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 افراد، ايجاد بسيج ايدة

خوب  هاگروه و هاانجمن

 ياقدام در زيرا. است

 با افراد تمام جمعي،

 و مالي توان هرگونه

 عمل ابتكار با  و تخصص،

 به خود، زندگي محل در

 بازسازي و ترميم

 به مقرون كه پردازندمي

 هر. است عاقالنه و صرفه

 آوريتاب و امكانات فرد

 به را خود زندگي محيط

 با و شناسدمي خوبي

 حداقل با آن، به توجه

 و بهترين به تجهيزات

  راهكار ترينمناسب

 يابدمي دست

 سرمقاله

  تنهايي؟! به سياره بازسازي

 مريم عابديني

 

را دچار ها بومزيستخاک و منابع،  ،رويه از آببرداري بينيازهاي خود با بهره كردنبراي برطرف انسان 

كه  اندگستردهها به قدري بحراناين  .كرده است محيطيزيست هايبحران

كردن توان متوقف ، يا حتي كشوري بخواهد به تنهايي اقدام كند سازماني اگر

 را ندارد. ها بومزيستو احياي 

براي كاشتن  هاييكمپين و هابرگزاري جشنوارههاي گذشته شاهد در سال

طق اميليون هکتار از من 351ي زكشور براي بازسا 01 شدنان و متعهددرخت

در جهت تغيير الگوي و افراد  هاگروهجنگلي به منظور توانمندسازي و هدايت 

 اند. به تنهايي كارساز نبوده  هاروشاما اين ايم، بودهمصرف 

الگوي نادرست مصرف جهاني  يمشکالت چنينآمدن  وجود بهعامل اصلي 

 ةتهي .هماهنگي جهاني اقدامات باشيمو  آموزش فکربنابراين بايد به  .است

 ،سوييبه منظور همي است كه راهکار ترينها مهمبومزيستترميم  ةنقش

سازمان  بايد صورت پذيرد.ميجهاني  ياقدامات و ايجاد جنبشكردن يکپارچه

گذاري نامزمين  ةبازسازي سيار ةرا ده 2131تا  2121 هايسال ملل متحد

دانشمندان هم براي اينکه بتوانند بهترين نقش را در اين بازسازي  كرده است.

مطالعات خود را روي تغييرات آب و هوا و عواملي كه باعث از بين  ،ايفا كنند

 اند. كردهمعطوف  اند،شده هابومزيستها گونه در رفتن ميليون
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  دو با را اقدامات پس

 در كه مدتكوتاه راهكار

 بلندمدت و شد ذكر باال

 بعدي اساسي گام كه

.  گيريممي پي است،

  همانا بلندمدت راهكار

  امروز كودكان آموزش

 آينده سفيران كه است

  براي زيرا. هستند

 پاسداشت و دارينگه

  اين ارزش با دستاوردهاي

  و آگاه نسلي بايد دهه،

 كنيم تربيت مسئول

 

قطع درختان و سوزي، خواري، آتشزمينگل كه توسط مانند جن ها،بومزيستروند تخريب  كردنمتوقف

و قدرت نند كميرويه به شدت فرسايش پيدا برداري بيكشاورزي كه با بهره هايخاکيا شود، ميغيره تهديد 

اي هستند كه ترميمشان در بلندمدت پيچيدهبسيار هاي همسئلدهند، از جمله ميرا از دست  شانكشاورزي

  اجازة انجام اين كار را ندهد.ها توان مالي سازمانرد و ممکن است داي به همراه زيادهاي پذير است و هزينهامکان

تمام افراد با جمعي،  يدر اقدامزيرا مطرح كرده است. را ها و گروه هاانجمن ،بسيج افراد  ةاين چالش ايد

كه  پردازندمي بازسازي وبه ترميم  ،با ابتکار عمل در محل زندگي خود تخصص، و  وهرگونه توان مالي 

و با  شناسدميمحيط زندگي خود را به خوبي  آوريتاب وفرد امکانات هر  .عاقالنه است مقرون به صرفه و

 .يابدميراهکار دست  ترينمناسب وبا حداقل تجهيزات به بهترين  ،آن هتوجه ب

و  پروريدام ،اي كه براي كارهاي كشاورزيز يارانها توانندمينيز  هادولت

 ةاستفادد، دارنتخريب جز  اينتيجهعملکردشان پردازند و غالباً ميغيره 

 .دنحمايتي كن

ة بازسازي سيارة زمين، الزم است از طريق برگزاري دهطول  حال در

 بهسازي و كنيم در ترميمديگران را تشويق ها و اقداماتي از اين قبيل، جشن

كشاورزي زمين تخريب  زدايي،جنگل مانع وشركت كنند  محيط زندگي خود

خواهد تغيير الگوي مصرف غلط جهاني  هافعاليتاين  ةنتيجشك بي .شوند ...و

 بود.

و اساسي ي كاربوم زيستترميم براي هر  ةنقش ةبا توجه به اينکه تهي

زمان  ترينكوتاهتا در  تنظيم شود مطالعه وبايد با تحقيق  ، حتماً استدشوار 

 ةبنابراين تهي زمين ارائه شود. ةبازيابي سياربراي احيا و بهترين روش 

مهمي است كه دانشمندان  ةترميم براي الگوهاي بازسازي وظيف هاينقشه

 عهده دارند. به

به بوم را يك زيستدر احياي  تجربياتمان توانيمنميما به راحتي  زيرا
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در  شوند،ميموجب ترميم بوم زيستاست عواملي كه در يك  ممکناي ديگر تعميم بدهيم. هبومزيست

بازگشت به شرايط قبلي در بعضي از مناطق با تغييرات  امکان دارد حتي .مشابه ديگر مخرب باشدبوم زيست

خشي از منطقه بيا  بازگشت به حالت قبل به تخريب تقريباً تمامي يا  وپذير نباشد آب و هوا ديگر امکان

در احياي  توانندميكه را دما و غيره  ،بارش، بنابراين نقش تمام عوامل از جمله تغييرات آب و هوابينجامد. 

  .نبايد ناديده گرفت ،دنباشه مؤثر يك منطق

 است، پيگام اساسي بعدي بلندمدت كه  مدت كه در باال ذكر شد وپس اقدامات را با دو راهکار كوتاه

 و دارينگهبراي . زيرا كه سفيران آينده هستنداست آموزش كودكان امروز گيريم. راهکار بلندمدت همانا مي

 بايد نسلي آگاه و مسئول تربيت كنيم. ،دستاوردهاي با ارزش اين دهه پاسداشت

 والسالم

 

 

 

  


