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 اي در جهت پيشرفت و توسعه ایران محيط زیست رویكردي سامانهحفاظت از 

   ، آرش سميعی اصفهانی حسين سميعی اصفهانی

 

 : چكيده

 

بحران زيست محيطي معاصر ريشه در انقالب صنعتي و تسلط سرمايه داري در جهان دارد كه عوامل اساسري آن عبارتنرد   

اي از علرم و فنراوري برراي تسرلط برر طبيعرت،        فاده غير سرامانه از رشد انفجاري جمعيت، توسعه شهر نشيني مدرن، است

اما در آستانه هزاره سوم موضوع بحران زيست محيطري ابعرادي بسريار    ... . پيروي از الگوهاي زيستي توسعه رفاه بخش و 

ن تمردن  فراتر از مباحث علمي و فني، مسائل آلودگي و تخريب منابع محيط زيست پيدا كرده اسرت و در واقرع بره بحررا    

اينك كره زمين، زيست سپهر، جامعه بشري حيرات معنروي   . تبديل شده است، بحراني كه در طول تاريخ بشر سابقه ندارد

هدف از اين نوشتار بررسي تهديدهاي صنعتي شدن و توسرعه  . و همه موجودات غير انساني در خطر نابودي و انهدام است

و غير انساني است به طروري كره در سره دهره اخيرر، ايرن تهديردها         هاي انساني شهر نشيني مدرن نسبت به زيست بوم

دامنگير سرزمين ايران نيز شده است و سوء مديريت صحيح و عدم فرهنگ سازي عمومي آن را به معضلي جردي تبرديل   

ارتبراط  در اين مقاله سعي شده بعد از بررسري  . هايي پيشنهاد شده است خواهد كرد گرچه براي اصالح و درمان آن برنامه

هراي شرهري پرداختره شرود،      انسان با محيط زيست خود در سه قرن اخير، به ارزيابي پيامدهاي زيست محيطري و طررح  

سپس براي حل مسائل منتج با توجه به تمامي ابعاد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي رهنمودهرايي منطبرق   

هراي   كنيم، ترا بره اهميرت آن در توصريه     ز ديدگاه اسالم بررسي ميا در ابتدا اين موضوع را. بر پيچيدگي مسئله ارائه شود

تروان ارائره كررد، طراحري      شرعي و بنيادي پي ببريم، سپس با توجه به شواهد علمي موجود، از جمله راه كارهايي كه مري 

ايرن  . سرت شناختي و در توازن برا طبيعرت ا   اكوسيتي، شهري داراي سالمت بوم. باشد شهرها بر اساس روش اكوسيتي مي

وري انرژي، تناسرب الگوهراي زيسرتي در تركيرب برا الگوهراي حمرل و نقرل،          هاي طبيعي، بهره شهر از طريق حفظ حوزه

 .گردد اير اهداف پايداري ايجاد مياستفاده از مصالح بومي و س

 

محيطي  حفاظت محيط زيست، بحران زيست محيطي، توسعه شهر نشيني، ارزيابي پيامد هاي زيست: كليدي ه هايواژ

شهري، بوم شناسي، اكوسيتي
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