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 سرآغاز

 رد را او  حر  ارتباطات و زیستمحیط سوم، علوم هزاره در

 ،ازیر  (Time, 2010) زنن.م  کاربردی و بنیادی علوم حیهع

 و نیز زیستمحیط مقولع در کع ارتباطات علوم از گذشتع

 ،هزاره این در زیستمحیط دارد، علوم نقش آن دانش گسترش

ها، . ها، الگوها، مها، ضوابط، مقیاسمعیارها، شادص از سخن

 موععمج یک در همگ  کع آوردم  میان بع های پ.ی.ه و هانآیی

 ردایشگ یک رو آن ترکیب ، از مجموعع این  دارن. قرار ترکیب 

 از آوردی و وریآگردهمای ، گردهم زیستمحیط دود کع است

 هایپ.ی.ه شامل گردایش این  است واکنش  و کنش  بردارهای

 وشنربنابراین،   ستا سیاست و طبیعت، ننعت، اقتصاد، فرهن 

 ما جهان در را او  حر  زیستمحیط علوم چرا کع شودم 

 سبب ،هاپ.ی.ه واکنش  و  کنش گردایش این کع چن. زن.، هرم 

   است ش.ه نیز زیستمحیط علوم عمل  و علم  پیچی.گ 

 زیستمحیط موضوع، علوم بودن بسیط و پیچی.گ  این دلیل بع

 زیستمحیط  اجمال .گاهید در اما  است بسیط و پیچی.ه نیز

 کردن مح.ود با است ممکن کع جا آن تا است ش.ه کوشش

روشن،  ایها، جلوهآن تریناهمیت پر دادن نشان برای هاشادص

   ش.با دسترس در دقیق و درست آمار بر مبتن  و دقیق، شفا 

 کع ستا آن ،داشت اذعان  اجمال .گاهیبای.درد کع دیگری نکتع

 حصتف و غور بلکع ،است بسیط و پیچی.ه تنها عن ستیز محیط

 شیم  نن.علوم، هما از بسیاری در شای.  است بر زمان زین آن در

 یا و بنیادی پژوهش یک کار بتوان الکتریسیتع فیزیک و

 یک فزایشا با ، امثبرای   برد انتها بع فصل یک در را کاربردی

 ردنب پایین و باال درجع یک و بورت یک از محلو  قهره

 عمقال یک نتیجع در و نوآوری یک دلق بع توانم  ،متراهم

 بع یاب دست برای ،کع حال  در  نمود مبادرت پژوهش  -علم 

 چهار بع ح.اقل ،زیستمحیط علوم در پژوهش یک هاییافتع

مشاه.ه،  را هاپ.ی.ه تغییرات و هاتفاوت بتوان تا است نیاز فصل

 کع شودم  سبب بودن بر مانز این  کرد تحلیل و گیریان.ازه

 در هاژوهشپ گرفتن سرانجام و پژوهش  -علم  هایعمقال تع.اد

   دبپرداز رقابت بع دیگر علوم با نتوان. ،زیستمحیط علوم

 ترینمهم تجزیع با آم.ه عمل بع ، اجما روش پژوهش با

 یزااج بع آن بر حاکم علوم و زیستمحیط در ریدرگ بردارهای

 ردارهاب ترکیب یا بن.یجمع بردارها، بع از یک ره تحلیل و دود

 (  1391مخ.وم، ) است ش.ه دتم

( العس 6تا  5 یریتاد با) جهان با همزمان تقریباً ایران در هایافتع

 نآ برایی آغاز را میالدی 1960 دهع اگر  ع استگرفت شکل

 با زیستیطمح علوم ،اوان همین در نیز ایران ب.انیم، در جهان در

 ع.هاب کع نی. بر نرارت و شکاربان  سازمان شورای ان.ازیراه

 عال شورای بع مب.  استکلهم 1972 کنفرانس از پس

 از  آم. ش.، پ.ی. زیستمحیط حفاظت سازمان و زیستمحیط

 از نبتوا شای. ،زیستمحیط علوم با مرتبط دانشگاه  هایرشتع

هع دل اوای در جغرافیا و محیط به.اشت ،طبیعت بهسازی رشتع

 (  1376،  مبرقع و  نیبحر) برد نام دانشگاه تهراندر  50

 دهع از فراگیرطوربع ایران در زیستمحیط علوم توسعع ،اما

 جهان معتبر هایدانشگاه ایران  آمودتگاندانش ورود با 1360

 نیز اساس  قانون پنجاهم انل تصویب  .ش آغاز ایران بع غرب

 دانش توسعع و رش. ون قان هایزمینع ترینمهم از یک 

   شودم  محسوب کشور در زیستمحیط

 هایبرنامع ،(1404) کشور سالع 20 ان.ازچشم سن. ،چنینهم

 کع کشور علم  جامع نقشع و توسعع پنجم و چهارم

 قرار( باال الویت) الف الویت در را زیست های محیطوریآفن

با وجود   ان.تعداش وافر تأثیر زیستمحیط علوم توسعع در ،ده.م 

 کع اساس  قانون پنجاهم انل سوای کع نمود اذعان بای. این،

 متح.ه ایاالت حت  و است امروز جهان در پیشرو انل یک

 برنامع تنها ؛ن.ارد دود اساس  قانون در را انل  چنین هم امریکا

 بع کع است کشور اجتماع  و فرهنگ ، اقتصادی توسعع چهارم

نورت بع کشور در آن جایگاه و زیستمحیط بع ایشایستع نحو

 در آن بن.های از بسیاری کع ،پردازدم  عمل  و حقوق ، علم 

 ان.ازچشم سن. کع حال  در  ه استش. گرفتع نادی.ه پنجم برنامع

 از آرمان  وجع یک بیشتر کشور علم  جامع نقشع و سالع 20

 بع کع دهن.م  دست بع کشور زیستمحیط و زیستمحیط علوم

 زیستمحیط بع رسی.ن ،رسن.م  اجرا و ونو  غیرقابل ررن
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 هجوم با (،سالمتفقط  و فقر از دور بع) 1404 سا  تا مهلوب

 بسیاری ش.ن دشک و همسایع یکشورها از کشور بع ریزگردها

 پریشان، مهارلو ،ارومیع هایدریاچع مانن.:) آبگیرها و هاتاالب از

 دولت  بخش کارینمن.ا و هادشکسال  دلیل بع( بختگان و

( کشور سرزمین آمایش طرح غیاب در و راهبرد ب.ون س.سازی)

 بخش در آب درن.ی 70 ه.رده ) دصون  بخش و

 بع  رس.م  ناش.ن  نرر بع ،نباش. محا  اگر( کشاورزی

 نو هایانرژی توسعع و بسط از ش.ه، غفلت یاد هایکاست 

 تقریباً ) ش.ه حفاظت مناطق تخریب و( دورشی.ی انرژیویژه بع)

 بع دسترس  افزود، کع بای. را( کشور مساحت درن. ده

 تحو  سن. با وجود آین.ه سا  12 در را مهلوب زیستمحیط

   نمای.م  نیافتن  دست امری ،کشور فناوری و علم راهبردی

 تنها کع زیستمحیط هایبخش معرف  در ،کع آن فراتر

 از) هاآن ترین یافتن دست چنین هم و هاشادص ترینپراهمیت

، ان.ش.ه شمرده بر( آمارها بودن آم. روز و درست  دقت نرر

 بع را پیشین نفحات در ش.ه یاد هایکاست  موارد توانم 

   نمود مشاه.ه روپیش هایفرنت همراه

 و هاشیگرا و نوآوری و وریآعلم، فن موجود وضعیت تشریح

 شمرده بر هایشادص براساس زیستمحیط حوزه در طیشرا

 توانن.م  کع دهن.م  نشان را قوت  نقاط و هافرنت ،ش.ه

 دانشگاه  هایرشتع حضور ،میان این در  باشن. امی.وارکنن.ه

 و پایع، فن  انسان ، علوم علوم گروه چهار در زیستمحیط علوم

 ان.ازیراه  است دهن.ه نوی. کشور برای کشاورزی و مهن.س 

دولت ،  یهادانشگاه در زیستمحیط علوم دانشگاه  رشتع 42

 راستا این در غیرانتفاع  یهادانشگاه و اسالم  دانشگاه آزاد

 دانشجویان موزون توزیع چنین هم  ن.هست ذکر قابل

کارشناس ،  مقاطع در کشور هایاستان در زیستمحیط

 موفقیت از آکن.ه ایآین.ه از نوی. دکتری و ارش. کارشناس 

 همع این ان.ازیراه کع کرد فراموش ای.نب با وجود این،  ده.م 

 در کشور در وابستع هایرشتع و زیستمحیط دانشگاه  رشتع

  است آم.ه عمل بع سرزمین آمایش از منتج استراتژی یک غیاب

 حضور با چین و استرالیا مانن.: کشورهای  کع حال  در

 زیستمحیط هایرشتع کشور، در زیستمحیط آموزش عال شورای

 درن. کع گرفتن. شکل هاآن تحصیل  مقاطع و مکان  عتوزی و

 در اما  بردم  باال بسیار کشورها آن برای آین.ه در را موفقیت

 تخصص با علم  هیات اعضای وضعیت ایران، مرور

 استاد و مرب ، استادیار، دانشیار علم  هایمرتبع در زیستمحیط

 شتعر همع این در موفقیت بع  ابیدست کع ده.م  نشان

 دور بع نزدیک آین.ه در کشور در مختلف مقاطع در زیستمحیط

 استادیار 95دانشیار،  10استاد،  7 داشتن با ،زیرا  است انترار از

 17125 تنها تواننم  ،زیستمحیط تخصص با مرب  169 و

 افق برای مهلوب کیفیت با را 1390 سا  در ش.ه جذب

 یک یعن ) رسان. ثمر بع ،(مهلوب زیستمحیط داشتن) 1404

 95  (دانشجو نفر 170ی برا مرب  از باالتر علم  اتیه نفر

( ن. شو موفق همگ  اگر) دیگر سا  9 تا 4 بین فعل  استادیار

 را دکتری هایرسالع بتوانن. تا رسن.م  دانشیاری درجع بع

 هایارش.، پروژه کارشناس  هایکالس در و کرده راهنمای 

 نیز دانشیار 10 و استاد 7 ،زمان آن تا  نماین. ه.ایت را مربوط

 هاآن از فعل ، نیم  مرب  160 از اگر  ش. دواهن. بازنشستع

 نسبت ،شون. آین.ه سا  9 در استادیاری درجع کسب بع موفق

 تع.اد کردن فرض ثابت با) ن. بع یک دانشجو بع علم  هیات

 در نسبت این  نیست مهلوب چن.ان کع ش. دواه.( دانشجو

 ،یابن.ه توسعع کشورهای در و ده بع یک یافتع توسعع یکشورها

   (2)(شخص  فورمن، مکاتبات ریچارد) است 35 بع یک

 ای و روهگهیات، نهاد،  ک.ام نیست معلوم با توجع بع همع موارد،

 رد بسه  چنین فناوری و علوم، تحقیقات وزارت در اشخان 

  ان.هکرد تصویب و پیشنهاد، تایی. را زیستمحیط هایرشتع

 10 و استاد 6 با آم.ه عمل بع شخص  مکاتبات و هامصاحبع

 کع است نکرده روشن کشور یهادانشگاه زیستمحیط دانشیار

 و عچگون کشور در آن توزیع و زیستمحیط رشتع همع این تحو 

 .، درش عنوان کع گونعهمان  ه استش. نهادینع نهادی چع توسط

 کشور در زیستمحیط پژوهش و آموزش عال شورای غیاب

 در فعل  مرج و هرج وضعیت نگران د  تواننم  هم چن.ان

 تنور این در  نبود وابستع هایرشتع و زیستمحیط هایرشتع

 ومرلع وضعیت مورد در پیشین نفحات در .هرش یاد ، رکاست بع

   افزود یزن را ش.ه یاد نگران  د  بای. آین.ه در ،کشور در زیستمحیط
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 ش پژوه -علم  مجلع 14) کشور در منتشره هایمجلع وضعیت

هر   است امی.وارکنن.ه نسبت ، بع(ترویج  -عمل  مجلع 2 و

 مقالع 500 تا توانن.م  تنها ،سا  طو  در مجلع 16 چن. تع.اد

 از باالتر )معل هیات تع.اد بع توجع با رقم این  رسانن. چاپ بع را

 تع.اد فتنگر نرر در با اما  است منهق  (نفر 110 مرب 

 (نفر 17125) 1390 سا  در تنها کع زیستمحیط دانشجویان

 ستاریچاپ، ویرا باالی هزینع  است کنن.هان.، مایوس ش.ه جذب

 کع گونعهمان ،اما  باش. کاست  این بر دلیل  شای. داوری و

 را زیستمحیط هایپژوهش بودن برزمان ش.، نبای. یادآوری

 رچها بع ح.اقل  زیستمحیط شپژوه یک ،رایز  گرفت .هیناد

 را های افتعی بتوان. تا دارد نیاز زمان ترطوالن  دیل  گاه  و فصل

 یا رقب مثل دیگر علوم در کع حال  در ؛آورد دستبع پژوهش از

   نیست چنین شیم 

 جهتب   است دردشان استرالیا در زیستمحیط علوم وضعیت

 تمام بین را نهم رتبع استرالیا مل  دانشگاه کع نیست

 زافزونرو اقتصادی توسعع با چین  داراست جهان یهادانشگاه

 زیستمحیط هایتخریب و دهرات با مواجع بع طور فزاین.ه دود

 ب.ین کع کن.م  کوشش استراتژیک ریزیبرنامع با ،اما است  ش.

  آی. فایق تقاضاها با موزون پژوهش و آموزش توسعع با دهرات

 بع آوریروی و پژوهش نرر از ینچ کشور کع است  گفتن

 الزیم کشور  است پیشتاز جهان در حاضر حا  در ،نو هایانرژی

 مرج و جهر یعن  ایران با تقریب کم  با مشابه  تقریباً وضعیت

   دارد ،پژوهش  و آموزش  مراکز و هارشتع در

 بع وزارتخانع 12 شامل ،کشور در زیستمحیط در فعا  نهادهای

 سازمان یا شیالت سازمان مانن.:) مرتبط هایسازمان همراه

 شهرداری) هاشهرداری ،(کشور آبخیزداری و ، مراتعهاجنگل

 هایشهرداری میان در ترینفعا  تهران شهر شورای و تهران

 هایپژوهش مرکز) اسالم  شورای مجلس و( هستن. کشور

 نرارت و ریزیبرنامع معاونت ،سیما و ن.ا ، سازمان(مجلس

 م.یریت سازمان انحال  از پیش کع) جمهوری ریاست دیراهبر

 بخش و سرزمین آمایش دفتر داشتن با یریزبرنامع و

 علوم در کشور هایدستگاه ترینفعا  از یک  زیستمحیط

 ،(تاب.م  آن از ضعیف  نور تنها امروزه و بود زیستمحیط

  ،ترمهم همع از و( زیستمحیط شادع سع با) ومرعل رهنگستانرف

   است زیستمحیط حفاظت سازمان

  روهشپژ و اجرای  راکزرم تع.اد ،شودم  مالحرع کع گونعهمان

 ،زیستمحیط علوم در دانشگاه  هایرشتع تع.د موازات بع زین

 رنر از گرچع عملیات  و اجرای  مراکز تع.د  است ریگچشم

 کع یکشور در ،اما  است پسن.ی.ه زیستمحیط امور بع رسی.گ 

 و مان ساز تنریم یعن  سرزمین آمایش برنامع کردن ادهیپ زهنو

 جامسران بع آن در قرن نیم قریب از پس هافعالیت سامان.ه 

 سازرهچا چن.ان است نتوانستع تنها نع تع.د است، این نرسی.ه

 موازی سبب بلکع ،شود کشور زیستمحیط التضمع و مشکالت

 رزمینس اکولوژیک  توان ارزیاب  انجام) کاری دوباره و کاری

 و هاجنگل سازمان زیستمحیط حفاظت سازمان نهاد سع توسط

 ریاست راهبردی و نرارت معاونت و کشور آبخیزداری مرتع

 فساد اوقات گاه  و الما بیت لیم و فیح نتیجع در و( جمهوری

 زا برد  در فسادی چنین متأسفانع  است ش.ه اداری و مال 

، تع.د علت بع زیستمحیط هایشتعر برگزارکنن.ه یهادانشگاه

  دوردم  چشم بع نیز هاآن از قاطع ارزیاب  و بازرس  ع.م

 ذکر زا نویسن.ه کع دارد وجود مورد این در فراوان  هایمثا 

   است معذور ، اجمال .گاهید نیا در هاآن

 مردم هایسازمان ،نهادها موضوع بین در امی.بخش نقهع تنها

 و ارزیاب  ضمن کنن.م  کوشش کع تاس زیست محیط نهاد

 و دممر بع را درست و موقع بع داوطلبانع، هش.ارهای بازرس 

 هادن مردم سازمان 441 ،میان این در  ب.هن. ان.رکاراندست

 تحت کع ان.یافتع تشکل کشور استان 31 در زیست محیط

 علوم وزارت یا هافرمان.اری ،هااستان.اری ،کشور وزارت نرارت

 و زحمت، مشقت با استات  و مل  سهح در فناوری و اتتحقیق

 هاآن کار سخت  و زحمت، مشقت لیدل  کنن.م  فعالیت سخت 

 مالحرع  زیستمحیط مختلف متون در توانم  جزییات با را

 و ت دول نهادهای و هاارگان همکاری ع.م ،بودجع کمبود  کرد

   هاستآن از اهم حضور گرفتن نادی.ه

 سوم هزاره در ،ش. اد  یاجمال .گاهید نیا آغاز در کع گونعهمان

 ارتباطات، برای و زیستمحیط علم دو بر بیشتر تأکی. واسهع بع
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 در و پژوهش  نیآفر کار بع منجر کنون   بحران و وانفسا جهان

 استراتژی یک غیاب در اما  ش. دواه. بیشتر آموزش نتیجع

 کاروساز شای. حت  ،زیستمحیط علوم برای ایمنهقع و جهان 

 در اگر ،زیرا  نباش. موفقیت قرین چن.ان نیز مل  استراتژی یک

 و استراتژی چنین افغانستان و عراق مثل ما همسایع کشور

 ش.ن پیاده موفقیت بع تواننم  ،نباش. مهیا آن پذیرش

   بود امی.وار ایران در هابرنامع و کارهاها، راهاستراتژهای، سیاست

 هایش.ن دشک در توانم  را گمان و شک ینچن بارز مثا 

 یا و( تانافغانس دولت کارای  ع.م دلیل بع) هامون دریاچع پیاپ 

 در فرات و دجلع هورهای و هورالعریم از ریزگردها برداستن

 رد  اشغال فلسهین و ترکیع مشترك س.سازی دلیل بع) عراق

   نمود مشاه.ه ،(فرات و دجلع دست باال

 

 یریگبحث و نتیجه

 از نوی. جهان و کشور در زیستمحیط علوم آین.ه ،حا  هر بع

 کع بهتر چع  ده.م  آموزش و پژوهش اثر رب بیشتر  کارآفرین

 پژوهش و آموزش مل  استراتژی تبیین برایای ان.یشع

 بع جهان  ایمنهقع هایاستراتژی چارچوب در زیستمحیط

 انفرهنگست رد ملل سازمان زیستمحیط برنامع و یونسکو کمک

 کارگیریبع ع.م مانن. معمو  هاینرری تن  از و کرد علوم

 آموزش  ریزیبرنامع در کشور زیستمحیط علوم کسوتانپیش

 .اقلح 1404 افق بع بتوان تا نمود پرهیز کشور های دانشگاه

   «روز آن امی. بع» ش. نزدیک

گفتن  است رتبع جهان  ایران از نرر شادص عملکرد 

 114کشور جهان،  132بین  2012ت  در سا  زیسمحیط

ان زیست  ایراعالم ش.ه است  این در حال  است کع رتبع محیط

، 2010و در سا   67، 2008در سا   ؛53، 2006در سا  

ش ای این رتبع نشان از افزایپلع 36بوده است  نزو   78

 ین زیست  دارد  بررس  شواه. عهای محیطها و آلودگ تخریب

 سازد دوب  این کاهش رتبع را نمایان م جود نیز بعوضع مو

چن. اتفاق بسیار تامل برانگیز در  ،سا  ادیر 2 -3در 

  بخش عریم  از ع استزیست کشور بع وقوع پیوستمحیط

هزار هکتار از اراض  این  390دریاچع ارومیع دشک و ح.ود 

د ترین رد.اعنوان بزرگدریاچع تب.یل بع کویر ش. کع از آن بع

منف  ناش  از دشک ش.ن  آثارشود  یاد م  21زای  قرن بیابان

 بع یقینهای آین.ه این دریاچع بزرگ بع ق.ری است کع در سا 

تر دواه. آورد  مشکل دیگری زیست کشور را پایینرتبع محیط

نمای. رون. فروافت سفره های آب کع بسیار قابل تأمل م 

رش شرکت منابع آب، گزا کع براساسزیرزمین  در کشور است 

از   متر افت پی.ا کردن. 102طور متوسط دشت کشور بع 70

طرف  فرونشست زمین در برد  مناطق کشور از جملع دشت 

متر و دریاچع پریشان سانت  25متر، نیشابور سانت  30مشه. بع 

 ،  همچنین در جنوب تهرانبوده استمتر در سا  سانت  5هم 

در این  ه است ر سا  رسی.دمتر سانت  36فرونشست زمین بع 

متر در میل  4اگر فرونشست زمین بع  در دنیا کع است حال 

کنن.  با این معیارها، برس.، شرایط را بحران  اعالم م  سا 

 برابر وضعیت بحران  دارد  9جنوب تهران 

زیست، یک  دیگر از مشکالت مهم محیط ،در حا  حاضر

ست اب  یافت  و پساب و فاضالهای غیر بازافزایش میزان زبالع

  ودگهای سهح  و زیرزمین  راه پی.ا م  کنن. و آلکع بع آب

 شوردهن.  هجوم ریزگردها از غرب کآب و داك را افزایش م 

 هاست کع شهرهای غرب  و مرکزی را دچار مشکل  بزرگسا 

ت  سادتع و به.اشت و سالمت عموم  را بع دهر ان.ادتع اس

ر ناش  از سودت غیراستان.ارد نیز د افزایش گازهای سم 

 دوب  نمایان است تابلوهای اعالم آلودگ  هوا بع

ها بع موقعیت اقتصادی کشور و افزایش تحریم ،هم اکنون

ع ا برای ش.ه کع مشکالت اقتصادی اولویت م.یریت بحران گونع

ز بسیاری ا یدود فرادوان.ه است  مشکالت اقتصادی سرمنشا

آت  دواهن. بود  کاهش فروش نفت  زیست مشکالت محیط

طبیع  ابعرویکرد اقتصادی را بع سمت استفاده بیشتر از سایر من

رویع از برداری ب ان.ازی و بهرهسوق داده است  دست

 ،ها، مراتع، مناطق حفاظت ش.ه و سایرطبیع ، جنگلمنابع

و  دراز م.ت آثارهای  است کع از جملع فعالیتمناطق حساس 

این  زیست بر جای دواه. گذاشت رگشت  را بر محیطغیرقابل ب

یت وضع کعان. ش.هکنون  افزوده  بع آثار غیرقابل برگشت آثار

 . نسازتر م زیست ایران را باز هم بحران محیط
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