمنــد تعریــف اهدافــی اســت
کــه از لحــاظ تعــداد کــم بــوده ولــی بــه شــدت
مــورد پذیــرش مــردم باشــد .ایــن اهــداف بایــد ســاده
باشــند تــا بــرای آحــاد مــردم قابــل فهــم باشــند و از
لحــاظ اجرایــی نیــز عملــی بــوده و همچنیــن بــه حــد
کافــی ژرف و عمیــق باشــد تــا اعتقــادات اخالقــی و
روحــی مــردم را بپوشــاند.

یادداشت

تنهــا هــدف داشــتن محیطزیســت متنــوع و دارای
تــوان تولیــدی میتوانــد آزادی را بــه عنــوان حــق
غیرقابــل انــکار انســان بــه ارمغــان بیــاورد .مــردم مــا
بایــد هــر چــه زودتــر ایــن مفهــوم را تشــخیص داده
و برنامــهای عمومــی و تصمیمگیریهــای خــود را
در مــورد اســتفاده از منابــع مطابــق بــا محدودیتهــا
یــا تــوان محیطزیســت بعنــوان یــک پیــش شــرطی
از آزادی ارزیابــی کننــد.
تــوان و تنــوع محیطزیســت مشــخص کننــده
اجــزاء مــادی و روحــی ســامت جامعــه انســانی مــا
میباشــد .حفاظــت از تنــوع زیســتی (محیطزیســت)
تمایــل و خواســته مــا بــرای نگهــداری تــوان
تولیــدی منابــع قابــل تجدیــد و جلوگیــری از ضایــع
شــدن ایــن منابــع میباشــد .حفاظــت از طبیعــت
در گذشــته وضعیــت موجــودی منابــع امــروزی مــا
را مشــخص کــرده و حفاظــت امــروزی نیــز وضعیــت
موجــودی منابــع را بــرای آینــده مشــخص خواهــد
کــرد.
در ایــن راســتا ،مجلــه زیســت ســپهر بــه عنــوان یک
منبــع کلیــدی علمــی از مســائل زیســتمحیطی
کشــورمان میتوانــد بــه جامعــه مــا کمــک کنــد تــا
بــا افزایــش آگاهیهــای زیســتمحیطی در ارتبــاط
بــا حفاظــت از محیطزیســت متنــوع ،گامهــای
مهمــی بــرای رســیدن بــه آزادی (داشــتن ســامت
مــادی و روحــی) خودشــان بردارنــد.
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