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 نگاهداشت زمينِ پايدار  تعهد انسان براي

 صنعتی اصفهان

 كنگره اخالق در آموزش 

 1391آبان 

 ثبوتی  يوسف

 و  علوم  فرهنگستان

 زنجان                                             – پايه علوم در تكميلی تحصيالت دانشگاه

 زمين گرمايش   و اقليم تغيير پژوهشكده 

 

  نو  هايتكنولوژي  نو  هايدانش  سال   200  به  نزديك  طول   در.  است  جهان  شدن  صنعتی  و  دانشی  آغاز  بيش،  و  كم  ،19  سده

 داده   رخ  آنچه  .است  يافته  افزايش  جمعيت  و  رفته،  بال   رفاه  سطح  است،  كرده  عرضه  انبوه  توليد  پايهدانش  صنعت  اند،آفريده

  تا  .است  بوده  ميسر  گاز،  و  نفت  و  سنگ  زغال   فسيلی،  هايانرژي  نخست  درجه  در  و  زيرزمينی  منابع  به  دسترسی  سايه  در

  است  ممكن  زمين  منابع  كه  كردنمی  فكر  سرمايه  و  صنعت  صاحبِ  مرد،دولت  گزار،سياست  ،پيشهدانش  هيچ  20  سده  ميانه

 را، گياه و حيوان و انسان بومزيست نتواند زمين و براند ناتوانی سوي به را زمين انسان هايكرده كهاين يا.  باشد پذير پايان

 .   است رسيده روزي چنين ولی .كند  داريپاس بوده، گذشته سال  هزار دوازده ده در كه  صورتی به

  نشر   است ممكن آن سبب و شودمی  گرم ناهنجار به زمين كره كه كردند اعالم  گرانپژوهش  و گانپيشهدانش 1970 دهه در

  گذر  با.  باشد  شدند،  معروف  ايخانهگل  گازهاي  به  بعدها  كه  ديگر،  گاز  چند  و  فسيلی  هايسوخت  از  حاصل  اكسيددي كربن

 و  دولتی  هايسازمان  سپس  و  دانشگاهی  مجامع  نخست  .پيوست  يقين  به  اوليه  گمان  مشاهداتی،  شواهد  انباشت  و  هاسال 

 مردان دولت  و  گرانپژوهش  فكري  دغدغه   و  دنيا   اي رسانه  محافل  نقل  اقليم  تغيير  و  زمين  شدن  گرم.   كردند  توجه   بذل  جهانی

  هاي پروتكل  و  ها معاهده  و  شده،  برگزار   زيادي   هايكنوانسيون  و  ها همايش  1980  دهه   پايانی  هايسال   از .  شد  جهان   و  كشورها 

 :كرد  خالصه چنين توانمی را هانگرانی و هاپرسش .كرد بايد چه كه  اندشده  امضا و تنظيم فراوانی

 و   جانوري  و  گياهی  هايبومزيست  بر  ناخوش  يا  خوش  اثر  چه   دهد؟می  رخ  چگونه  و  چرا  زمين  شدن  گرم  و  اقليم  تغيير

  اندازه  به  را  زمين  منابع  توانمی  چگونه  كرد؟  ترسبك  را  زمين  كره  بر  مصرف  و  جمعيت  بار  توانمی  چگونه   دارد؟  انسانی

  آسيب   پايدار   زمين   به  چگونه  پايدار  توسعه  ديگر  عبارت  به  نرساند؟  آسيب  آينده  هاينسل  شكوفايی  به  كه  كرد  مصرف 

 . نرساند


