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 تقدیم به                                                       

 انسانهایی كه                                                                                            

 به فردایی بهتر                                                                         

 می اندیشند. 

 

 مقدمه ناشر
 

بـا سـایر   سپاس بیكران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشـید، قـدرتی کـه در مقایسـه     

موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امكانات محدود خود اکتفا نكنـد. مكاتـب الهـی، انسـان را     

باشد. از جمله راههـای تقـرب    گیری او به سوی خالقش می دانندکه جهت طلب و پویا می موجودی کمال

ر ذره نشـانی از  به خداوند علم است، علمی که زیبایی عقل اسـت. علمـی کـه در دریـای بیكـران آن هـ      

انـدوزی   شود. از این روست که به علـم  آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد، تقربش بیشتر می

آموزی به ابزاری نیاز دارد کـه مهمتـرین آن    نظیر مبذول گردیده است. اما علم آموزی توجهی بی و دانش

 اسخگوی این نیاز خواهد بود.کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پ

هـای علـم و دانـش و رشـد و شـكوفایی       جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایـه  

های معنـوی هموطنـان    استعدادها انتشار کتاب را یكی از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایت

تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه       گرامی بتوانیم گامهای مؤثر و ارزشمندی را برداریم. گرچه

اندکمان کارهایی بدون اشكال تقدیم حضورتان گردد، ولی اذعان داریم کـه راهنماییهـای شـما عزیـزان     

تواند ما را در ارتقای کیفی کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظـر پیشـنهادات و راهنماییهـای شـما      می

 خواهیم بود.          

که در مراحل مختلف تهیه، تدوین و چاپ کتاب از همفـكری و همــكاری   در پایان از همه عزیزانی

محمد خـانی )مـدیر    ام به خصوص خانم مارال امیرخانی مترجم کتاب و مهندس علی آنها برخوردار بوده

 فروش( سپاسگزاری نموده و موفقیت روزافزونشان را آرزومندم.

 
 

 مهدي خانی              

 قلم مدیر مسئول انتشارات آواي 



 

 
  

 رجم:مقدمه مت
 و برهان خلّص اردستتانی آقای استاد گرانقدر جناب و دانش  تجربهبا هدایت و  این کتابترجمۀ      

از حضـور   ترجمۀ این اثـر را بـه پـاس تشـكر      میسر شد. خانوادۀ عزیزم و همراهی همیشگی صبر نیز

 .میدارمدر تمامی مراحل زندگیم به آنان تقدیم  پرثمر این عزیزان

ر دنیـا مشـابه   های بالقوۀ این مسیر در سراسـ موضوع محیط زیست یک موضوع جهانی است و چالش     

 کهتدوین شده است  ای به گونهدانشگاه مِین جنوبی، از کتابی که در دست دارید نوشتۀ دو استاد  است.

و لزومـی نـدارد    نمایداستفاده به عنوان یک کتاب راهنما  آناز تواند استاد درس یا هر مخاطب دیگر می

سـرنخی کـه از   بـا   آنقدر توضیحات کاملی ارئه میشود که فرد تا دستورات کتاب را عینا تكرار کند بلكه

 ت خود را بومی سازی  نموده و در هرکجای دنیا از آن استفاده کند.فعالید مفاهیم کتاب میگیرد میتوان

اسـت کـه بـرای هـر     کلـی   عمـومی و  فصل است. بخش اول دربردارندۀ اطالعات 4این کتاب شامل      

بـاب حفـظ امنیـت در     ست. این فصل بـا ارئـۀ نكـاتی در   مفید افردی که در محیط علمی فعالیت دارد 

کنـد تـا بـه فعالیـت علمـی       نویسی مخاطب را آمـاده مـی   محیط آزمایشگاه، اصول گزارشنویسی و ارجاع

 بپردازد.

آزمایش عملی است که نـه تنهـا بـا انجـام آزمایشـات بلكـه حتـی بـا مطالعـۀ           46فصل دوم شامل      

. شود مفاهیم اساسی و کاربردی در ارتباط با علم محیط زیست منتقل می ،دستورکار مندرج در هربخش

ترین ابزارها هر فرد جویـای   و دردسترس روشهاترین  نقطۀ قوت دیگر این آزمایشات آن است که با ساده

و نیز شرح آزمایشـات آنقـدر    علم میتواند به صورت عملی به کسب علم در زمینۀ محیط زیست بپردازد

نیـز  منـد بـه محـیط زیسـت      راد  عمـومی عالقـه  ی بلكه افـ دانشگاهاست که نه تنها افراد  و  روان ساده

 در این زمینه کسب تجربه نمایند.میتوانند از آن استفاده نموده و 

مجموعه مفاهیم و سواالت کاربردی است. نویسندگان قصد دارند در این  91ب شامل فصل سوم کتا     

ساخته و ضمن اینكه با مطالعۀ این بخش فهم عمیقتری حاصـل میكننـد    را هشیار بخش ذهن مخاطب

فصـل  زیست پذیرفته و به آن عمـل نماینـد و   ند مسئولیت فردی خود را نسبت به پایداری محیط وانبت

 است که مخاطب برای کسب اطالعات بیشتر میتواند به آن رجوع کند. چهارم شامل ضمائم و لغتنامه

 معـدودی از آنهـا  محیط زیست نوشته شده اسـت امـا   علم بهای زیادی درزمینۀ کتا در جهان اگرچه     

ده است و این نسـخۀ ترجمـه شـده    در زمینۀ محیط زیست به رشتۀ تحریر درآم اقدامات عملیبرپایۀ 

   میباشد. به زبان فارسی محیط زیست با موضوعفعاليت محور کتابهای موجود جزو معدودترین  نیز

بـه جهـت انتقـال    امیدوارم این مجموعه سهمی کوچـک در مسـیر تعـالی دنیایمـان داشـته باشـد.            

و یـا انتشـارات خـوب     Maral.amirkhani@gmail.comاز طریـق ایمیـل   میتوانید پیشنهادات خود 

 با بنده در تماس باشید. آواي قلم

 مارال اميرخانی 

mailto:Maral.amirkhani@gmail.com


 

 
 

 

 در مورد نویسندگان:

 

(، استادیار دپارتمان علوم زیست محیطی در دانشگاه مِین Travis Wegner) تراویس وگنر،

خود را در رشتۀ مدیریت منابع طبیعی و باشد. ایشان مدرك دکترای  (، میSouthern Maineجنوبی )

محیط زیست، از دانشگاه جرج واشنگتن، درجۀ کارشناسی ارشد را در رشتۀ مدیریت محـیط زیسـت از   

دانشگاه مریلند و کارشناسی خود را در رشتۀ علوم زیست محیطی از کالج وحدت، در ایالت مِین گرفتـه  

 اند.

 

پارتمان علوم زیست محیطی در دانشگاه مِـین  استاد د(، Robert Sanford) رابرت سنفورد

باشد. ایشان مدرك دکترا و نیـز کارشناسـی ارشـد خـود را در رشـتۀ       (، میSouthern Maineجنوبی )

علوم زیست محیطی از دانشگاه ایالتی محیط زیست و جنگلداری نیویـورك و مـدرك کارشناسـی را در    

 اند. (، اخذ کردهPotsdam) پوتسدامهر رشتۀ مردم شناسی از دانشگاه ایالتی نیویورك در ش



 

 پيشگفتار
هـا و   آموزش علمی مفاهیم کاربردی در علم محیط زیست )یـادگیری پویـا، آزمـایش   کتاب علم 

ای محـیط زیسـت بـه     رشـته  ، به منظور معرفی علم وسـیع و میـان  مجموعه مفاهیم و سواالت کاربردی(

خـاص و بـا اسـتفاده از علـوم طبیعـی و اجتمـاعی        های دانشجویان طراحی شده است و با ارائۀ آزمایش

هـا و تكـالیف    کند تا اثرات روابط انسان و محیط زیست را درك کنند. آزمایش دانشجویان را تشویق می

هـایش رویكـرد پایـداری را مـنعكس      ها و تئـوری  طراحی شده در این کتاب، کم هزینه بوده و در تمرین

 سازد. می

 باشد: این کتاب شامل موارد زیر نیز می عالوه بر رویكرد و طرح کلی،

 های مبتنی بر مسائل، یادگیری منتقدانه،  های خالقانۀ یادگیری، مثل فعالیت استفاده از روش

طور که بر  تشویق مشارکت گروهی در مسیر یادگیری. به عنوان بخشی از این رویكرد، همان

بتكار دانشجویان در مسیر کنیم، بر ا های مدنی در علم محیط زیست تاکید می مسئولیت

 دهیم. تحقیق و تجربه نیز اهمیت می

  ،این کتاب موضوعات مختلف و مرتبط با علم محیط زیست، مثل محیط زیست شهری

مشكالت جهانی، آلودگی هوا، پسماندهای جامد، مصرف انرژی، شناسایی خاك، ارزیابی 

 دهد. های علمی را نیز بسط و توسعه می کیفیت آب و روش

 های آزمایشگاهی با شرایط زندگی  کند که با مرتبط ساختن فعالیت جویان را تشویق میدانش

ها در مسائل زیست محیطی تصویر بزرگتری را نسبت به محیط  واقعی و مشارکت فردی آن

گیریم تا به یادگیری بزرگتر  ها و معیارهای فردی را به کار می زیست درك کنند. ما مقیاس

 .زیست محیطی دست یابیم

 های میدانی،  های مرسوم آزمایشگاهی، تجربه های مختلفی از جمله فعالیت در این کتاب روش

های منتقدانه توسعه یافته است. چراکه دنبال  تحقیق در اینترنت، محاسبات و تجزیه تحلیل

های  باشد بنابراین فعالیت نمودن علم محیط زیست در دنیای واقعی شامل همۀ این موارد می

 ها را در بر داشته باشد. هی ما باید همۀ آنآزمایشگا

 هایی ارائه  های مكاتبات تاکید دارد. ما راه نویسی و سایر شكل این کتاب بر بهبود گزارش

های مهم در کسب  دهیم که دانشجو متوجه شود همین ارتباط نوشتاری، یكی از روش می

 کند. علم است و اطالعات علمی را بین علوم مختلف منتقل می

 ها،  تواند به عنوان آزمایشگاه، مكمل آزمایش جموعه سؤاالتی که در کتاب آمده است میم

تكلیف برای منزل و یا به منظور سخنرانی و کنفراس با موضوع محیط زیست، مورد استفاده 

 قرار گیرد.



 

 
 

 مقدمه
ل غیـر زنـدۀ   علم محیط زیست به مطالعۀ ارتباط انسان و غیر انسان با یكدیگر و تعامل آنها با عوام

  -پیكر مثل یک سیستم غول–پردازد. نشان دادن این تعامل و ارتباط به صورت به هم پیوسته  محیط می

ای است کـه مفـاهیم را از    باشد. محیط زیست یک علم میان رشته اصل مهمی در علم محیط زیست می

 فیزیـک،  اخـال،،  مهندسـی،  و فنـی  اقتصاد، شناسی، زمین شیمی، شناسی، زیست های دیگر مثل رشته

کند. علم محـیط زیسـت، یـک علـم تجربـی      شناسی با هم ادغام می سم و شناسی جامعه سیاسی، علوم

 است به این معنی که مطالعۀ آن بر اساس روش علمی امكان پذیر است.

 بنابراین آزمایش ها و مجموعه سوأالت موجود در این مجموعه بر این اساس است که:

  ای و به هم پیوسته در ارتباط با علم  تا مفاهیم اساسی میان رشتهدانشجویان نیاز دارند

 محیط زیست را بدانند.

 های علمی را درك و  دانشجویان برای به دست آوردن شواهد زیست محیطی الزم باید روش

 تجربه کنند.

  دانشجویان الزم است بدانند که علوم اجتماعی نقش مهمی در علم محیط زیست ایفا می کند

 ه این جامعه است که مشكالت زیست محیطی را می سازد.چرا ک

 گیرند. دانشجویان با اقدامات و تحقیق فعاالنه بهتر یاد می 

 کنیم و باید  ما به طور انفرادی اثری به محیط زیست وارد می ۀهر فرد نقش بسزایی دارد. هم

حیط زیست به طور جمعی آگاه باشیم که مسئولیت های شخصی ما برای ایجاد تغییر در م

 مهم و حیاتی می باشد.

ها و مجموعه سوأالتی است که بیانگر طیف گسترده ای از رشته  این مجموعه شامل آزمایش     

هـا و مجموعـه سـوأالت     باشـد. موضـوع آزمـایش    های به هم پیوسته در ارتباط با علم محیط زیست می

خاصی به مطالعه علـم محـیط زیسـت     (، است و بر اساس مسئلۀ4001برگرفته از کتاب بوتكین و کلر )

 پردازد. موضوعات شامل: می

 رویه و تكنولوژی یک عامل اساسی در  رشد سریع جمعیت انسانی و ارتباط آن با مصرف بی

 بروز مشكالت زیست محیطی است.

 دهد بنابر این برای حل مشكالت  انسان محیط زیست کل سیاره را تحت تاثیر قرار می

 جهانی داریم. ۀک دید همه جانبمحیطی نیاز به ی زیست

 .الزم است تمرکز اولیه را بر مشكالت محیط زیست شهری و تاثیرات آن بگذاریم 

 .حفظ منابع زیست محیطی، برای مصرف آیندگان بسیار مهم و حیاتی است 

 حقایق  ۀراه حل های سیاسی برای رفع مشكالت محیط زیست نیاز به قضاوت ارزشی بر پای

 علمی دارد.



 

 
  

انـد. چنـدین آزمـایش و     ش ها و مجموعه سوأالت در این نسخه، بـه روز رسـانی شـده   آزمای

ایم و در عین حال برای این که هزینه برای مصرف کننده در پـایین   مجموعه سوأالت جدید اضافه کرده

 ترین حد حفظ شود اندازه و قالب کتاب را تغییر ندادیم.

ای است که با کمترین هزینـه   الت به گونههای آزمایشگاهی و مجموعه سوأ طراحی این تمرین

و کمترین تجهیزات قابل انجام باشد. چراکه تجربۀ شخصی و دیدگاه ما حفظ پایداری منـابع و اسـتفادۀ   

های گوناگون مورد اسـتفاده قـرار    توانند به روش ها و مجموعه سوأالت می معقوالنه از آنها است. آزمایش

تواند به صورت فعالیت آزمایشگاهی انجام شوند یا برعكس. بعضـی   گیرند؛ بعضی از مجموعه سوأالت می

از مجموعه سوأالت در حمایت از آزمایش خاصی مطرح شده است اما با توجه به  وسیع بودن موضوع ما 

از  "جعبـه ابـزار  "ایم. هر مربی علم محـیط زیسـت، یـک     تنها به صورت کلی به این مفاهیم اشاره کرده

درك علـم محـیط زیسـت کالسـیک را ضـروری       ی مورد عالقه خود دارد؛ برخیهای آزمایشگاه فعالیت

ایـم تـا    دانند. حال آنكه ما با ادای احترام به دوران افتخار آمیز کالسیک، همۀ تـالش خـود را کـرده    می

 ها و مجموعه سوأالت بكر و بدیعی ارائه دهیم. آزمایش

اده قرار گرفته است؛  اما با ایـن هشـدار   در اینجا اینترنت به عنوان دروازۀ اطالعات مورد استف

شود. از ایـن رو   که اینترنت به عنوان یک دروازه بین شواهد صحیح و شواهد بی ارزش تبعیض قائل نمی

دانشجویان باید در استفاده از اطالعات دقت کنند و جوانب احتیاط را رعایـت نماینـد. ایـن یـک نكتـۀ      

 ایم و باید راه درست را در این میان بیابیم. در نتیجه ر، شدهما در دریایی از اطالعات غ –کلیدی است 

هایی استفاده کنیم که با ثبات و قابل اعتمـاد باشـد و نیـز مثـل یـک سـكوی        کنیم از وبسایت سعی می

 پرتاب، ما را به سمت اطالعات بیشتر رهنمون سازد.
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