
سخن سردبیر

ــد منتشــر  ــوم کــره در قــرن جدی »نخســتین شــماره از نشــریه ب
ــت  ــی ژورنالیس ــه عنوان ــن ک ــتر از ای ــوان بیش ــن عن ــد«. ای ش
ــوش  ــریه را گ ــماره از نش ــن ش ــار ای ــت انتش ــد، اهمی ــند باش پس

می کنــد.  زد 
اهمیــت و ارزشــی کــه نــه تنهــا از انتشــار نشــریه بلکــه از رســالت 
ــج  ــتی و تروی ــائل محیط زیس ــه مس ــن ب ــه پرداخت ــی آن ک اصل
ــی اســت؛ نشــأت  ــا عناصــر طبیع ــی در برخــورد ب ــگ متعال فرهن

می گیــرد. 
ــر  ــال حاض ــت ح ــه وضعی ــی ژرف ب ــا نگاه ــد ب ــت بای در حقیق
ــران توجــه کــرده و پتانســیل بهره برداری هــای  ــع طبیعــی ای مناب
ــن در  ــناخت. همچنی ــف از آن را ش ــای مختل ــح در زمینه ه صحی
جهــت رفــع عوامــل آســیب زا و مضــری کــه همچنــان بــه آســیب 

ــد، گام برداشــت. ــدام می کنن ــران اق ــت ای ــه طبیع ــاندن ب رس
یکــی از مناظــر نــگاه جامــع بــه محیــط زیســت، شناســایی روابــط 
مختلفــی اســت کــه بــر اقتصــاد، فرهنــگ و حتــی سیاســت هــر 
کشــور دارد. در واقــع بــا شــناخت عوامــل متاثــر از محیــط زیســت 
ــه اتخــاذ  ــه درســتی ب ــوان ب ــط می ت ــن رواب ــح ای ــن صحی و تبیی
سیاســت های کالن در جهــت حفــظ، نگهــداری و احیــای آن 

حرکــت کــرد. 
ــن  ــا اولی ــری ب ــی کم نظی ــه همزمان ــریه ک ــماره از نش ــن ش در ای
شــماره در ســال و قــرن جدیــد دارد، بــه مفهــوم محیــط  زیســت 
ســاحلی بعنــوان یکــی از مفاهیــم جامــع در حــوزه منابــع طبیعــی 
ــه  ــز ب ــون نی ــات گوناگ ــه از جه ــالوه اینک ــود. بع ــه می ش پرداخت
ــگ و  ــاد، فرهن ــر اقتص ــاحلی ب ــت س ــط زیس ــوم محی ــر مفه تاثی

مســائل محیط زیســتی می پردازدیــم. 
ــاتید،  ــم از اس ــریه، اع ــرم نش ــان محت ــام همراه ــان از تم در پای
اعضــای هیــأت علمــی و دانشــجویان محتــرم کــه بــرای انتشــار 
شــماره دیگــری از نشــریه بــوم کــره مــا را یــاری کردنــد، بســیار 
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