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  1393و پذیرش خرداد  1393فروردین : دریافت
  چکیده

قرن نوزدهم آغاز و در اواسط قرن بیستم با تدریس دروس  پژوهش جدي بر روي خاك در هلند در اواسط

جامعه هلندي و جوامع اروپاي غربی . دانشگاهی و تاسیس مؤسسات پژوهشی علوم خاك بسرعت گسترش یافت

در طول قرن گذشته از جامعه صنعتی ابتدائی با غالبیت ویژگی هاي روستایی و کشاورزي به جامعه اي پسا 

هدف این مقاله تحلیل تاریخ توسعه  .تبدیل شده اند ،نقشی کلیدي بازي می کند صنعتی که در آن خدمات

علوم خاك و کنکاش در ارتباط بین علوم خاك و توسعه در بافت اجتماعی هلند یا بافت اروپاي غربی است تا 

لند و دیگر با این نگاه در روند توسعه در ه. نکات الزم را براي لحاظ در توسعه آتی علوم خاك فراهم نماید

، )1945-1970(3کشورهاي اروپاي غربی از زمان جنگ جهانی دوم سه دوره ي توسعه شامل موج تولید گرا

در ارتباط با اراضی ) تا کنون 1980اواخر دهه (و موج سوم) 1980تا اواخر دهه  1970(4موج زیست محیطی

دریج بروز و ظهور یافته، کم رنگ این سه دوره ي توسعه اي به صورت سه موج متوالی بت. تشخیص داده شد

در مدت مشابه علوم خاك بعنوان بازتابی از توسعه عمومی جامعه دو . شده و نیز واجد همپوشانی هایی بوده اند

را براساس تغییر در  6و موج تقاضا محوري علوم خاك 5موج توسعه اي مشمل بر موج عرضه محوري علوم خاك

  . عناوین پژوهشی، کمیت پژوهشهاي خاك، تمرکز موضوعات یا سبک پژوهشها از سر گذرانده است

  .توسعه، تولیدگرائی، محیط زیست گرائی، عرضه محوري و تقاضا محوري :واژه هاي کلیدي
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  مقدمه
پژوهش جدي بر روي خاك در هلند توسط 

اچ در اواسط قرن نوزدهم آغاز و توسط جی، .سی.دبلیو
ون بارن در واگنیکین و دي جی هیسینک در خرونینگن 

در اواسط قرن بیستم . گیري شدقرن بیستم پیدر اوایل 
علوم خاك با تدریس دروس دانشگاهی در دانشگاه هاي 

اگنینگن و تاسیس آمستردام، خرونینگن، اوترخت و و
پس از جنگ . مؤسسات پژوهشی بسرعت گسترش یافت

جهانی دوم، تعداد خاکشناسان و دانش علوم خاك در 
بطوریکه در . هلند از رشد قابل توجهی برخوردار گردید

تعداد خاکشناسان هلندي به ازاي هر یکصد  1998سال 
نفر رسید که چند  23هزار هکتار اراضی کشاورزي به 

 8/5(و انگلیس ) نفر 7/2(، دانمارك )نفر 3(انسه برابر فر
  ). 2000ون بارن و همکاران، (بود) نفر

تا کنون برخی دستاوردها و امور توسعه اي در 
بورمان : بعنوان مثال(علوم خاك هلندي مستندسازي شده 

و ) 2000؛ کنیب، 1990؛ هامسن، 1995و سوینک، 
نوشته بیوگرافی مختصري از برخی خاکشناسان هلندي 

مجله علوم کشاورزي هلند، : بعنوان مثال(شده است 
به لحاظ بین المللی نیز ). 1990؛ ون اوکوك و بونی، 1974

پیشرفتهایی در تاریخ نگاري علوم خاك حاصل 
ولی بایستی ) 1997یالون و برکویس، : بعنوان مثال(شده

مروري موثق و جامع از تاریخ توسعه علوم خاك در هلند 
  .نگاشته شود

هدف این مقاله تحلیل تاریخ توسعه علوم خاك 
و کنکاش در ارتباط بین علوم خاك و توسعه در بافت 

جامعه . باشداجتماعی هلند یا بافت اروپاي غربی می
هلندي و جوامع اروپاي غربی در طول قرن گذشته 

اي صنعتی با که از جامعهاند بطوريتغییرت زیادي داشته
اي پسا ی و کشاورزي به جامعههاي روستایغالبیت ویژگی

 ،کندصنعتی که در آن خدمات نقشی کلیدي بازي می
علوم خاك نیز در این مدت دستخوش . اندتبدیل شده

تحوالتی گردیده ولی به اندازه و همگام با تغییرات جامعه 
  با این نگاه مقاله مروري حاضر بدنبال خالصه . استنبوده

ل گذشته در جامعه سا 50نمودن نقاط عطف توسعه طی 
هلندي و سایر جوامع اروپاي غربی و فراهم نمودن نکات 

  .باشدالزم براي لحاظ در توسعه آتی علوم خاك می
  

  روند توسعه در جامعه هلند
در روند توسعه در هلند و دیگر کشورهاي 

اي اروپاي غربی از زمان جنگ جهانی دوم سه دوره توسعه
در ادامه به تشریح . است در ارتباط با اراضی قابل تمایز

تدریج ي توسعه که به صورت سه موج متوالی بهسه دوره
بروز و ظهور یافته، کم رنگ شده و نیز واجد همپوشانی 

  اند، می پردازیمهایی بوده
  

  )1945-1970( 7موج تولید گرا
اولین موج توسعه در شرایط نابسامان پس از 

کمبود . فتجنگ جهانی دوم همگام با بازسازي ظهور یا
غذا همراه با انفجار جمعیت پس از جنگ، نیاز جدي به 

کشاورزي و توجه به آن را رقم افزایش تولیدات 
خوشبختانه پس از جنگ، علوم از موقعیت مناسبی .زد

بینی زیاد همراه با و خوش) 1985تینکر،(برخوردار بود
موجب بسط سریع  1950در دهه  8غالبیت پوزیتیویسم

ها در این دوران پژوهش. زي گردیدتحقیقات کشاور
عمدتا به سوي بهبود تولید کشاورزي هدایت گردید و 

هاي کشاورزي، بدلیل توسعه فناوري و بهبود زیر ساخت
در این میان . تولیدات کشاورزي بشدت افزایش یافت
وري کشاورزي علوم خاك نقش بارزي را در افزایش بهره

                                                        
7 The production wave 

مکتبی است که می گوید علم صرفاً با کمیات قابل مشاهده  "پوزیتیویسم" 8
سروکار دارد و هدف آن دادن نظم به مشاهدات است، بدون آنکه صحبتی از یک 

عبارتست از این ادعا که تجارب حسی  "تجربه گرائی". واقعیت زیربنائی شود
و یا  "گرایى منطقى تجربه". اء اولیه دانش و منشاء صدق گزاره ها هستندمنش

به وسیله اعضاي حلقه  1920مکتبی است که در دهه  "پوزیتیویسم منطقى"
این گروه روي مساله معنا تمرکز نموده و . بوجود آمد...) شلیک، کارناپ و ( وین

معنا دار بودن یک گزاره  اصل تحقیق پذیري را ارائه دادند که بر مبناي آن معیار
( ، تحقیق پذیري تجربی است)یعنی غیر ریاضی و غیر منطقی( غیر تحلیلی

از علم سکوالر تا علم دینی، پژوهشگاه علوم انسانی و . 1388 .گلشنی، مهدي
 ]اضافه شده توسط مترجم)[201مطالعات فرهنگی، شرکت چاپ فرشیوه، صفحه
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ینی نموده بود که بگرچه مالتوس درست پیش. ایفا نمود
گیرد اما رشد جمعیت از میزان عرضه غذا پیشی می

اکتشافات خاکشناسان از جمله متخصصین تغذیه گیاه را 
  . محاسبه نکرده بود

است که اگرچه در نکته مهم در این دوران آن
هاي صنایع و رشته هاي غیر کشاورزي نتایج پژوهش

ها در پیشرفتور غرورآور بود ولی مبتکرانه و بهره
، زیرا )1985تینکر،(کشاورزي نقد جدي را بهمراه آورد 

تولید کشاورزي براي اولین بار در  1970در اوایل دهه 
اروپاي بعد از جنگ جهانی دوم از میزان تقاضا پیشی 

-هاي بدست آمده با پیامدهاي هزینهگرفت، ولی موفقیت

محیطی زائی همراه بود که منجر به بروز موج زیست
  .گردید

  
  )1980تا اواخر دهه  1970(محیطی موج زیست

هاي مشهور توجه با الهام از کتاب 1970از دهه 
زیست به هاي طرفدار محیطحفاظت گرایان و گروه

هارتمینک، (زیست جلب شدتخریب محیط
هاي عمومی و سیاسی هاي منتشره آگاهیگزارش).2002

اي که آگاهیزیست تغییر داد، را در مورد وضعیت محیط
ها بینیاگر چه اغلب پیش. جهان پیش از این فاقد آن بود

نمودند بیش ها ترسیم میهایی که این کتابو چشم اندازه
از حد بدبینانه بود، اما سبب تغییر نگرش عموم جامعه و 

-سیاستمداران نسبت به کشاورزي و اثرات آن بر محیط

ایی هاي شیمیمصرف بیش از حد نهاده. زیست شد
ناخواسته خاك، آب و هوا را آلوده ساخته و موجب 

هاي طبیعی حیوانات و گیاهان ویرانی و انحطاط زیستگاه
محیطی را ها جنبش زیستمجموعه این آگاهی. گردید

-بوجود آورده، قانونگذاري در این ارتباط آغاز و پژوهش

هاي محیط زیستی در ارتباط با اراضی مورد توجه بیشتري 
  .گرفتقرار 

هاي بوجود آمده بواسطه این موج و آگاهی
که بطوري. دیدگاه عموم جامعه نسبت به علم تغییر یافت

دانشمندان  دیگر بمانند گذشته آنقدر مورد اعتماد نبودند 

تا توصیه هایشان بتواند بر افکار عمومی تأثیرگذار 
در این دوره کشاورزي بعنوان عامل ). 1985تینکر، (باشد

بدلیل عرضه . محیطی قلمداد گردیدالت زیستاصلی مشک
اي که بهمراه داشت بویژه در بیش از حد غذا و هزینه

هاي عمومی کشاورزي، پیشنهاد شد تا ارتباط با سیاست
هاي کشاورزي بگونه اي تغییر یابد تا از تولید پژوهش

بعالوه عرضه اضافه تولید در . اضافه جلوگیري شود
ت پردازان حمایت شده بود کشاورزي که توسط مالیا

همراه با تخریب هاي زیست محیطی سبب مخدوش شدن 
همه این موارد موج . تصویر عمومی کشاورزان گردید

  دیگري موسوم به موج سوم را دامن زد
  

 )کنونتا 1980اواخر دهه (موج سوم 

موج دیگري آغاز شد که  1980از اواخر دهه 
اي که جامعه. شودیگاهی از آن به جامعه پسامدرن تعبیر م

داري هاي جامعه مدرن تنها سرمایه از مجموعه ویژگی
اي که بطور بعنوان نظام سیاسی آن باقی مانده، جامعه

اي فردگرا شده، نقش دولت و تاثیر احزاب سیاسی فزاینده
ها عمدتاً در اروپاي این ویژگی. استدر آن کاهش  یافته

اش در آن گیم کنندهغربی که اتحادیه اروپا با نقش تنظی
تغییر ائتالف و عالئق . بسط و توسعه یافته، صادق است

هاي ذینفع، سیاستمداران و دانشمندان را وارد گروه
بحثهاي درگرفته بر سر مسائل جدید نموده و اهمیت 

-معرفی فناوري. هاي مردم نهاد را دوچندان کردسازمان

صاد و هاي اطالعاتی و ارتباطی سبب رشد فزاینده اقت
ایجاد ساختاري مبتنی برخدمات رسانی و اینترنت شد که 

  .نام گرفت "اقتصاد نوین"اصطالحاً 
تاکید بر ویژگی چند کارکردي اراضی به این 

برداري از اراضی براي کشاورزي و معنی که عالوه بر بهره
سازي باید اراضی را براي اهداف طبیعی و ساختمان

هاي جدیدي براي پژوهش تفریحی نیز بکار گرفت، انگیزه
گرچه توجه شهروندان به . مرتبط با اراضی بوجود آورد

محیطی در بعد محلی کاهش یافت، ولی مسائل زیست
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و  9المللی بر مسائل پیچیدههاي بینتمرکز بیشتر برنامه
غیرقابل اجتنابی نظیر تغییر جهانی اقلیم و تنوع زیستی 

ها در این برنامهلحاظ اداري ها بهسبب شد عمده دولت
-هاي بینشایان ذکر است در این برنامه. مشارکت نمایند

هاي مرتبط با اراضی و علوم خاك قادر به المللی پژوهش
  باشندایفاي نقشی ویژه می

موج سوم همچنین رابطه میان علم و جامعه را 
بدین ترتیب که مدل خطی انتقال دانش که در . تغییر داد

هاي پایه، بنیادي، راهبردي و شآن دانش حاصل از پژوه
برداران کاربردي در یک زنجیره براي حل مسائل به بهره

نفعان متعدد اي که در آن ذيشود با ساختار شبکهمنتقل می
از جمله شهروندان، سیاستگذاران و دانشمندان در کلیه 

-یابی تا حصول نتیجه با یکدیگر کار میمراحل از مسئله

لبته بایستی خاطر نشان نمود که این ا. کنند، جایگزین شد
هایی که با روش هنوز بطورکامل نهادینه نشده، اما پروژه

اند موجب گرایشی فزاینده تبعیت از این روش موفق شده
بوما، : بعنوان مثال( در بکارگیري از این روش گردیده اند

a2001 ،؛ وریجکن، 1994؛ کامپبل، 1998؛ بوما و همکاران
1997.(  

  
  علوم خاك توسعه

روند تغییرات در علوم خاك براساس تغییر در 
هاي خاك، تمرکز عناوین پژوهشی، کمیت پژوهش

در این . ها قابل بررسی استموضوعات یا سبک پژوهش
قسمت توسعه علوم خاك بعنوان بازتابی از توسعه عمومی 

اي در این روند دو موج توسعه. استجامعه پیگیري شده
دوم قابل تمایز است که در ادامه به  از زمان جنگ جهانی

  .شودآن پرداخته می
  

  10عرضه محوري علوم خاك: موج اول
اصوالً علوم پایه و بنیادي بواسطه پیگیري 

است این به معنی آن. اندمستقالنه واقعیت پیشرفت نموده

                                                        
9 Elusive issue  
10 Supply-driven soil science 

اش بر عرضه گیريکه جهت 11که در موج علم محور
بر شناسائی فرایند استوار بود،  تمرکز علوم خاك عمدتاً 

تشکیل خاك، تشخیص و تعیین خصوصیات فیزیکی، 
-شیمیایی و بیولوژیکی خاك و فرایندهاي آن بوده

ها در این مرحله، بعبارت دیگر دغدغه اولیه پژوهش.است
استفاده و بکارگیري مستقیم نتایج حاصل از آنها براي رفع 

و دهه  1950لذا در دهه . استمعضالت اجتماعی نبوده
براي افزایش هاي پژوهشی عمدتاً ، تخصیص بودجه1960

در . تعداد خاکشناسان و بسط دانش پایه علوم خاك بود
این دوره چند رشته فرعی با محتواي اولیه و اصطالحات 

  تخصصی در علوم خاك بوجود آمد
نتیجه چنین رویکردي آن بود که تعداد زیادي 
مجالت جدید علوم خاك در جهت تعمیق و بسط 

هارتمینک، (الذکر پدید آمدوضوعات فوق م
در علوم این  12"شو یا نابود چاپ کن "فرهنگ ).2001

اطمینان را ایجاد نمود که عرضه مقاله براي افزایش تعداد 
در این راستا مجله علوم کشاورزي . کندمجالت کفایت می

تاسیس شد نماینده موج اول  1953هلند که در سال 
ها در جهت تاسیس این استداللمجالت است و یکی از 

هاي مجله دسترسی پژوهشگران غیر هلندي به پژوهش
هلندي بود، چرا که تا آن زمان صرفاً مجالت با زبان 

  ).1953اسچوفلن، (شدهلندي در هلند منتشر می
  

  13تقاضا محوري علوم خاك: موج دوم
-هاي معینی از علوم خاك نظیر پژوهششاخه

-ه کاربردي بوده و جهتهاي حاصلخیزي خاك هموار

-هاي کشاورزي اثر گذار بودهها بر فعالیتگیري آن

هاي خاك و ارزیابی بررسی). 2002هارتمینک، (است
هاي مختلف اراضی نیز که تناسب اراضی را براي کاربري

نمایند، گرچه در ابتدا با روش توصیفی و تعیین می
هاي براساس دانش کارشناسی آغاز شدند، جزء شاخه

حال، توجه جدي به با این. آیندحساب میاربردي بهک

                                                        
11 Science-driven  
12 Publish or perish 
13 Market-driven soil science 
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هاي تقاضا محور در علوم خاك از اواخر دهه پژوهش
که جامعه عملکرد علم و پژوهش را مورد زمانی 1960

هاي پژوهشی از منابع بودجه. نقادي قرار داد، شروع شد
تنظیم  14هاي سفارشیِتدریج کاهش یافته و پروژهدولتی به

  . مشتریان جایگزین گردیدشده بوسیله 
این رویه بدلیل توجه مشتریان به اهداف خاص 
و تعیین زمان معین براي دستیابی به نتایج معین مورد 

بعالوه، . ها، حوزه پژوهش را محدود نمودهانتظار در پروژ
ها از که بدنبال کاهش هزینهگاهی اوقات بواسطه کسانی

محدود گردیده و جمله امکان چاپ نتایج بودند پژوهش 
هاي پایه حتی به بهاي از دست رفتن انجام پژوهش

هاي استقالل پژوهشگران عمدتا در زمینه و تحت پژوهش
  .کاربردي سفارشی امکان پذیر بود

در این دوران عالوه بر تغییرات فوق، برنامه 
المللی المللی بزرگ آغاز شده نظیر برنامه بینهاي بین

هاي نسبتاً زیادي را براي ودجهزیست کره، ب –سنگ کره 
هاي توانمند و پیشرفته پژوهشی خاکشناسان در گروه

مشتري (هاي تقاضا محوردر مجموع برنامه. فراهم نمود
هاي پژوهشی بزرگ، پیام شفافی به و آغاز برنامه) محور

هاي جامعه علمی از سوي اجتماع درتقاضا براي پژوهش
ن است بود تا مرتبط با مسائلی که جامعه دچار آ

  .پژوهشگران در انتخاب موضوعات آنها را لحاظ نمایند
باید خاطر نشان نمود با توجه به تغییرات بوجود 
آمده و رویکردهاي جدید همه زیرشاخه هاي علوم خاك 

برداري و بعنوان مثال نقشه. به یک اندازه توسعه نیافتند
ها که ترین فعالیتبندي خاك بعنوان یکی از با سابقهطبقه

تمرکزش بر مسائل عملی و کاربردي بوده و در حوزه 
هاي خاك توسعه پیدا نمود، بعنوان یک تفسیر بررسی

نظیر میکرومورفولوژي باقی  فعالیت حمایتی پایه
شیمی، فیزیک و بیولوژي خاك براي مدت مدیدي .ماند

ویژگی دیسیپلینی خود را در زمینه مسائل عملی مرتبط با 
، آلودگی خاك ناشی از فلزات سنگین و کودهاي غیر آلی

، هیدرولوژي خاك، شخم خاك و 15هازیست کش
                                                        

14 Commissioned project 
15 Biocides 

هاي سفارشی حفظ کشاورزي آلی در چارچوب پژوهش
  نمودند

برداري پایدار از منابع ، بهره1980در اواسط دهه 
اي عمده در علوم خاك بدل طبیعی به مسئله

برداري بهره"در تعریف مشهورش از) 1987(برانتلند.گردید
صحبت  "کاراتر منابع طبیعی بمنظور تامین نیازهاي بشر

این تعریف قویا نماینده تلقی انسان محوري بوده و . نمود
 قرار توجهطور که امروزه در مرکز حیات زمین را آن

 موج عنوان تحت مقاله ابتداي در که نگرشی با و گرفته
 مرکز در است، وابسته شد ذکر اجتماع در توسعه سوم

با اینحال ظهور موج جدیدي را در . دهد نمی قرار توجه
  .علوم خاك می توان نوید داد

  
  آیا می توان از موج سوم براي علوم خاك صحبت نمود؟

هایی در علوم خاك بروز و ظهور یافته فعالیت
طور که توضیح داده که با موج سوم توسعه اجتماعی آن

نیازمند رویکردهاي هاي چنین فعالیت. شد، همخوانی دارد
از جمله این . باشداي، غیرسنتی و منعطف میبین رشته

کمپبل، (در استرالیا  16"مراقبت زمین"ها برنامه فعالیت
ها حمایت از اصلی آنو نیوزیلند است که دغدغه ) 1988

وسیله سیاستگذاران براي مقابله با شهروندان بوده و به
برداري نامناسب تخریب خاك ناشی از شور شدن و بهره

ها خاکشناسان نیز در این برنامه. استاراضی طراحی شده
اي دخیل بوده و از آنها براي مشارکت در کار بین رشته

که “حل مسئله"برخالف روش مرسوم . استدعوت شده
در مورد مسئله مورد  "راه حل"درآن صرفاً به ارائه 

دان علوم ها دانشمنشود، در این برنامهمشاهده پرداخته می
خاك نیز در کنار سایر رشته ها در کار تیمی وارد شده و 

هاي گروهی به عرضه دانش خاکشناسی مورد طی بحث
نیاز پرداختند که خود بخشی از تجربه یادگیري مشترك 

هاي فوق هاي قابل مقایسه با برنامهاز جمله رویکرد. بود
در هلند طراحی نظام زراعی مبتکرانه با رویکرودي 

هاي مختلف ستمی همراه با تعامل پیچیده دیسپلینسی

                                                        
16 Land care   
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بعنوان الگو بود که در آن کشاورزان مستقیماً با دانشمندان 
؛ 1999آرتس و همکاران، : بعنوان مثال(به کار پرداختند

  ). 1999، وریجکن، 2001هیلهورست و همکاران، 
این رویکرد که خاکشناسان نیز در آن شرکت 

هاي کشاورزي ایجاد در پژوهش داشتند قادر است انقالبی
هایی که ها و چالشدر موج سوم بواسطه محدودیت.نماید

است حیات زمین در توسعه جوامع انسانی با آن مواجه
در این زمینه، خاك نقشی . استمرکز توجه قرار گرفته

کلیدي در تعیین جریان آب، مواد محلول و انرژي میان 
-و اتمسفر بازي می اراضی و دریا و همچنین میان اراضی

اهمیت این جریان قوي به کاربرد اراضی که نیروي . نماید
  .محرکه فرایندهاي جهانی می باشد، وابسته است

تواند بر پایه تجربه و دانش فرایندهایی که می
هاي ویژگی. سال گذشته بنا شود 150بدست آمده طی 

اي نمی تفاوت عمده 17)منظرگاه(خاك درسراسر زمین نما
هیولینک (نمایدخاك رخ میطبیعی ي هابرخی الگواما کند 

هاي خاك براي آگاهی لذا باید از نقشه). 2001و وبستر، 
بندي بعنوان ابزاري براي کامل از کلیه تغییرات و از طبقه

نما استفاده نموده و هر خاك بندي خاکها در بستر زمینرده
ر را با خصوصیات پویاي آن در بستر پویاي زمین نما د

حامل اطالعاتی است  18بنابراین هر تیپ خاك. نظر گرفت
ها بروز می اي از فرصتهایی را بعنوان پنجرهکه ویژگی

-خاك را تعیین نموده و به 19دهد و می توان ظرفیت حمل

هاي طبیعی که در زمین وجود طور شفاف محدودیتبه
  .دارد را تعریف نمود

برخالف تحقیقات پایه توصیف شده در موج 
هایی که صرفا بدنبال حل مسئله هستند یا پژوهشاول 

طورکه در موج دوم توصیف شد، خاکشناسان باید نقش آنه
هاي متفاوت در مورد مسئله، حمایت کنندگی از دیدگاه

کنندگی گري، و نقش تعییننقش مذاکره کنندگی و واسطه
سازي مسئله را بازي نمایند مسئله و شفاف

جدید عمالً بازتاب دهنده  هاياین نقش).a2001بوما،(

                                                        
17 Landscape context 
18 Soil type 
19 Carrying capacity 

-هاي جامعه پسامدرن است که دانشمندان در تیمویژگی

هاي هاي مردم نهاد، گروههاي متشکل از اعضاء سازمان
-هاي شهروندان و سیاستگذاران شرکت میتجاري، گروه

  .نمایند
با توجه به مباحث فوق در روند توسعه علوم 

برخالف  خاك دو موج تشخیص داده شد و معلوم گردید
هاي سه گانه توسعه اجتماعی که متوالی هستند، دو موج

موج علوم خاك هنوز درکنار یکدیگر و بموازات هم در 
که بسیاري از مقاالت خیلی طوريبه. باشندجریان می

ما از موج سوم علوم خاك . خوب هنوز عرضه محورند
نظر یعنی موجی که با چشم باز نیازهاي آتی جامعه را مد

دارد حمایت ه و عناصر موج اول و دوم را لحاظ میداشت
  می نمائیم

  
  مسائل مرتبط با خاك در مدیریت منابع طبیعی

محیطی که چند براي تعدادي از مسائل زیست
گیرد، از جمله مسائلی نظیر تغییر کشور یا قاره را در بر می

جهانی اقلیم، کاهش تنوع زیستی و کمبود جهانی منابع 
خاك . استالمللی امضاء شدهمعاهدات بینآب قابل شرب 

محیطی ایفا می نقش مهمی در این مسائل زیست
تخریب اراضی و امنیت غذایی جمعیت جهانی رو .نماید

میلیارد نفر تا سال  7/8شود به بینی میبه رشد که پیش
محیطی است برسد از جمله دیگر مسائل زیست 2050

در کشورهاي  و این موضوع) 1997لوتس و همکاران، (
درصد رشد جمعیت در آنجا اتفاق 95در حال توسعه که 

در . باشدمی افتد، از اهمیت دو چندانی برخوردار می
اروپاي غربی مشکالت جمعیتی عمدتاً به سالخوردگی 

هاي وابسته به سالمتی و سالمت غذا جمعیت و دغدغه
  .گرددمیبر

مشکل بزرگ دیگري که براي آینده باید مدنظر 
 70در حال حاضر تقریباً . داد کاربري اراضی استارقر

درصد اراضی هلند تحت کشت کشاورزي است و بدلیل 
افزایش فشار توسط شهروندان شهري و کاهش اهمیت 
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برداري اراضی نسبی اقتصادي کشاورزي، الگوهاي بهره
  . متفاوتی در آینده توسعه پیدا خواهد نمود

آن نقش  از آنجا که انگاره خاك و خصوصیات
برداري جدید اراضی اصلی در تعیین این الگوهاي بهره

هاي زیادي نمایند، حرفه علوم خاك با چالشایفا می
تماس بیشتر میان خاك شناسان، زمین . شدمواجه خواهد

ها ساختار بنیادینی ایجاد نموده شناسان و هیدرولوژیست
ین که از توجه روزافزونی برخوردار است و در مواجهه با ا

  .بودها موثر خواهدچالش
هاي هاي پیش رو برنامهدر مواجهه با چالش

نگر را اي بوده و رویکردهاي جامعپژوهشی باید بین رشته
بعالوه شدت وضوح بعد سیاسی چنین . در پیش گیرد

نفعان شامل طراحان و هایی تعامل بیشتر میان ذيبرنامه
باید ) b 2001(ا بعقیده بوم. نمایدسیاستگذاران را طلب می

از یک رویکرد مرحله به مرحله در ارائه اطالعات خاك 
بدین ترتیب . در گفتمان علمی و اجتماعی حمایت نمود

تواند با استفاده از دانش کارشناسی و که این مراحل می
که چگونه لحاظ دستاوردهاي ویژه یک علم نشان دادن این

  . تواند نتایج نهایی را بهبود بخشد، آغاز شودمی
هاي پیشرفته در آینده فارغ از بکارگیري روش

که خود وابسته به نوع سوال طرح شده و پیچیدگی 
ها دارد، مقیاس تلفیق و ترکیب دستاوردهاي دیگر رشته

بدین . نظر قرار گیرددستاوردهاي علوم مختلف باید مد
ترکیب دستاوردها و  معنی که بدلیل غیرموثر بودن

هاي خیلی تخصصی خاك با دستاوردهاي کلی و ورودي
ها از تلفیق آنها باید امتناع نموده و عمومی سایر رشته

دانش کارشناسی موجود معموالً براي پاسخ به سواالت 
رویکرد مرحله به ). 1993بوما، (نماید اولیه کفایت می

ر ابتدا با اي که دکه مسئلهمرحله اشاره دارد بر این
تجهیزات ساده مطالعه شده و بروز نموده با تعیین 

مرور پیچیده خالءهایی که نیاز به پژوهش در آینده دارد به
  .می شود

با رویکرد  20این رویکرد فراگیر و تطبیق پذیر
نمایند مدل یا روش مناسب رایج خاکشناسان که تالش می

ه دانش کهنگامی. خودشان را بکار گیرند، در تقابل است
یا مدل ساده موجود در یک رشته براي پاسخ به سوالی که 

اي بوجود آمده در اثر تحلیل سیستمی و کار بین رشته
هاي پایه کند، باید در آن رشته به پژوهشکفایت نمی

اي از یک حلقه "پژوهش پایه"در این روش . پرداخت
خاطر . زنجیره است که با مسائل واقعی سرو کار دارد

نماید همواره نیازمند پژوهش کنجکاو محور که ینشان م
اش منجر به درکی جدید از موضوع گردیده و قادر نتیجه

را در یک شرایط غیرقابل انتظار است نظامی خالقانه 
  بوجود آورد، می باشیم

  
  گیرينتیجه

لیکن . به نظر ما آینده علوم خاك درخشان است
تعامل آنان با  به انگیزه و آمادگی خاکشناسان و توانایی

نفعان متعدد که موجب هاي دیگر و ذيپژوهشگران رشته
شود، وابسته حفظ حیات علمی خاکشناسان نیز می

بعالوه آینده علوم خاك بستگی به توانائی .است
-اي خالقانه و حرفهخاکشناسان در واکنش مناسب با شیوه

هاي موج سوم توسعه اجتماعی اي براي مواجهه با چالش
اعم از (نفعان مختلفنیازمند کار گروهی ذيکه 

در کنار یکدیگر ) شهروندان، سیاستمداران و دانشمندان
  .می باشد، دارد

  
  سپاسگزاري

ــارن و الکــس مــک   بدینوســیله از هــانس ون ب
شـان بـر روي پـیش    هـاي سـازنده  بـراي توصـیه   21برانتی

ــی     ــکر مـ ــه تشـ ــن مقالـ ــه ایـ ــویس اولیـ ــائیمنـ .نمـ

                                                        
20 Versatile approach 
21 Hans Van Baren and Alex McBratney 
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