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و������

و ���رت��ی �زم ��ای

��ر ��دن در ���ی ��ز

ﺧﯿﻠﯽ از ﮐﺎرﻫﺎ را ﻣﯽﺷﻮد در
ﻀﺎی ﺑﺎز اﻧﺠﺎم داد ،ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ
ﻓ
ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ اﺳﻤﺸﺎن ﻫﻢ ﺑﻪ
ﮔﻮﺷﺖ ﻧﺨﻮرده ﺑﺎﺷﺪ!

�ی ��ز و ������ی ���ون از ����

���� ��
�؟ ����� ��ا�� ��� ا��؟ ��
���
��ر ا������ ،ا�� ���� را ���ا
ا�� ا��
��� �� ����� ،د��� ��ر �� ����.
��� ��� ���� ���� و��د دارد؛ از

�� دو�� دار�� در ���ی ��ز ��ر �

��ای ا��ادی
�� و ��ر��ی ����ط �� ����� ��
��و����ی ��
���ورزی و آ��زش �� د���ان.
���ز دارد������ :دار�� ���� ر���� و
��اد ����� �� ���رت��ی �����
�� ���� �� ا
���س��ی در���� ���� ���� ��ب
�ب ����؛ ز������س�� و ز���
د����ن �
���� در �������� ���� ����� و
�� �� در���ور��������������� .
از ������ ��
�ب ���� ������� و ���ر �����.
�� ����م آ��زش �� �����ی ���
������ی ا�
�� در ���� ���ون ��ر ������ ����
���رت��ی ����وت��� ،ی ا��ادی
�� ��� از ا��
�ی ،رو���ی ����ا������ و از ���
����� ��� دا��� ����� :ارادهی �
و������ی �
��ن�� �� ��م���س�� ��� ���� ،از
�� �������� .ی ا��اد ،از ����
����� ،ا���ام
���ی ��ا�� ����ز��� �����.
��
ً
��� �������ت�� ���� ��
�� و آ��د�� ������ ���ز دار��؛
���� از ����� �� ��ر ��و
��� ��ری ������������ .ی ��ق
��� ����� و ��ون ��� �� �����ا
������ ا����د دا
����او��ت ���� ���ع �� ����؛
���ا��� از ���ن��ی ���� ��� ��و��.
���� ��ی ����� ��
����� از ���� ���ات ����ری را
��ی ����ز��� ��ای ���ت و �
ً
��� آ�����ن
�� ��ن ������.

۶

��ز��� و ����و��ز ����� ��

شغلت هرچه باشد ،باید همیشه
برای هرگونه شرایط آبوهوایی آماده باشی و
احتیاط کنی .کار کردن در محیط بیرون
چالشهای غیرمنتظرهای هم با خود به همراه
م 
یآورد ،پس بیشتر از هر چیزی باید
به ایمنی خودت ،دیگران و طبیعت توجه کنی.

اگر همهی این ویژگیها و

مهارتها را داری ،پس کار

کردن در فضای باز خوراک
خودت است!

این کتاب  25شغل مختلف در فضای باز
را معرفی میکند و نیمنگاهی میاندازد به یک
روز
کاری افرادی که این شغلها را برع
ً
هده دارند .قرار است نکتههای مهمی یاد بگیری،
مثال اینکه چگونه باید شغل موردن
ظرت را پیدا کنی یا اگر آن شغل را برعهده بگیری
باید چه کارها و مسئولیتهایی را ا
نجام بدهی .نکتههای بامزهای هم در کتاب وجود
ً
دارد ،مثال آش
نایی
با
بدت
رین
قس
مت
کار
یک
مربی
مو
ج
سواری!
را

هنمایی :به شن و لباسهای خیس ربط دارد!

لهای مختلف
وقتی با این شغ 

آشنا شدی ،برو به صفحهی  46و
ببین کدام شغل ممکن است برای
تو مناسب باشد .برای آشنایی با
شغلهای بیشتر هم نگاهی به
صفحهی  48بینداز.
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در اقیانوس) دیدم و از
حیات دریایی (زندگی
ای تلویزیونی دربارهی
علوم و ر یاضی را خوب
بچه که بودم ،برنامه
وران مدرسه درسهای
د
م.
شد
ب
قع مجذوب دنیای ز یر آ
م .در حال حاضر در یک
همان مو
ریایی ادامهتحصیل داد
گاه ،در رشتهی علوم د
یاد گرفتم و در دانش
ب مشغول کار هستم.
مد جنوبی در قطب جنو
یقاتی در اقیانوس منج
پروژهی تحق

1

صبح در کابینم ،با صدای امواج از خواب
بیدار میشوم .در حال حاضر در یک
کشتی تحقیقاتی هستم که کارش بررسی
ریزپالستیکها (ذرههای خیلی کوچک
پالستیک) روی سطح اقیانوس است.
این روزها میلیاردها ریزپالستیک سراسر
اقیانوسهایمان شناور هستند .به اینجا
آمدهام تا دربارهی تأثیر این پالستیکها بر
زندگی دریایی تحقیق کنم.

2

اولین کارم بعد از خوردن صبحانه این
است که چند ریزپالستیک از اقیانوس
بردارم .با دستیارم به عرشهی کشتی
میروم .هوا خیلی سرد است و بهخاطر
همین لباسهای گرم تنمان میکنیم.
برای ایمنی بیشتر کالههای ایمنی و

و
قتهایی که در سفر تحقیقاتی
نبا
شم ،در آزمایشگاه مشغول تحلیل
دادهها هس
تم ،گزارش مینویسم و کارهای
زیست
شناسان دریایی دیگر را مطالعه
میکنم.
همیشه در حال یادگیری هستم.
زیستشناس
های دریایی میتوانند دربارهی
زندگی ه
مهی گونههای آبزیان بهصورت
تخص
صی مطالعه کنند؛ از نهنگهای
غ
ولپیکر گرفته تا موجودات ریز
دریایی.

جلیقهی نجات هم میپوشیم.

3

تجهیزات جمعآوری پالستیک را آماده میکنیم .کارکنان
کشتی کمکمان میکنند توری مخصوص را به پشت
قایق وصل کنیم .تور را به داخل آب میاندازیم .تور
پشت سر قایق کشیده میشود و ریزپالستیکها را

سفرهای اکتشافی

کشتیهای تحقیقاتی تا  100نفر
ظرفیت دارند .عالوه بر کارکنان کشتی،
متخصصانی مثل اقیانوسشناسان،
زیستشناسان دریایی و بومشناسان
که دربارهی اقیانوسها ،زندگی موجودات
زیر آب یا محیطزیست تحقیق میکنند،
در کشتی هستند .این افراد هفتهها روی
آب زندگی میکنند تا اطالعات بیشتری
دربارهی اقیانوسهای حیرتانگیزمان
به دست بیاورند.
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جمع میکند.

4

بعد از جمعآوری نمونهها آنها را به آزمایشگاه
کشتی میبریم و ذرههای کوچک را زیر میکروسکوپ
بررسی میکنیم .این ذرات آنقدر کوچکاند که
بدون میکروسکوپ دیده نمیشوند .در
این بررسیها دنبال هر موجود ریزی

5

بعد از پایان کار ،ناهار میخوریم .امروز
دریا کمی طوفانی است ،به همین خاطر
باید بشقابهایمان را محکم بچسبیم!

میگردیم که ممکن است در این
تکههای پالستیکی وجود داشته
باشد .میخواهیم ببینیم آیا
برای محیطزیست ضرر
دارند یا نه.

7

بهمحض اینکه اورکاها از ما دور میشوند،
نمونههایپالستیکیبیشتریجمعمیکنیم.
در پایان روز ،نکتههای الزم را یادداشت میکنم
تا در گزارشم به آنها اشاره کنم .در تمام مدت
حضورم در کشتی ،ساعتهای طوالنی را

6

صرف کار و مطالعه میکنم تا از سفر تحقیقاتی
بیشترین استفاده را ببرم.

بعد از ناهار ،به عرشه برمیگردیم تا بازهم
پالستیک جمع کنیم؛ اما مشکلی پیش
آمده است :نمیتوانیم تور را به داخل آب
بیندازیم ،چون یک دسته اورکا (نهنگ قاتل)
در نزدیکیمان شنا میکنند و نمیخواهیم

8

مزاحم آنها بشویم .اگر الزم باشد ،حاضرم
چند ساعت منتظر بمانم؛ من عاشق
تماشای این موجودات شگفتانگیزم.

ساعت  7:30شب است و وقت خوردن شام با بقیهی
دانشمندان توی کشتی .من کنار یک یخچالشناس
مینشینم؛ کار او بررسی سرعت ذوب شدن یخهای
قطب شمال است .عاشق این هستم که پای صحبت
بقیهی دانشمندان بنشینم ،اما به نظرم کار خودم از
بقیه جالبتر است!

ب
هترین و ب
بهتری
ن :کاوش در

دترین ب
خش شغ

بد

ل من:

دنیای ز
یر آب باورن
کر
دن
ی
ا
س
خیلی
ت و هنوز
چیزها را کش
ف
ن
کر
د
ه
ا
یم.

تری
ن :دریازدگ
ی! گاهی بادها و امواجْ
خ
میش
یلی سنگین
وند ،اما عاد
ت میکنی!
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����� .و���� ��ه ��
ت �� ا�� از ����ا���
���� �� ���� ز����ا
�� ��رک روز�������ری
�������
� ����ا�� ��� .از ا��
��
��
�
ی
��
��
��� روز �������
� .آن��ر ا�� ��ر ��ا��
���� را در و���� ����
د��� ��� ��دم و ����
�وش آن�� �� ������ و
����� ،دور
از راه ����� ����� و �
��د �� ��� ز����ام را
��ت���
������ ����را��.

1

���� ا�ن ر���م �� د��� ��،
������ ��� ��� .از ������ی آ����
و��هی �����ان ��ان��ب از �� ��ا��� �����ای
در ا����ره ������ �� �� ����� ����ار ا���م ��
���������� در د��� �� آ��ن و د����� ا��.
�����ا�� �����م ��رم را ��وع ���!

2

از ���ن ا���ای ��واز �������� را ��وع
����� و و��� �� ���� ��ر�� ��ای ���
������ ���� در د��� �� ������ر��ی
����� ��� �� .و��� ��د���ی �����
��ا��ازم و �������ی ��دم ���� را در
���ی ���زی در��رهی ��� ����ا��.

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ و ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ
ﺑﺨﺶ ﺷﻐﻞ ﻣﻦ:

ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ���� ���� �� :ا����ام
و دو�� دارم �� ����ی ا��ادی ��
از و���ــ� ا�ــ���ده �����ــ� ��ــ�

��� از �����ن ����� ��ت �����.
ﺑﺪﺗﺮﯾــﻦ� :ــ� �ــ� �ــ�ردن �ــ���
�ــ�اب! در �ــ�ل �ــ�������� ،ا�ــ�
�ــ� �ــ� ��ر�ــ�د و �ــ� ����ا�ــ� .در

��� ،و��� ��ای د��ن ��ذ����ی
��د���ی ��ی �� ����� ������
�����ام �� ��رود!

3

��� �� د��ن را����ی ��ر ��روم .او ��ار ا�� ���
را ����� ���� .را����ی �� ���ی ������ را ��
ً
د����� �� آن�� آ��ن ا�� �������؛ ���
������ �� ��� ���دار دار�� �� ��� ��ارد.

۱۰

������ل
�� ��� از ����د ���ر
در ���
��ره ��� ��دهام����� .
���ه
����هی ����ری د��هام،
از ��
��ارهی ������ ����� ��
��رگ���� آ���ر ���ن.

