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وسط پروفسور ارنست اولريش فون وايتسزآر، برادرزاده رئيس جمهور  ت1995اين آتاب در سال 
دو . اسبق آلمان و نمايندهء آنوني سوسيال دمكراتها در مجلس آلمان نوشته شده است

هانتر الوينس آه هر دو آمريكائي . نويسنده ديگر آتاب عبارتند از آموري الوينس و همسرش ل
مترجم فارسي آتاب آقاي  .مي باشند“ اآيانستيتو آوهستانهاي ر”هستند و موسسين 

 .مهندس جواد ولدان متخصص محيط زيست و شيمي و مقيم آلمان مي باشد
 

نويسنده آلماني آتاب، ارنست اولريش فون وايتسزآر پرزيدنت انستيتو وورپاتال براي محيط 
ران وي در مشكالت و مسائل زيست محيطي از صاحب نظ. زيست، انرژي و آب و هوا مي باشد

بنام است و در آنفرانس هاي جهاني زيست محيطي اغلب رياست هيئت علمي آلمان را بعهده 
وايتسزآر عضو آلوپ رم است و آتاب فاآتور چهار را بعنوان گزارشي به اين آلوپ تاليف . مي گيرد

 .و ارائه آرده است
 

 با 97 تا 96 و در سال  يعني چند ماه پس از انتشار آن خواندم95اين آتاب را من در اواخر سال 
عاقبت بعد از گذشت شش سال از ترجمه . اجازهء آتبي نويسنده آنرا به فارسي ترجمه آردم

 .  در انتشارات اميرآبير چاپ و منتشر گرديد2003فارسي آتاب در سال 
 

ي و اين است آه در بهره گيري از منابع طبيعي راندمان را، آارآئ“ فاآتور چهار”منظور از نام آتاب، 
 .  يا بازدهي را با ضريب چهار يعني چهار برابر افزايش دهيم

 
هدف اين است آه از يك بشكه نفت و يا يك متر مربع خاك حاصلخيز چهار برابر مقدار آنوني بهره 

يعني رفاه را دو برابر آنيم و همزمان مصرف ذخائر را به نصف مقدار آنوني خود آاهش . بگيريم
 .دهيم

فيت و توانائي ما بستگي دارد آه تا چه حد از جسارت، فانتزي و قٌوه تخيل بهره البته اين به ظر
صاحبنظران ديگري . مند بوده و خواستار چه مقدار افزايش راندمان در خدمت محيط زيست باشيم

اما نويسندهء اين آتاب، آقاي . هستند آه در اين رابطه از فاآتور ده و يا صد صحبت مي آنند
ين علم به اين واقعيت علمي عملي آن اما با تواضع و شكسته نفسي و يا واقع وايتسزآر در ح

 .  بيني خاص خودش تنها فاآتور چهار را مطرح مي آند
 

توليدي، حمل و نقل و : اين آتاب روش استفاده از راندمان و آارآئي را در موارد مختلف زندگي
با بهره گيري از راندمان و بازدهي چگونه اين آتاب مي آموزد آه . خدمات را  به ما نشان مي دهد

 .مي توان بر بسياري از آلودگي هاي زيست محيطي و مشكالت محيط زيست غلبه نمود
 

يكي از خصوصيات مهٌم و واقعيات علمي مورد بحث اين آتاب در اين نهفته است، آه قوانين 
روشهاي . بكار گرفتعلمي مطرح شده در اين آتاب را نيز مي توان در بخشهاي ديگر زندگي 

برخورد علمي و معقوالنه اي آه در اين آتاب مطرح مي شود مي تواند راهگشاي مشكالت 
فردي آه متعهد بوده و با خود برخورد و از خويش . شخصي و زندگي خانوادگي ما نيز باشد

حسابرسي آند، با مطرح شدن راندمان و آارآئي نتيجتا مي بايست به راندمان شخصي و 
بازدهي و راندمان را مي توان . ي اعمال و رفتار فردي خود انديشه نموده و خود را رشد دهدبازده

در افزايش آيفيت زندگي فردي و معنوي و بخصوص در افزايش بهبود روابط ميان انساني بكار 
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 مثال با پي بردن به مفهوم تداوم و تداوم پايدار مي توان به يك رابطه ميان انساني متداوم. گرفت
چه بايد آرد آه روابط ميان انساني از تداوم برخوردار باشد؟ آيا با . و يا با تداوم پايدار انديشه نمود

انديشه و بسنده آردن به منافع زودگذر شخصي و استفاده و سوءاستفاده آردن از همنوعان و 
 اطرافيان مي توان به يك رفاقت سالم و متداوم دست يافت؟

 
ردن بيست مثال عملي مي آموزيم آه چگونه بازدهي انرژي را افزايش در فصل اول آتاب با آو

 :تعدادي از اين مثالها عبارتند از. دهيم
با اينكه پانزده تا .  از قطب شمال تا جزيره سيسيل تنها با يكبار سوختگيري:اتومبيل برتر -

مي بيست سال است آه از وجود تكنولوژي موتورهاي بنزيني با مصرف سه ليتر و آمتر 
گذرد، قابل پرسش است، آه چرا صنايع اتومبيل سازي آلمان و جهان از ساخت چنين 

آيا اين يك سوال بجا و منطقي نيست آه ما در اينجا مطرح . موتورهائي سر باز مي زنند
چرا زماني آه مي توان با سه ليتر بنزين و آمتر مسافت يكصد آيلومتر را : مي آنيم

بنزين به اسراف مي رسانيم؟ آيا اين را نمي توان آم عقلي و پيمود، ده تا دوازده ليتر 
 جنون بشري نام نهاد؟

اين پنجره ها نور و .  حرارت و خنكي مطبوع به بهاي مجاني:“خارق العاده”پنچره هاي  -
انرژي گرمائي خورشيد را به درون هدايت مي آنند اما از خروج گرما و يا خنكي مطبوع 

 .نماينداتاق به خارج جلوگيري مي 
مي توان مصرف برق را تا سه چهارم ... با افزايش راندمان قطعات و :لوازم خانگي و يخچال -

 آاهش داد
با المپهاي صرفه جو .  آارخانجات المپ سازي بجاي نيروگاههاي انرژي:منابع روشنائي -

مي توان مصرف برق در خدمت روشنائي را تا هشتاد درصد آاهش داد و در عين حال از 
 . با آيفيت بهتر بهره مند گرديدنوري 

 
در فصل دوم آتاب با ذآر بيست مثال ديگر افزايش بازدهي و راندمان ماده را به ما نشان مي 

 :تعدادي از اين مثالها را نام مي برم. دهد
 آبياري قطره اي -
 مصرف آب در خانه داري -
 آشاورزي -
 مواد شيميائي -

شود چگونه راندمان و بازدهي در حمل و نقل را و در فصل سوم با ده مثال ساده نشان داده مي 
 :تعدادي از اين مثالها عبارتند از. افزايش داد

 ويدئو آنفرانس -
 نامه الكترونيكي -
 چرا مواد مورد نياز و مصرفي ما مي بايست چندين هزار آيلومتر را :ماست توت فرنگي -

ل زندگي ما نيز توليد بپيمايند تا به دست ما برسند، در صورتيكه همان مواد در حومهء مح
 مي شوند؟ 

 راه آهن -
با اجراي اين .  شهري در جنوب برزيل، ساخت سيستم پر راندمان ترافيك عمومي:آوريتيبا -

سيستم ترافيك شهري در يك شهر جهان سومي نه تنها به سوبسيدهاي دولتي نيازي 
 .)3(نيست، بلكه اين پروژه از همان ابتدا سودآور بوده است

 
در فصل دوم از چگونگي خريد و . آتاب و در فصل اول آن مفهوم بازار را بازگو مي آنددر بخش دوم 

در فصل سوم نشان مي دهد آه با تصحيح انگيزه . گفتگو مي شود“ راندمان و بازدهي”فروش 
هاي اشتباه و با پاداش و جزاي اعمال صحيح و غلط چگونه مي توان از افزايش راندمان در محيط 

بگذار تا ”: و در فصل چهارم به تعريف رفرم و تحول اآولوژيك ماليات مي پردازد. فتزيست بهره گر
 “...قيمتها سخن بگويند

 
و در بخش سوم با معرفي برخي از بحرانهاي زيست محيطي نشان مي دهد آه چرا و چگونه 

من در فصل دوم از به. در فصل اول از نشست جهاني در ريو صحبت مي آند. بايد دست بعمل زد
فصل سوم به گفتگو در ارائه راه حلهاي ناآافي و . ماده و مشكالت فراموش شده گفتگو مي شود



ما تنها پنجاه سال فرصت داريم، ”و در فصل چهارم به اين هشدار آه . نيمه آاره مي پردازد
 .“بنابراين زماني براي اتالف باقي نمي ماند

و در فصل اول تفاوت رفاه و درآمد را روشن . دبخش چهارم آتاب به ترقيات واقعي تمدن مي پرداز
فصل دوم به تجارت آزاد و محيط زيست، در فصل سوم به رفاه غيرمادي و در آخر آتاب با . مي آند

درج منابع علمي و ذآر مآخذ به آندسته از عالقمنداني آه مايل به دنبال آردن موضوع مي باشند 
 . ياري مي شود
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