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پیشگفتار

محیط واژه اى جامع و کامل اســت که درظاهر به مجموعۀ اشیائى که در یک فضاى تعریف شدة 
وســیع یا حتى کرة زمین قرار دارند، اطالق مى شــود، اما بسیارى از فرهنگ ها و ازجمله فرهنگ 
ایرانــى عوامــل و عناصــر و مفاهیم غیرمادى (همچون اصــول و قوانین حاکم بر عالم هســتى و 
طبیعت و فرهنگ جوامع انسانى) را نیز شامل مى شود. محیط در فارسى به معناى «احاطه کننده» و 
«دربرگیرندة دنیا»ست که معادل انگلیسى آن Environment محیط متغیر و ناپایدار و برابر فرانسۀ 
آن Milieu اســت. در فرهنگ فارسى عمید، محیط زیســت این گونه تعریف شده است: «جایى 
که انســان در آن زندگى مى کند، اعم از کشــور یا شــهر یا جامعه یا خانواده». در تعریفى دیگر 
محیط زیســت عبارت است از: «محیطى شامل هوا، آب، خاك، منابع طبیعى، گیاهان، جانوران، 
انســان و روابط متقابل بین آن هــا». براى طبقه بنــدى محیط نظریه هاى گوناگونــى وجود دارد. 
هلپاخ آلمانى در حدود 100 ســال پیش گســترش بى رویۀ مکتب ســاخت گرایى و پژوهش هاى 
آزمایشــگاهى را مورد انتقاد قرار داده و به بررســى تأثیر شــرایط محیطى بر رفتار پرداخته است. 
محیط زیســت به همۀ محیط هایى که در آن ها زندگى جریان دارد، گفته مى شود. مجموعه اى از 
عوامل فیزیکى خارجى و موجودات زنده که با هم در ُکنش هســتند، محیط زیســت را تشــکیل 
مى دهنــد و بر رشــدونمو و رفتار موجودات تأثیر مى گذارند. حفاظت محیط زیســت در ســدة 
بیســت ویکم یکى از هشت هدف توســعۀ هزاره و یکى از سه پایۀ توسعۀ پایدار شناخته مى شود. 
محیط زیســت طبیعى عبارت اســت از ترکیبــى از مجموعۀ عوامل زیســتى و محیطى در قالب 
 زیســتى و غیرزیســتى (فیزیکى، شــیمیایى) که بر زندگى یک فرد یا گونه تأثیر مى گذارند و از 
آن تأثیر مى بینند. امروزه این تعریف به انســان و فعالیت هاى او مرتبط مى شــود و مى توان محیط 
زیســت را مجموعه اى از عوامل طبیعى کرة زمین، مانند هوا، آب، اتمســفر، صخره و گیاهان که 
انسان را احاطه مى کنند، دانست. تفاوت محیط زیست با طبیعت در این است که تعریف طبیعت 
شــامل مجموعۀ عوامل طبیعى، زیستى و غیرزیستى مى شــود که منحصراً درنظر گرفته مى شوند، 
درحالى که عبارت محیط زیســت بــا توجه به برهم ُکنش هاى میان انســان و طبیعت و از دیدگاه 
وى توصیف شــده  اســت. به اعتقاد جان لنگ محیط عبارت است از فضاى موجود اطراف انسان 
که بر دو نوع اســت: بالقوه و بالفعل. محیط بالقوه شــامل همان محیطى اســت که طراحان خلق 



2      شناخت محیط زیست

مى کنند و محیط مؤثر (بالفعل) محیطى اســت که مورد اســتفادة شــهروندان است. درواقع یک 
محیط مؤثر درحال شدن است و محیط بالقوه، محیطى در اندیشه است. بنابراین در محیطى مؤثر 
که در ادراك و درنتیجۀ احســاس به دست مى آید. کافکا بین محیط جغرافیایى و محیط رفتارى 
تمایز قائل شــده اســت. او محیط جغرافیایى را به عنوان محیط واقعــى چیزى تعریف مى کند که 
به واقع فــرد را دربر مى گیرد و محیطى که به طور عینى وجــود دارد، درحالى که محیط رفتارى، 
تصویر شــناختى محیط عینى است که اساس رفتار را شکل مى دهد، به آن گونه که به وسیلۀ فرد 
تجربه مى شــود. محیط زیســت دائماً در حال تغییر است و این موضوعى است که نمى توان از آن 
چشم پوشــى کرد. بر این  اساس، همان طور که محیط زیست تغییر مى کند، نیاز به آگاهى شناسى 
مشــکالت اطراف آن نیز باید افزایش یابد. با توجه به هجوم شــدید بالیاى طبیعى و غیرطبیعى، 
دوره هاى گرمایى و ســرمایى ، انواع الگو هاى آب وهوایى و بســیارى از موارد دیگر نیاز اســت 
تا مردم از انواع مشکالت زیست محیطى که سیارة زمین با آن روبه روست، آگاه شوند. گرمایش 
جهانــى، تبدیــل به یک واقعیت بى قاعده در شــرایط کنونى شــده اســت. ســیارة زمین درحال 
گرم شــدن اســت و قطعاً انســان ها جزئى از این مشــکل هســتند. با این حال، این موضوع تنها 
مســئلۀ محیط زیســت نیست که باید نگران آن بود. مردم در سراســر جهان هر روزه با مشکالت 
زیســت محیطى جدید و چالش  برانگیز روبه رو مى شوند. بعضى از این مشکالت کوچک هستند 
و بر بخشــى از اکوسیستم یا بوم ســازگان تأثیر مى گذارند، اما برخى دیگر از آن ها چشم اندازها 
را تغییر مى دهند. ســیارة زمین در آســتانۀ بحران هاى شدید زیســت محیطى قرار دارد. مشکالت 
جارى زیســت محیطى انســان را دربرابر بالیاى طبیعى اى که هم اکنون و در آینده رخ مى دهند، 
آسیب پذیر مى کند. با توجه به مشکالت درحال افزایش زیست محیطى در اطراف، بنابراین انسان 
در وضعیت اضطرارى ســیاره قرار گرفته اســت. در صورتى که این مشــکالت با دقت و جدیت 

پیگیرى نشوند، آنگاه انسان دچار فاجعه و محکوم به نابودى خواهد شد.
این کتاب از هشــت  فصل تشکیل شــده است که موارد اشاره شده در بحث پیشگفتار را 
دربر مى گیرند. محتوا و مطالب کتاب به گونه اى نگارش یافته و تنظیم شــده اند که براى کاربران 
مختلف اعم از پژوهشــگران، دانشجویان و مسئوالن مرتبط با علوم محیطى، جغرافیا و سایر علوم 
زمینى قابل اســتفاده باشــند. براى تألیف این کتاب بیش از همه مرهون محبت هاى استاد برجستۀ 
جغرافیاى ایران آقاى دکتر بهلول علیجانى هستم که این جانب را صمیمانه براى نوشتن آن تشویق 
فرمودند. از مسئوالن و کارکنان سازمان «سمت» سرکار خانم دکتر زهرا ابوالحسنى، مدیر محترم 
پژوهشــى و ارزشیابى، و ســرکار خانم هاله معیرى، کارشــناس محترم، براى انتشار این کتاب و 
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از ســرکار خانم مهدیه ختامى دانشــجوى ممتاز کارشناســى ارشد به علت مســاعدت هاى تایپى 
سپاسگزارى مى نمایم.

این کتاب را به یاد ابدى پدرم حسین، مادرم سوسنبر و به خواهر و برادران عزیزم: فاطمه، 
اسماعیل، اکبر و عسگر تقدیم مى کنم.

در  نهایت از همســرم مریم و فرزندانم رؤیا، نیلوفر و آرمین به جهت شکیبایى و صبورى 
همیشگى دراثناى تألیف تشــکر مى کنم که همواره مشوق اصلى نوشتن این کتاب یا کتاب هاى 

دیگر بوده اند.

على محمدخورشیددوست


