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سخن سردبیر

محیــط زیســت ،واژهای کــه امــروزه در جامعــه
زیــاد بــه گــوش میرســد .واژهای کــه یــک دهــه
پیــش خیلیهــا اســم آن را بــرای حتــی یــک بــار هــم
نشــنیده بودنــد و امــروزه شــاید روزی نباشــد کــه از
معضالتــش در رســانهها و شــبکههای مجــازی ســخنی
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
محیطزیســت دانشــگاه تهــران نشــریه علمــی ،فرهنگــی
و اجتماعــی بــوم کــره را در انجمــن علمــی دانشــجویی
محیطزیســت داشــنگاه تهــران بنیــان نهــاد .قبــول ایــن
کــه مــا دانشــجویان محیطزیســت در قبــال هدفــی
کــه بــرای خــود برگزیدهایــم وظیفــهای داریــم ،مــا
را در جهــت گام برداشــتن بــرای انتشــار ایــن نشــریه
اســتوارتر میکنــد .مــا وظیفــه داریــم محیــط زیســت
را بــه قلــب جامعــه ســوق دهیــم و در ترویــج فرهنــگ
حفاظــت از محیطزیســت کوشــا باشــیم .اینکــه امــروزه
بــرای حفاظــت از محیطزیســت نیــاز مبــرم بــه حضــور
جامعــه مدنــی میباشــد و اینکــه ایــن شــناخت از
محیطزیســت چگونــه بایــد بدرســتی شــکل گیــرد مــا را
بــر آن داشــت تــا دانســتههای تخصصــی محیطزیســت
را بــا جامعــه پیونــد دهیــم .نشــریه بــوم کــره با اســتفاده
از فعــاالن و دانشــجویان محیطزیســت ســعی در بازگــو
کــردن مشــکالت و ظرفیتهــای بیشــمار آن بــه
جامعــه دارد .در ایــن شــماره کــه پــس از ویــژه نامــه
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طبیعتگــردی ،دومیــن شــماره ایــن نشــریه میباشــد،
بــه اهمیــت تاالبهــا و حفاظــت از آنهــا خواهیــم
پرداخــت .بــه اینکــه چــرا بــا وجــود تاالبهــای متنــوع
و گوناگــون هنــوز مــا هــر ســاله شــاهد از بیــن رفتــن
تاالبهــای ارزشــمند جهانــی خــود یکــی پــس از
دیگــری هســتیم و هــر روز خبرهایــی از خشــک شــدن،
آتشســوزی ،قتــل عــام پرنــدگان ،بازگشــت تــک درنــای
امیــد بــه کشــور ،راهانــدازی ســایتهای پرندهنگــری در
تاالبهــا و ...بــه گوشــمان میرســد .خبرهایــی تلــخ و
شــیرین کــه نشــان میدهــد مــا مشــکالت زیــادی در
زمینــه تاالبهــا داریــم ولــی برخــی خبرهــا حکایــت
از روشــن شــدن جرقههایــی بــرای بهبــود وضعیــت
ایــن اکوسیســتمهای ارزشــمند دارد .امیــد اســت
خواننــدگان عزیــز بــا خوانــدن ایــن نشــریه بتواننــد
بــه وجــود ظرفیتهــای ایــن ســرزمین در زمینــه
اکوســیتمهای تاالبــی و همچنیــن تهدیداتــی کــه ایــن
ثــروت ارزشــمند را تهدیــد مینماینــد آگاهتــر شــوند.
بــا وجــود اینکــه دانشــجویان محیطزیســت
دانشــگاه تهــران در جهــت هــر چــه بهتــر شــدن ایــن
نشــریه مجددانــه تــاش کردنــد ،ولــی قطعــا مجموعــه
پیــش رو در جهــت هــر چــه بهتــر شــدن شــمارههای
آتــی در زمینــه مســائل محیــط زیســت آمــاده دریافــت
نظــرات و پیشــنهادات ارزنــده تمامــی خواننــدگان بــوده
و از همــه عالقمنــدان بــه ایــن حــوزه بــرای همــکاری
در شــمارههای آتــی ایــن نشــریه دعــوت بــه عمــل
مــیآورد.
صیاد شیخی ئیالنلو
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