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چکیده
با ارائه مفاهیم و مؤلفههای پایداری زیستبوم طبیعی ،پتانسیل زیستبوم خاک برای دستیابی به پایداری طبیعت ،سعی شده
نقش علم ارزیابی در رسیدن به این اهداف تعریف شود .در این مقاله با تشریح مفاهیم و اجزاء پایداری زیستبوم ،کارکرد
زیست بومی خاک و ارائه مسیر راه برای حصول به پایداری محیطزیست در تبیین جایگاه و نقش ارزیابی اراضی در این
مسیر تشریح شود .اگرچه علم ارزیابی پایه و اساس فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری است ،اما هنوز بهدرستی و
روشمند در جهت بهینهسازی مدیریت کلی و همهجانبه مورد استفاده قرار گرفته نشده است .در حقیقت ،ارزیابی محیطی با
هر ت عریف و یا با هر روش اجرائی آن ،حلقه مفقودهای فرآیندهای تصمیمگیری و سیاستگذاری در نظام مدیریت پایدار
است و از آنجائی که علم ارزیابی ارتباط دهنده تمام علوم محیط زیستی ،اقتصادی و صنعتی است ،باید بیشتر مورد توجه
قرار گیرد .ارزیابی اراضی ،با تعیین وضعیت خصوصیات ترکیبی خاک از قبیل کیفیت ،انحطاط ،انعطافپذیری ،امنیت،
سالمت ،بهره وری ،رفتار و کارایی همراه با ارزیابی خصوصیات عملکردی و خدمات زیستبومی خاکها ،نقش آنها را در
مسیر مدیریت جامع زمین روشن می نماید و امکان ارتقاء کیفیت زندگی در کره خاکی را مهیا و پایدار می نماید.

واژههای کلیدی :ارزیابی اراضی ،حلقه مفقوده ،مدیریت پایدار خاک

 -1آدرس نویسنده مسئول :بخش تحقیقات خاک و آب ،مرکز تحقیقات ،آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ،اصفهان.
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حیطه بررسی چگونگی استفاده بهینه از اجزاء محیطی

مقدمه
اراضی یکی از با ارزشترین منابعی هستند که

(منابع مختلف) در مسیر مدیریت کالن زیستبوم جویا

برای انسان به ودیعه گذاشتهشدهاند .اراضی تغذیهکننده

شد .ارزیابی منابع ،در مسیر استفاده کاربردی از علوم

جوامع بشری و پایدارکننده سیستم اقتصادی کشورها

مختلف و پایداری زندگی بشری روی کره زمین ،نقش

هستند .حدود  2/5بیلیون کشاورز با استفاده مستقیم از

یک فضای حد واسطی را دارد که با تجزیه تحلیل

اراضی ،حدود  08درصد مواد غذائی دو قاره آسیا و افریقا

اطالعات محیطی (مأخوذ از پایگاه دادههای خاک ،اقلیم،

را تولید مینمایند .زنگ خطر انحطاط این منابع ،با اینکه با

آب و اجزاء دیگر زیستبوم) و ارزشدهی (کالسبندی)

صدای بلند به گوش میرسد ،ولی کسی توجهی به آن

عوامل تأثیرگذار ،تفاسیر و برآوردهای خود از میزان

ندارد .انحطاط این اراضی بیشتر از طریق فرسایش ،تخلیه

کارایی و پایداری منابع طبیعی تحت استفادههای مختلف

مواد غذایی ،اسیدی شدن ،شور شدن ،متراکم و آلوده

را در اختیار کاربران مختلف از قبیل برنامهریزان،

شدن حادث میشود .با توجه به افزایش سریع جمعیت

سیاستگذاران و مدلهای همهجانبه نگر تصمیمساز قرار

جهان و نیاز به مواد غذایی ،سوخت و پوشاک هر چه

میدهد .اهداف واالی ارزیابی منابع در حقیقت،

بیشتر ،سطوح کشت اراضی زراعی و باغی با تغییر کاربری

برنامهریزی منابع اراضی برای مدیریت جامع و استفاده

مراتع و جنگلها افزایش مییابند .این افزایش بیمحابای

پایدار از زمین میباشد (زیادت و همکاران.)2812 ،

سطوح زیر کشت همراه با اثرات تغییر اقلیم ،مطمئناً به

علم ارزیابی بهعنوان مشخصکننده میزان

(برنامه

هماهنگی یا انحراف سیستم از پتانسیل تحمل آن یا میزان

پایداری

برنامهریزیشده

منتهی

نمیگردد

زیستمحیطی سازمان ملل.)2812 ،

انحراف فعالیت سیستم از اهداف تعریفشده ،شناخته

سیاستگزاران و تصمیمسازان همواره از خود

میشود .مدلهای ارزیابیکننده بر فعالیت سیستمهایی

سؤال مینمایند که با توجه به افزایش تقاضای آتی برای

اجرا میشوند که تحت تأثیر تغییری منتج از فعالیتهای

تولیدات مواد غذایی ،سوخت و پوشاک ،چگونه میتوان

طبیعی یا انسانی (خواسته یا ناخواسته) قرار داشته باشند.

بدون تعرض به منابع اراضی غیر کشاورزی به پایداری

فرایند ارزیابی میتواند بر روند و جریان حذف تغییرات

رسید؟ یکی از عاقالنهترین جوابها به سؤال باال ،استفاده

طی زمان و یا بر نتایج نهایی تغییرات سیستم اعمال گردد.

از اراضی با توجه به پتانسیل آنها است .در این راستا

از طرف دیگر هدف ارزیابی تشخیص و ارائه انتخابهای

ارزیابی توانائیهای اراضی و فاکتورهای کنترلکننده آن

مدیریتی الزم ،با اعمال تغییرات اختیاری (تناسب اراضی)،

حلقه مفقودهای هستند که تاکنون بهخوبی مورد توجه قرار

یا در نظر گرفتن تغییرات طبیعی و انسانی (تهدیدات

نگرفتهاند .با بهکارگیری سیستم و تکنولوژیهای نوبنیاد،

خاک ،برنامهریزی استفاده بهینه از اراضی) بر سیستم

حفظ کارآمدی استفادههای متناسب از اراضی میتوان

میباشد .مطالعات ارزیابی ،بدون توجه به رویکرد

مدیریت زیستبوم را تا حصول پایداری زندگی ارتقاء

اعمالشده و نوع ،سادگی یا پیچیدگی و دامنه گسترش یا

داد .ارزیابی اراضی ،با مشخص کردن میزان نقشآفرینی

یکپارچگی مدل انتخابی ،دارای یک هدف غائی هستند و

اراضی در مسیر تجزیه و تحلیلها ،یکی از پایهها و ارکان

آن ایجاد سناریوها یا تفاسیر الزم از کارایی و پایداری

اصلی روشهای جدید مدیریت زیستبوم و برنامهریزی

استفادههای متفاوت اعمالشده در منابع محیطی به جهت

محیطی محسوب میشود.

ارائه آنها به تصمیمگیرندگان و برنامهریزان برای اعمال

گستردگی کاربرد علم ارزیابی را نباید منحط به

مدیریتهای کارا و پایدار متناسب با اهداف و دورنماهای

امور کشاورزی دانست ،بلکه باید وظیفه کلی آنها در

تعریفشده میباشند .علم ارزیابی برای جامع عمل
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پوشاندن مقاصد و انجام وظایف ذاتی و متعالی نمودن

در بعضی از کشورهای غربی ،در مسیر یکپارچهسازی

اهداف خود ،باید تفاسیر و سناریوهای مدیریتی الزم در

اراضی و کشت متراکم ،ارزیابی اراضی برای ارزشگذاری

مورد مفاهیم سلسله مراتبی زیر را برای زیستبومهای

اراضی و مبادله آنها استفاده گردید .در خالل دهههای 08

موردنظر تکمیل و ارائه نماید تا در مدیریت جامع

و  98قرن بیستم میالدی ،علم ارزیابی بهعنوان رکن اصلی

زیستبوم ،نقش خود را ایفا کرده باشد.

در مقیاسهای مختلف برنامهریزی استفاده از اراضی

ارائه مفاهیم جدید مطرح در علم ارزیابی،

کشورهای مختلف استفاده گردید .برنامهریزی استفاده از

نمایان کردن گرایشهای علمی بسیار زیادی که از علم

اراضی در برنامههای توسعه ملی یا محلی توسط

ارزیابی انتظار راهگشایی دارند و دامنه گستردهای از

بخشهای دولتی یا کاربران خصوصی در کشورهای

مفاهیمی که ارزیابی باید در تعامل با آنها سناریوهای

پیشرفته یا در حال پیشرفت بکار گرفته شدند .متأسفانه

مدیریتی الزم را ارائه نماید ،مشخص کردن وظایف ذاتی

چون کارایی اراضی تخصیصیافته به استفادههای مختلف،

علم ارزیابی در مسیر مدیریت پایدار منابع و تبیین ارتباط

بهجز پتانسیل خاک یا اراضی ،به فاکتورهای سیاسی-

مفهومی و ذاتی خاک با خدمات زیستبومی ،جزء اهداف

اجتماعی و اقتصادی وابستگی شدید دارند ،لذا در بعضی

این مقاله میباشد .مضافاً ،این مقاله سعی در نشان دادن

کشورها از اجرای برنامههای ارزیابی اراضی استقبال نشد.

ارتباط ذاتی و مفهومی علم ارزیابی با وظایف زیستبومی

عدم توجه کشورها به علم ارزیابی میتواند به این دلیل

و آرمانهای توسعهای پایداری 1تعریفشده برای خاک را

باشد که فرآیند مدیریت جامع اراضی وابستگی شدیدی به

دارد.

کیفیت دادهها و اطالعات ورودی این برنامهها مثل کیفیت
خاکها ،آب قابلدسترس ،تنوع زیستی و اقلیم دارد و از

روند توسعه علم ارزیابی

طرف دیگر فرآوری این دادهها و اطالعات نیاز شدید به

نگرشهای مختلف ارزیابی خاک ،بهصورت

بودجه کافی ،کفایت برنامهریزی ،مهیا بودن زیرساختها،

مفاهیمی متفاوتی ،از دیرباز ارائهشده است .در شواهدی

وجود نیروی کار متخصص داشته ،نتیجتاً فرآیند اجرائی

حتی قبل از شروع کتابت بشر ،به ارزیابی اراضی

ارزیابی و مدیریت پایدار اراضی بدون استفاده از

اشارهشده است .آثاری از این موضوع را میتوان در

فاکتورهای مدیریتی ،نوع استفاده از اراضی ،شرایط

کتابهای چینی باستان مانند "یانگ" و "ژولی" ،مربوط

سیاسی-اجتماعی و اقتصادی کارایی الزم را نداشته است

به سلسله ژیا ( 1288-2828قبل از میالد) و سلسله ژو

(زیادت و همکاران.)2812 ،

( 252-1800قبل از میالد) دید (هاریسون و همکاران،

شروع استفاده از علم ارزیابی اراضی در ایران به

 )2818و در کار نویسندگان رومی مانند کولومال یافت که

سال  ،1331زمانی که سدسازی در ایران شروع و نیاز به

اشارهای به ارزیابی اراضی شده است (وارکنتین.)1995 ،

ارزیابی اراضی پایاب آنها برای اجرای طرحهای

علم ارزیابی اراضی در کشورهای اتحاد جماهیر

کشاورزی آبی احساس شد ،بر میگردد .به همین منظور

شوروی (سابق) و آلمان ،قبل از جنگ جهانی دوم ،برای

توسط کارشناسان ایرانی و کارشناسان فائو از جمله

تعیین ارزش حاصلخیزی و تخمین میزان تولید اراضی

ماهلر ،2دستورالعملی تهیه شد (نشریه  )285که تا سال

برای اولین بار استفادهشده است .توسعه این علم بیشتر در

 1309مورد استفاده کارشناسان خاکشناسی قرار میگرفت

دوره گسترش تولید کشاورزی ،برای تعیین بهترین استفاده

(ایوبی و جاللیان .)1309 ،در سال  ،1309این

زراعی ممکن ،اتفاق افتاده است .بعد از جنگ جهانی دوم،

دستورالعمل با اصالحاتی تحت عنوان راهنمای طبقهبندی

)- Sustainable development goals (SDGs

1

-Mahler
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اراضی برای آبیاری توسط مؤسسه تحقیقات خاک و آب

چون فاکتورهای دخیل و اجزاء برنامههای مدیریت پایدار

ترجمه شد .مطالعات ارزیابی اراضی برای استفادههای

با تغییر شرایط ،توسعه و پیشرفت دائم در حال تغییر

اصلی نیز از سال  1302با همکاری کارشناسان فائو در

هستند ،نقش مدلسازان و طراحان الگوهای ارزیابی بارزتر

سراسر کشور آغاز شد .در این ارتباط از سال ،1309

میشود .از طرف دیگر ،تغییر ارزش زمین تحت تأثیر

نشریه فنی شماره  212خاک و آب بهعنوان راهنمای

شرایط اجتماعی–اقتصادی ،تغییر اقلیم و شوکهای

مطالعات ارزیابی منابع و قابلیت اراضی مورد استفاده

حاصل از بحرانهای محیطی و تغییرات دائم بازار بر

قرارگرفته است .پس از آن ،مطالعات ارزیابی منابع و

نتیجه نهایی اثر قابلتوجهی دارند ،لذا مدلها یا

قابلیت اراضی در سراسر کشور توسط بخش تحقیقات

سیستمهای ارزیابیکننده (برنامهریزی منابع اراضی) باید

ارزیابی اراضی موسسه تحقیقات خاک و آب انجام

انعطافپذیری و پویایی الزم را برای در نظر گرفتن

گرفت .نتایج این مطالعات ،نقشههای ارزیابی منابع و

تغییرات فوق داشته باشند .از این منظر ،در فرآیند

قابلیت اراضی با مقیاس  1/258888و  1/188888برای

برنامهریزی مدیریت پایدار ،فعالیت توأم تصمیم سازان،

همه استانهای کشور بهجز سیستان و بلوچستان ،کرمان و

سیاستگذاران و متخصصین ارزیابی اجتنابناپذیر است.

سمنان بوده است .این نقشهها شامل اطالعاتی در

بدینوسیله اهمیت برنامهریزی استفاده از منابع اراضی در

خصوص استفادههای کلی از اراضی است و عوامل

مدیریت پایدار اراضی و ارائه سناریوهای مختلف سازگار

محیطی مؤثر بر نوع استفاده از اراضی در حدّ امکان و

با اهداف ملی هرچه بیشتر نمایان میگردد.

متناسب با مقیاس مطالعات بهصورت کیفی ارائهشده
است .بهرغم اطالعات ارزشمندی که این نقشهها در
بردارند ،اما با توجه به مقیاس آنها برای برنامهریزی در
مقیاس مدیریت پذیر مناسب نیستند و مطالعات تکمیلی و
تهیه نقشههایی با مقیاس بزرگتر مورد نیاز است .در
دهههای بعد ،توجه خاصی به مطالعات ارزیابی تناسب
اراضی برای محصوالت خاص زراعی و باغی به روش
ارائهشده توسط فائو شده است .در این راستا مطالعات
ارزیابی تناسب اراضی در استانهای مختلف کشور انجام
گردید.
مدلهای مدرنتر ارزیابی اراضی (برنامهریزی
استفاده از اراضی پیشرفته) نهفقط استفاده از اراضی
مناسب را ارائه مینمایند ،بلکه برای کاربران و
تصمیمگیرندگان ،سناریوهای مختلف مدیریتی که موجب
افزایش بهرهوری و پایداری میشوند را نیز ارائه مینمایند.
تصمیمگیرندگان و برنامه ریزان برای تشخیص و
بهکارگیری بهترین نوع استفاده در سطوح مختلف اراضی
به کمک مدلسازان و طراحان الگوهای ارزیابیکننده دارند
تا در مدیریت پایداری تولید از منابع نقش داشته باشند.

ارزیابی و جنبههای زیستبومی خاک
خدمات زیستبومی 1خاک

خدمات

زیستبومی

خاک

بستگی

به

ویژگیهای خاک و تعامل آنها دارد و عمدتاً تحت تأثیر
استفاده و مدیریت آن قرار دارند .از طرف دیگر تهدیدات
خاک( 2روشهای انحطاط خاک) از قبیل زمینلغزش،
فرسایش ،کاهش کربن خاک و تنوع زیستی که منجر به
تخریب خاک میشوند یک چالش جدی جهانی برای
امنیت غذایی و پایداری اکوسیستم است .چون خدمات
زیستبومی با بسیاری از توابع خاک پیوند ناگسستنی
دارند (دومیناتی و همکاران ،)2810 ،لذا باید در مدیریت
کالن جامعه ،در مسیر تأمین رفاه انسانها ،در فرآیند تولید
مواد غذایی و خدمات زیستبومی به خاک توجه بیشتری
معطوف شود (مک براتنی و همکاران .)2810 ،ارتباط
خصوصیاتی مثل کربن آلی خاک ،شن ،سیلت ،رس و
اجزاء درشت ،واکنش خاک ،عمق سنگ مادر ،وزن
مخصوص ظاهری ،ظرفیت آب قابلدسترس ،ظرفیت
1

- Ecosystem Services
- Soil Treats
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تبادل کاتیونی ،هدایت الکتریکی ،خلل و فرج خاک و

خدمات زیستبومی هستند که بهنوبه خود به آرمانهای

نفوذپذیری هوا ،نفوذپذیری آب و شرایط آبگذری،

توسعه پایدار کمک میکنند ( .)SDGsاین چارچوب

موجودات زنده خاک ،ساختمان و خاک دانهسازی ،دمای

جامع ،بعضی از تعامالت بیوفیزیکی پیچیده غالباً غیرخطی

خاک ،کانیهای خاک و الیههای نفوذناپذیر عمقی ،توسط

خاک را در خود پنهان دارد .مضاف براین پیچیدگی

ادهیکاری و هارتمینک ( )2812با توابع خاک 1و خدمات

بیوفیزیکی درهمتنیده ،تعامالت با جامعه بشری و نظام

زیستبومی تشریح شده است .در فرایند نیل به آرمانهای

اجتماعی و اقتصادی ،پیچیدگی مدیریت و بهرهبرداری از

توسعهای پایدار ،)SDGs( 2چرخه مطالعات و جریان

محیطزیست را بهمراتب افزایش میدهد (بوما .)2819

مفهومی ارتباط خصوصیات و فرایندهای خاک به خدمات
زیستبومی برای فراهم آوری نیازهای انسانی در شکل 1
نشان دادهشده است .گذر از هر جزء به دیگری با انجام
مطالعات ارزیابی امکانپذیر است ،یعنی با دستهبندی و
ارزشگذاری ورودیهای سنجه پائین تر ،کیفیت و کالس
سنجه باالتر مشخص میشود (گرینر و همکاران.)2812 ،

آرمانهای توسعهای پایدار
وقتی تولید مواد غذایی ،دسترسی به آب ،تعامل
با تغییرات آب و هوا و حفظ تنوع زیستی و دیگر خدمات
زیستبومی خاک و اراضی مدنظر باشد ،آرمانهای توسعه
پایدار سازمان ملل متحد یک رویکرد عالی برای نشان
دادن اهمیت خاک و تأثیر آن بر جامعه بشری است .برای
علوم محیطی ،از جمله علم خاکشناسیSDG ،ها افق

توابع خاک
خدمات زیستبومی خاک کامالً به فرآیندهای

مشخصی برای تحقیقات آینده روشن مینمایند ولی سؤال

عملکردی (توابع خاک) و خواص خاک بستگی دارند.

در مورد چگونگی سازماندهی تحقیقات مؤثر همچنان

این وابستگی در فضای تعاملی بین سنگکره ،هوا کره،

باقی خواهد ماند .هفده آرمان توسعه پایدار ( )SDGsدر

آبکره یعنی در فضای زیستی موجودات زنده برقرار

سال  2815توسط نمایندگان  193کشور در جلسه مجمع

است .بااینکه بین توابع خاک و خدمات زیستبومی تمایز

عمومی سازمان ملل تصویب شدهاند که مفهوم توسعه

وجود دارد ،ولی در نتیجه اجرائی شدن فرآیندهای

پایدار را در سراسر جهان معنی نموده است .این آرمانها

بومشناسی توابع خاک ،خدمات زیستبومی نیز محقق

شامل مجموعهای از اهداف و شاخصهایی هستند که

میشوند .در چارچوب مفهومی ارائهشده ،مزایای خدمات

جهان باید تا سال  2838به آن نائل شود .این یک چالش

زیستبومها ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم ،به جامعه تزریق

واقعی برای جامعه علمی و مطمئناً علم خاکشناسی است

میگردد .جریان و ارتباط توابع خاک با خدمات

(بوما  .)2819چون چگونگی دستیابی به این آرمانها،

زیستبومی بهصورت اختصاصی است ،بدین معنی که هر

اهداف و شاخصها هنوز در معرض ابتکارات ویژهای از

تغییری در توابع خاک بر خدمات زیستبومی مرتبط

سوی دولتهای ملی و محلی و سازمانهای مربوطه و نیز

تأثیرگذار است .هرچند بر تعداد و انواع توابع خاک

گروههای اقدامات شهروندی است و آنها در مراتب

اتفاقنظر وجود ندارد ولی در منابع علمی موارد زیادی

بعدی نیازمند مشاوره از طرف جوامع پژوهشی هستند.

ذکرشده است .خاکها فراهم آورنده توابع مهمی هستند

تعریف آرمانهای  12گانه بهصورت بسیار گسترده

که از جامعه انسانی و زندگی سیارهای حمایت میکنند.

انجامشده است و گرایشهای علمی باید نقش مربوطه را

توابع و عملکردهای خاک متأثر از سرمایههای طبیعی

در ایجاد سناریوهای احتمالی که منجر به تحقق اهداف

خاک و ذخایر معدنی ،تغذیهکننده طیف وسیعی از

میشوند ،به عهده بگیرند .مزیت عمده تمرکز بر SDGها
جنبه ساختار سازی فرایندهای تحقیقاتی در کل جهان

- Soil Functions
- Sustainable Developing Goals
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مرتبط با SDGها موثر تر عمل خواهد نمود (سازمان ملل

طیف وسیع موضوعات رشتههای مختلف بسیاری را

 .)2815تحقیقات مشترک ،با اینکه ممکن است گسترده به

درگیر مینماید .کامالً واضح است که علم خاک به تنهایی

نظر آید ،ولی برای گرایشهای مختلف علم خاکشناسی

نمیتواند سناریوهای الزم برای تحقق آرمانها را ارائه

که به رشتههای متضاد و مستقل تقسیمشده است ،مفید

نماید ،لذا نیازمند مشارکت در پروژههای میانرشتهای

است .از آرمانهای هفدهگانه ،حداقل پنج مورد آن رابطه

است .بههرحال نقش علم خاکشناسی تعریف توابع خاک

مستقیم با خاک دارند و بقیه نیز دارای رابطهایی

و جانمائی نقش آنها در حصول به خدمات زیستبومی

غیرمستقیم هستند .هرچند تمامی آنها را میتوان مرتبط

در مسیر دستیابی به آرمانهای توسعهای پایدار است

با غذا ،سالمت ،آب ،آبوهوا و زیستبوم دانست ،ولی

(آم .ای.آ .)2885

شکل  -1چرخه مفهومی ارتباط و تاثیرخصوصیات واکنشهای خاك در ارزیابی خدمات زیستبومی

مدیریت پایدار

زمین1

مقاومت در برابر تغییرات آب و هوایی ،پتانسیل کامل

بشریت با چالشهای بزرگی در زمینه کشاورزی

خاکها را شناسایی کرده ،انرا تقویت و پرورش دهند.

مواجه است :آب و هوا شدیداً در حال تغییر ،سرعت رشد

حصول به این اهداف نیاز به اجرای جهانی مدیریت پایدار

بحرانی جمعیت جهانی ،گسترش شهرها ،افزایش فزاینده

خاک و اراضی دارد .اکنون برای جامع عمل پوشاندن به

نیاز به مواد غذائی و شدت تخریب خاکها ازجمله مسائل

آرمانهای تبیین شده مسیر راه در قالب برنامه مشارکت

الینحل جهانی هستند .در این جهان در حال تغییر و با

جهانی خاک 2تعریفشده ،موازینی برای مدیریت پایدار

توجه به نیاز فوری برای از بین بردن گرسنگی و اطمینان

خاکها و دستورالعملهایی برای جوامع و کشورهای

از امنیت غذایی و تغذیه ،درک و دستیابی به مدیریت

مختلف تبیین شدهاست .نگرانیهای روزافزون در مورد

پایدار خاک ،هرگز اینقدر مهم نبوده است (فائو.)2812 ،

وضعیت خاکهای جهان موجب تصویب منشور مشارکتی

درواقع ،اهداف توسعه پایدار ( )SDGsاحیاء خاکهای

جهانی توسعه پایدار توسط فائو شده است (فائو.)2815 ،

تخریبشده و بهبود سالمت خاک را در خود مستتر دارد.

در این دستورالعملها مشارکت جوامع و کشورها ماهیتی

توافق جهانی بر این است که خاک شناسان نه تنها باید به

داوطلبانه ولی الزامآور دارد .منشور جهانی خاک که حاوی

هدف تولید مواد غذایی ،بلکه برای ذخیره و تأمین آب

اصول و راهنمایی کلیدی برای مدیریت پایدار خاک است،

شرب ،حفظ تنوع زیستی ،ترسیب کربن و افزایش

در سال  2815با در نظر گرفتن سیاستهای عمده و

- Earth Sustainable Management
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پیشرفتهای علمی در طول سه دهه گذشته تجدیدنظر

اهمیت خاک و نقش آن در چالشهای بشر

شد (فائو .)2815 ،دستورالعملهای داوطلبانه برای

کشورهای عضو سازمان ملل متحد ،همراه با

مدیریت پایدار خاک (فائو )2812 ،که مکمل منشور

کادر ستادی سازمان ،پیرو دو دهه کار مداوم ،در تاریخ 25

جهانی خاک میباشد با تأکید بیشتری بر اصول و

سپتامبر  2815قطعنامه  2838برای توسعه پایدار را به

سیاستها و تصمیمگیریها ،توسط شورای سازمان خوار

تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رساندند .این قطعنامه

و بار جهانی در دسامبر  2812تصویب شد.

برای نیل به صلح ،رفاه و سعادت جامعه بینالمللی تبیین

دستورالعمل فوق اصول مندرج در منشور

شده است .در قلب این دستور کار آرمانهای توسعهای

جهانی را با توجه به شواهد ارائهشده در گزارش وضعیت

پایداری 1قرار دادهشده است که تحقق آنها در یک برنامه

منابع خاکهای جهان (فائو و پانل فنی بین دول در مورد

مشارکت جهانی برای تمام کشورهای عضو الزامآور شده

خاک )2815 ،را پیگیری مینماید .این دستورالعملها

است (سازمان ملل .)2815 ،این دستور کار یک برنامه

جنبههای فنی مدیریت پایدار خاکها را از قبیل

عملی برای نیل به رفاه مردم و تداوم سالمت کره خاکی

ویژگیهای اصلی خاک ،چالشهای کلیدی و راهحلهای

میباشد .همچنین برای حفظ صلح جهانی و فراهم آوری

بالقوه برای حل آنها را در نظر میگیرند .دستورالعملهای

آزادی بیشتر برای احاد جوامع تالش مینماید .واضح

داوطلبانه برای مدیریت پایدار خاک (رهنمودهای مدیریت

است که ریشهکن کردن فقر در تمام اشکال و ابعاد آن،

پایدار خاک ،فائو )2812 ،عمدتاً بر کشاورزی ،بهعنوان

بزرگترین چالش جهانی و انکارناپذیرترین پیششرط

محیط تولید مواد غذایی ،فیبر ،خوراک ،چوب و سوخت

توسعه پایدار است.

تأکید دارد ،ولی توجه قابلتوجهی نیز بر خدمات

پایان دادن به فقر و محرومیت باید همراه با

زیستبومی سیستمهای مدیریتشده و مدیریت نشده

استراتژیهای افزایش سالمت و آموزش و پرورش ،رشد

خاک دارد .دستورالعملهای ارائهشده ،برای توصیههای

اقتصادی و کاهش نابرابری انجام شوند .در این مسیر باید

اجرائی و اختصاصی و برای اطالعرسانی در مورد

به تغییرات آب و هوایی و حفظ اقیانوسها و جنگلها نیز

تصمیمگیری استراتژیک و ویژه در تمام سطوح مربوطه،

توجه شود .خاکها و منابع اراضی سیستمهای پویای

طراحیشدهاند .رهنمودهای مدیریت پایدار خاک قصد

سهبعدی تنظیمکننده شرایط حیاتی بشر هستند که

دارند با تالشهای جهانی ،منطقهای و ملی برای ریشهکن

بهواسطه پویایی توابع خاک به اجرا درمیآیند (آدیکاری و

کردن گرسنگی و فقر به دلیل اهمیت خاک در توسعه

هارتمینک .)2812 ،خصوصیات فیزیکو-شیمیایی ،ژنتیکی

پایدار کمک کنند (فائو .)2812 ،بر اساس این

و محیطی خاکها همراه با پویایی توابع خاک 2و خدمات

دستورالعمل ،مدیریت پایدار زمین یعنی برآوردن نیازهای
جاری و در حال ظهور در برنامهریزی استفاده از منابع،
تأمین امنیت غذایی ،ایجاد معیشت پایدار ،مدیریت
یکپارچه چشمانداز اراضی و بازسازی آنها میباشد.
ازنظر مفهومی پایداری مدیریت اعمالشده موقعی تکمیل
است که توانائیهای حمایتی ،فراهم آوری ،تنظیمکنندگی
و خدمات فرهنگی ارائهشده توسط خاک حفظ و یا
بهبودیافته باشد و به توابع خاک نیز آسیب وارد نشده
باشد (فائو و پانل فنی بین دول در مورد خاک.)2815 ،

زیستبومی 3منتج از آنها ،به حصول تعدادی از
آرمانهای توسعه پایدار تدوینشده ،کمک مینمایند.
دایلی و همکاران ( )1992اظهار میدارند ،چون خاکها
یکی از مهمترین عوامل تعیینکننده وضعیت اقتصادی
ملتها میباشند لذا دخالت دادن آنها در چارچوب
خدمات زیستبومی و سیاستگذاری و تصمیمگیری
ضروری است .تحقق خدمات زیستبومی خاکها ،برای
1
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برآورده کردن نیازهای جامعه (مثل مواد غذایی ،آب قابل

تعیین عوامل بازدارنده برای نیل به اهداف توسعهای پایدار

شرب ،تولید انرژی و زیرساختهای الزم برای زندگی) و

و مدیریت پایدار زمین اقدام نمود (آدیکاری و هارتمینک،

فائق آمدن بر چالشهای اجتماعی (از قبیل کاهش و تطابق

.)2812

با تغییر اقلیم ،مهاجرت ،افزایش جمعیت) ،لزوم حتمی
دارد .تحقق خدمات زیستبومی به تحقق اهداف
توسعهای پایدار 1منجر میشود.
نیاز به ارزیابی خدمات زیستبومی خاک و
ارتقاء ارتباط خاک و زیستبوم در توسعه سیاستهای
مدیریت منابع اراضی توسط مک براتنی و همکاران
( )2810و رابینسون و همکاران )2812( .مورد تأکید
قرارگرفته است .برای تشریح آرمانهای توسعه پایدار
سازمان ملل متحد ،بوما و همکاران ( ،)2815بر تأثیر خاک
در ارائه خدمات زیستبومی تأکید زیادی نمودهاند .خاک
یکی از پیچیدهترین ماده زنده 2روی زمین است (یانگ و
کرافورد )2880 ،و یک جزء کلیدی از زیستبوم خاک
کره 3که در منطقه تداخلی لیتوسفر ،بیوسفر ،هیدروسفر و
آتمسفر ایفای نقش میکند (ژابولکز.)1990 ،
متأسفانه بهرغم اهمیت خاک ،اکثر مطالعات
(کوستانزا و همکاران1992 ،؛ دی گروت و همکاران،
2882؛ آم .ای.آ  ،)2885زیستبوم را با توجه به خدمات
آن (بهعنوان مثال ،تأمین نیازها ،حمایت ،تنظیم و خدمات
فرهنگی) ارجحتر از خاک بحث نمودهاند .درحالیکه
دانش قابلتوجهی در مورد خاک ،شکلگیری و توزیع آن
وجود دارد ،اما درک ما از توابع خاک و خدمات
زیستبومی آنها و ارزیابی کیفی و کمی وضعیت آنها
مخصوصاً در پهنه چشمانداز طبیعت ناقص است .هویت
و همکاران ( )2815اشاره کردند که خاک در بسیاری از
مطالعات زیستبومی و تصمیمسازی نادیده گرفتهشده
است .این در حالی است که میتوان با مرتبط کردن تمام
دانش و اطالعات کمی و کیفی از خصوصیات و
فرایندهای خاک نسبت به ارزیابی شاخصهای پتانسیل
خاک ،توابع خاک ،خدمات زیستبومی و نهایتاً نسبت به
1

- Sustainable development goals
- Biomaterials
3
- Pedosphere
2

ارتباط مدیریت پایدار زمین و علم ارزیابی
علم ارزیابی ،بر اساس چارچوب فائو برای
ارزیابی زمین (فائو ،)1922 ،از برنامهریزی استفاده پایدار
از زمین حمایت میکند .در کشورهای که کمبود داده
اغلب مدلسازی را محدود میکند ،چارچوب فائو،
راهنمایی الزم برای اجرای مطالعات ارزیابی زمین را ارائه
نموده است .ادغام اطالعات بیولوژیکی و اجتماعی و
اقتصادی و استفاده پایدار از منابع زمین ،در ارزیابی کمی
اراضی نقش تعیینکنندهای دارند .تکنیکهای مختلف
برنامهریزی وجود دارند تا نتایج ارزیابی را با نیازهای
دولتها ،کاربران زمین و سایر ذینفعان ،برای دستیابی به
استفاده بهینه از زمین مطابقت دهند .انتظار میرود که
افزایش منابع اطالعاتی رقومی خاک و محیط و بهبود
روشهای پردازش همهجانبه این اطالعات ،امکاناتی برای
تجزیه و تحلیل دادهها و مدلسازی برای ارزیابی
همهجانبه و ایجاد سیستمهای پشتیبانی تصمیمسازی برای
مدیریت پایدار اراضی و زمین را فراهم نمایند.
همانگونه که از نام علم ارزیابی برمیآید،
فرآیند ارزیابی نباید فقط بر خصوصیات خاک بلکه بر
خصوصیات محیط که دربرگیرنده اتمسفر ،خاک،
زمینشناسی ،هیدرولوژی ،موجودات زنده و اثرات
فعالیتهای گذشته و حال انسانی میباشد (فائو)1922 ،
اعمال گردد .این تعریف نشان میدهد که دامنه علم
ارزیابی محاط بر حداقل هشت تابع خاک میباشد و این
توابع بهمراتب فراتر از فرآیند تولید مواد غذایی فرط
میباشد .برای مشخصتر نمودن دامنه فضای مفهومی این
توابع ،ذیالً ،به این توابع یا عملکردهای خاک اشاره
میشود (جان بیک و همکاران.)1992 ،
خاکها ،از طریق تولید مواد غذایی ،علوفه ،فیبر،
سوخت ،چوب و دیگر مواد زیستی ،بهطور مستقیم یا و از
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طریق حیوانات و آبزیان بهطور غیرمستقیم ،اساس و

احتمالی توفیق سناریوهای مختلف را ارائه نمایند تا امکان

زیربنای سیستمهای پشتیبان زندگی هستند؛

ارزیابی ریسک بر اساس شبیهسازی چندساله فراهم آید

خاکها با ایجاد زیستگاهها و ذخایر ژنتیکی گیاهان،

(بوما.)2815 ،
در مقایسه باعلم خاکشناسی و نقشهبرداری

حیوانات و میکروارگانیسمهای سطحی و زیرزمینی ،تنوع
زیستی الزم در زمین را تأمین مینماید؛

خاک که در طول دهههای گذشته با استفاده از علوم

خاکها ارائهکننده و ذخیره کننده گازهای گلخانهای بوده

زمینآمار ،سنجشازدور و نزدیک و سنجش درجا و

و انرژی جهانی (بازتاب ،جذب و تبدیل انرژی تابشی

تکنیکهای الکترومغناطیسی ،مدلسازی رقومی سرزمین و

خورشید) را تنظیم مینماید؛

سیستم اطالعات جغرافیایی توسعه موفقیتآمیزی

خاکها در فرآیند چرخه منابع آب سطحی و زیرزمینی

داشتهاند ،متأسفانه علم ارزیابی توسعه محدودی در

آنها را تنظیم و کیفیت آنها را کنترل مینماید؛

سالهای اخیر داشته است (بوما و همکاران.)2812 ،

خاکها ذخیرهگاه مواد خام و مواد معدنی میباشند؛

ضروری است که مدلهای کمٌی جدیدی تبیین گردند تا

خاکها فیلتر ،بافر و تبدیلکننده ترکیبات خطرناک موجود

دادههای الزم ،برای محققان هیدرولوژی ،زراعت،

در عرصه حیات است؛

اقلیمشناسی و بومشناسی و دیگر ذینفعان ،استخراج شود

خاکها محل اسکان انسان ،صنایع و فعالیتهای اجتماعی

(بوما .)2815 ،ارزیابی زمین همواره بهعنوان بخشی از

بوده ،فضای ارتباطی برای حملونقل مردم ،نهادهها و

استراتژی کمک به خدمات زیستبومی ،وظیفه دارد،

تولیدات بوده و امکان ارتباط بین زیستبومی طبیعی

گزینههای بیشتری از استفاده از زمین ،تنوعی بیشتر از

گیاهان و حیوانات را فراهم میکند؛

قابلیتهای خاک و زوایای مختلفی از ظرفیتهای ذاتی

خاکها شواهد تاریخی و باستانی فرهنگ بشریت را

خاک را ارائه یا نمایان نماید (بانمان و همکاران2812 ،؛

نگهداری و محافظت میکنند و منبع اطالعاتی خوبی برای

بوما و همکاران2812 ،؛ بانمان و همکاران .)2810 ،هدف

اقلیم گذشته و مصارف باستانی از زمین میباشند.

مدیریت

پایدار

زمین،

هماهنگ

کردن

اهداف

همهجانبه نگری علم ارزیابی اهمیت رشتههای

زیستمحیطی ،اقتصادی و اجتماعی به نفع نسلهای

علمی دیگر را در تعیین "ارزیابی زمین" نشان میدهد

کنونی و آینده با حفظ و ارتقاء کیفیت منابع طبیعی

(فائو .)1922 ،به همین دلیل ارزیابی اراضی موردنظر در

میباشد (اسمیت و دومانسکی .)1993 ،در این راستا،

این مقاله نوع همهجانبه نگر و سیستمیک آن بوده که

مدیریت پایدار زمین ،کارکرد اجتماعی و اقتصادی

وظیفه دارد تا با ارزیابی مشخصههای عاملیت خاک ،توابع

زیستمحیطی طوالنیمدت زمین را تضمین میکند و

و خدمات زیستبومی خاکها را در شرایط طبیعی و یا

توسعه پایدار کشاورزی ،حفاظت از منابع طبیعی و ترویج

تغییرات اعمالشده ،استوار بر رویکردهای کمٌی بین-

مدیریت پایدار اراضی جزء اهداف کلیدی پروژههای

رشتهای ،سناریوهای بهینه ،تغییرات یا کاربریهای

مدیریت منابع میباشند.

متناسب با شرایط محیطی برای تصمیم سازی و برنامههای
مدیریت پایدار پیشنهاد دهد (بوما و همکاران .)2812 ،یا
به تعبیری دیگر ،مدلهای کمٌی ارزیابی میتوانند
سناریوهای مختلفی از انواع استفاده را برای مشخصههای
عاملیت خاک ،توابع و خدمات زیستبومی خاکها و
نهایتاً برای آرمانهای توسعه پایدار اجرا و درجات

انواع ارزیابی بر اساس کاربرد
تعریف تقریباً کاملی از روشهای مختلف
ارزیابی اراضی توسط ایوبی و جاللیان ( )1309ارائهشده
است و کاربران با انواع آنها آشنا میباشند .با توجه به
دامنه گستردهای که برای وظایف علم ارزیابی قائل هستیم،
معتقدیم که باید روشها و مدلهای متنوع و متناسبی برای
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ارزیابی خصیصههای خاک ذکرشده در بندهای باال ابداع و

1392؛ چیروما و همکاران2810 ،؛ جینتائو و همکاران،

ارائه شوند .بدون توجه به ماهیت ،کاربرد و دیسیپلینی که

2811؛ فاگبوته2818 ،؛ لوگبو و همکاران.)2813 ،

مدلهای ارزیابی در آن استفاده میشوند ،انواع مشروحی
از مدلهای ارزیابی که احتماالً در راستای رسیدن به
اهداف مدیریت پایدار از آنها استفاده خواهند شد ،ارائه
میشود.

شاخصهای انباشت یا آلودگی
تعدادی شاخص که در مقاالت همواره برای
ارزیابی شاخصهای آالیندگی استفاده میشوند به قرار
زیر است:

ارزیابی زیستمحیطی

شاخص انباشت آلودگی یا شاخص غنیشدگی

ارزیابی زیستمحیطی که عمدتاً مطالعاتی کیفی

PLI or EF = C polluted soil/ C reference soil
mg/kg.day

که گاهی فاقد همهجانبه نگری الزم نیز میباشند ،در منابع
تحت نامهای مختلف دیده میشوند .در این نوع مطالعات

شاخص یا عامل انتقال به گیاه
CF or AF= C plant/ C soil
mg/kg

عامل موردنظر در مقابل استانداردهای ارائهشده ارزیابی و
اثرات آن بر محیط بیان میشود .عمده روشهای ارزیابی
زیستمحیطی شامل موارد زیر هستند.
Environmental Impact Assessment
Environmental Pollution Assessment
Evaluation of Environmental Pollution
Evaluation of Soil and Plant Pollution
Environmental Risk Assessment

روشهای

ارزیابی

زیستمحیطی

فوق

پروسههای تحلیلی میباشند که بهطور سیستماتیک عواقب
احتمالی اجرایی پروژهها ،سیاستها و برنامهها را
پیشبینی میکنند .هدف اصلی آنها ،ایجاد یک چارچوب
کلی تصمیمگیری برای مدیران است .روشهای مختلفی
تاکنون در این زمینه توسط کارشناسان جهان ارائه شده
است .لیکن باوجود تالشهای بسیار و بحث و بررسی

شاخص آلودگی ساده
Pollution Index = Ci/Si
Ci = Heavy metal concentration in wastewater
irrigated soil
)Si = Evaluationcriteria value (standard value
شاخص آلودگی کل
(Newmerow

Index

Pollution

 Pmax
2

2
average

Composite

P

2
= )method
Paverage = Average pollution index
Pmax = Maximum value of pollution index

شاخص شدت آلودگی

آنها در کنفرانسهای متعدد بینالمللی هنوز متدولوژی

= Contamination vs Pollution Index
Concentration of metal in soil/ Target value
from reference table
C/Pl> 1 Pollution
C/Pl< 1 Contamination

متدهای تجزیه و تحلیل و ارزیابی در پروژههای گوناگون

شاخص تفکیک آلودگی مصنوعی از طبیعی

بهکاربرده میشود .علت اصلی چنین ناهماهنگیهایی در

Quantification of Anthropogenic metal = XXc/X
X Lithologic metal
Xc Average concentration of metal in soil

پروژهها در آنها اجرا میگردند ،میباشد (حسنی ،سعیدی

شاخص ریسک غنیشدگی آالیندهها در خاک و گیاه :در این

و همکاران  .)1300این روشها عمدتا برای ارزیابی

روش ارزیابی با محاسبه شاخصهای ریسک ،وضعیت،

آلودگی محیطی استفاده میشود (هرچگانی و بنیطالبی،

شدت و ضعف خطر را ،به جامعه اعالم مینمایند .این

واحدی که موردقبول کلیه کارشناسان قرارگیری تعیین و
انتخاب نشده است .از این رو هنوز انواع مختلفی از

انتخاب یک متدولوژی واحد ،تنوع پروژهها ،مقیاس،
پیچیدگی و محل جغرافیایی و تنوع محیطی است که
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شاخصها ،سطح خطر ایجاد شده توسط ورود عوامل
آالینده به محیط (خاک ،آب و گیاه) و برای زندگی انسان-
های در معرض و جوامع همجوار را ارزیابی مینمایند
(هرچگانی و بنیطالبی 1392؛ بالخیر و اشرف.)2810 ،
ارزیابی دریافت روزانه انسان از عناصر سنگین
* Daily Intake of Metals = (C metal * C factor
D intake) / B weight
C metal heavy metal concentration in food
crops
= C factor conversion of fresh plant to dry
equal to 0.085
D intake daily intake of the food crops

AT = Average exposure time for non
carcinogenic effect (365 days/ year * number
))of exposure years (60 years
روش های ارزیابی پتانسیل ریسک اکولوژیکی خاک

این روشها میزان و درجه خطری که به
آالیندهها به اکوسیستم وارد مینماید را محاسبه و بگونهای
وضعیت محیطزیست را ارزیابی مینمایند (جینتائو و
همکاران.)2811 ،
Potential ecological risk assessment of soil
i
r

n

E
i 1

= )Risk Index (RI
i

i = sample points

f

E  T C
i

i

r

r

i

میزان دریافت یا مصرف روزانه معادل خوردن
معادل  209گرم گندم و  232گرم ذرت برای کودکان و
 308گرم گندم و  305گرم ذرت برای بزرگساالن در نظر
گرفته شدهاست.
Average daily intake of the food crops is 0.527
Kg/body * day
B average
average human body weight
Average body weight for kids
equals to
32.7 kg
Average body weight for adults
equals to
55.9 kg

C
C

surface
i
n



i
f

C

Tr = Metal Toxicity response coefficient
Er = Potential Ecological Risk
C surface = measured values concentration of
soil
Coefficient of toxicity for: Cr = 2, Cd = 30,
Pb = 40

روشهای ارزیابی اراضی معمول
در تجزیه و تحلیلهای بیوفیزیکی ارزیابی زمین
و ارزیابی کارایی زمین ،دو روند عمده وجود دارد:

شاخص ریسک سالمتی

ارزیابی کیفی و ارزیابی کمی .به طور کلی ،سیستمهای

Health Risk Index = DIM / Rf D = Daily
intake of metal / Oral reference dose
Oral reference dose
mg/kg* day

ارزیابی کیفی ،خصوصیات را در کالسهای غیر کمی یا
دستهایی(1اسمی 2یا ترتیبی )3دستهبندی میکنند .ولی

مقدار فلز جذب شده مرجع

سیستم های ارزیابی کمی میتوانند ،کالس خصوصیات

ریسک سالمتی مردم در معرض

ریسک سالمتی مردم در معرض = دوز مرجع  /دوز آلوده
کنندگی هر آلودهکننده
Target hazard quotient (THQ) = (Efr * ED * FI
* MC / RfD * Bw * AT) *0.001
)Efr = Exposure frequency (365 days / year
)ED = Exposure duration (60 years for adults
FI = Food ingestion
MC = Metal concentration in food (mg/kgfresh
)weight
)RfD = oral reference dose (mg/kg * day
)Bw = Average body weight (60 kg

مورد ارزیابی را ،بعد از محاسبات الزم ،بصورت شاخص-
های عددی واقع بر محور تغییرات آن شاخص ارائه
نمایند .روشهای ریاضی یا پارامتری (مبتنی بر مبنای
قضاوت کارشناسانه و تجربی) و مدلهای ریاضی
استاندارد ،در سیستمهای ارزیابی کمی به کار برده می-
شوند .مدلهای آماری نیز میتوانند به عنوان روشهای
نیمهکمی شناخته شوند.

1

- Categorical
- Nominal
3
- Ordinal
2
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از طرف دیگر ،روشهای ارزیابی زمین را می-
توان به دو دسته پارامتری و طبقهای یا سلسله مراتبی
تقسیم کرد (دنگیز و اوسول .)2810 ،سیستمهای پارامتری
تحت رابطه و فرمولهای ریاضی اعمال میشوند و نتیجه
نهایی به صورت عددی بیان میشود .به طور کلی روش-
های پارامتریک ،ساده ،عینی ،کمی ،قابل اعتماد ،آسان،
قابل درک و کاربرد حتی برای افراد غیرمتخصص بوده و
قابل اصالح و سازگار کردن برای کاربرد و استفادههای
جدید میباشند (مکره و بورنهام .)1901 ،جمعپذیری،
ضربپذیری و پیچیدگی توابع از جمله خصوصیات این
دسته از مدلها میباشند .مدلهای استوری (استوری،
 ،)1930ریشه دوم خیدیر (سایس و همکاران،)1991 ،
شاخص تولید یا بهرهوری (دلگادو و لوپز )1990 ،و غیره
از این دسته مدلها محسوب میشوند .مدلهای طبقهای،
کالسهای مختلف قابلیت استفاده از اراضی را در
سطوحی با اهمیت متفاوت (مثل؛ رده ،کالس ،زیر کالس،
نوع و غیره) طبقهبندی میکنند؛ به عبارت دیگر ،سطوح
قابلیت استفاده از اراضی را در سلسلهای از طبقات
متفاوت جانمایی مینمایند .مدلهای ارزیابی تجزیه و
تحلیل سلسله مراتبی (ساآتی ،)1908 ،ارزیابی کالسهای
قابلیت اراضی (کلینگبیل و مونت گومری ،)1922 ،ارزیابی
کالسهای تناسب اراضی برای استفادههای کشاورزی
(فائو )1922 ،مدلهایی از این دیدگاه میباشند.

عنوان ابزار مهم ارزیابی منابع طبیعی استفاده میشوند (دال
روزا و وان دیپن.)2882 ،
روشهای پارامتریک
روشهای ضرب پذیر نیمه کمٌی ارزیابی اراضی
مانند ارزیابی پارامتریک حد واسط بین روشهای کمی و
کیفی قرار میگیرند .این روشها از محاسبات عددی،
تأثیر ویژگیهای مختلف زمین بر رفتار بالقوه یک سیستم
استفاده از زمین ،استخراج میشوند .سیستمهای جبری،
موثرترین فاکتورها و تعامالت بین آنها (در قالب ضرب
ساده یا جمع شاخصهای تک فاکتوری) را برای تعیین
کالس نهائی در نظر میگیرند (دال روزا و وان دیپن،
 .)2882سیستمهای ضربپذیر،

رایتینگهای1

جداگانهای

را به هر یک از ویژگی یا عوامل زمین منسوب کرده،
سپس حاصلضرب تمامی رایتینگها را به عنوان شاخص
نهایی به دست میآورند .مزیت این سیستمها در این است
که هیچ فاکتور مهمی شاخص نهائی را کنترل نمینماید.
مزیت دیگر این روشها در این است که امتیاز کلی
هیچوقت نمیتواند یک عدد منفی باشد .ولی محدودیت
این سیستم در این است که مقدار عددی شاخص نهایی
میتواند به طور قابل توجهی پایینتر از رتبهبندی هر یک
از فاکتورهای منفرد باشد .نخستین و شناخته شدهترین
تالش برای ارزیابی عملکرد خاک توسط استوری
(استوری )1933 ،ارائه گردیدهاست .سه مدل شناخته شده

روشهای سنتی ارزیابی

دیگر این دسته از روشهای ارزیابی ،معادله جهانی

سیستمهای حداکثر محدودیت

فرسایش خاک ( ،)USLEمعادله جهانی فرسایش خاک

طبقهبندی تناسب اراضی فائو و طبقهبندی

تعدیل شده ( )MUSLEو معادله جهانی فرسایش خاک

قابلیت اراضی ایاالت متحده آمریکا ،نمونهای از سنتیترین

بازبینی شده ( )RUSLEهستند که بهنحوی شاخص

سیستمهای ارزیابی زمین هستند که بر اساس ویژگیهای

استوری را استفاده و میزان فرسایش اراضی را توسط

دائمی اراضی ،تعاریف مفهومی از کالسهای تناسب و

ضرب مقادیر مهمترین عوامل در هم محاسبه مینمایند.

قابلیت را با توجه به درجه محدودیتی که نوع استفاده

حتی ،برای برنامهریزی مزرعهای در دهه  ،1908روش

تعریف شده با آن مواجه است را ارائه مینمایند .این

 USLEدر بسیاری از موارد جایگزین سیستم ارزیابی

سیستمهای کیفی و وابستههای مربوطه ،از قبیل طبقهبندی

قابلیت اراضی امریکا میشده است.

قابلیت استفاده از زمین انگلستان ،چارچوب قابلیت اراضی
کانادا و سیستم هلندی به طور گستردهای در جهان به

1

- Ratings
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روشهای جمعپذیر ،نیز با اختصاص یک

آماری می توانند ،مبنای ارزیابی عینی ویژگیهای زمین

ارزش عددی به مهمترین عوامل تأثیرگذار به نوع استفاده

باشند .نمونه عملی آن در ارزیابی آلودگی محیط قابل

از اراضی ،برای ارائه شاخص عددی قابلیت نوع استفاده،

اشاره است .در این نوع از مطالعات مقادیر متغیرهای

ارزش تمام عوامل را جمع مینمایند .جمع این اعداد یا

آلودگی را تحت تیمارهای مختلف ارزیابی کرده اختالفات

حاصل تفریق آنها از حداکثر ممکن ( ،)188شاخص

آنها در خاکها و گیاهان را با تجزیه واریانس نشان می-

رتبهبندی نهایی را ایجاد مینماید .مزیت سیستمهای

دهند .در نهایت مقادیر متغیرها را با مقادیر استاندارد

جمعپذیر این است که میتوان از تعداد ویژگیهای

مقایسه و تفاسیری بر امکان آالیندگی استفاده از پسآب را

اراضی بیشتری در مدل استفاده کرد .از مزایای دیگر این

در محیط بررسی مینمایند (ال گوبار و همکاران2812 ،؛

رویکرد این است که هیچ فاکتور واحدی نمیتواند آنقدر

آل جابوبی و همکاران.)2810 ،

وزن داشته باشد که بر رتبهبندی نهایی تأثیر معنیداری

تناسب اراضی یا متغیر پاسخ ( )Yتحت تابع زیر تجزیه و

داشته باشد .محدودیتهای سیستم جمعپذیر ناشی از

تحلیل میشود:

پیچیدگی آنها است .با افزایش تعداد عوامل در مدل،

Y = φ (X1 ،X2 ،... ،Xn) + ε

()1

مشکل در انتخاب تعداد ورودیهای تأثیرگذار بیشتر می-

در این جا  Xnویژگیهای زمین یا متغیرهای مستقل

شود .مشکل دیگر موقعی پیش میآید که مجبور باشیم از

(مانند عمق خاک ،میزان رس ،ماده آلی ،ظرفیت تبادل

می-

کاتیونی ،pH ،اشباع سدیم و غیره) و  εفاکتورهای

توان از روشهای ترکیبی ارزیابی اراضی که مجموع

باقیمانده را نشان می دهند .نوع تابع به کار گرفته شده

روشهای جمع و ضربپذیر هستند ،استفاده نمود .اکثر

( )φمی تواند هر تابع چند جملهای رگرسیون چندگانه ای

روشهای ترکیبی از فرآیندهای جمعپذیری برای ارزیابی

باشد.

رایتینگ منفی استفاده نمائیم .برای رفع این مشکل،

ریسک تک فاکتورها و ضرب امتیازات منفرد برای ارائه
شاخص نهایی استفاده مینمایند .واضح است که هر یک
از فاکتورهای منظور شده باید توسط منحنیهای پاسخ
اختصاصی مورد قضاوت و تایید قرار گیرند تا بتوان آنها
را در مدل وارد نمود .مزیت عمده این سیستمهای ترکیبی
این است که با استفاده از اطالعات چندین عامل ،از ارائه
نتیجه نهایی غیر واقعی یا حتی منفی ،جلوگیری مینمایند
(دال روزا و وان دیپن.)2882 ،
روشهای آنالیز واریانس
سیستمهای ارزیابی اراضی آماری روشهای

روشهای تک فاکتوره
برای کمیسازی ارزیابی اراضی ،سیستمهای تک
فاکتوره تالش می کنند تا با استفاده از روابط ریاضی تأثیر
ویژگیهای منفرد اراضی بر کارائی نوع استفاده حاکم بر
زمین را بیان کنند .این روشها وقتی یک ویژگی زمین
تاثیر بسیار مثبت یا بسیار منفی بر کاربری زمین مورد نظر
دارد ،کارائی خوبی ارائه مینمایند .نمونه مشخصی از این
نوع رابطه را در بیان تأثیر خصوصیات فیزیکی خاک در
تولید محصول میتوان این چنین نشان داد:
–xS

()2

Si = 1 – e

نیمه کمٌی قدرتمندی هستند که برای پیشبینی تناسب

اگر این رابطه را برای تأثیر عمق خاک بر تناسب اراضی به

اراضی بر اساس ویژگیهای انتخاب شده اراضی استفاده

جهت استفادهای خاص نوشته باشیم ،آنگاه  Siشاخص

میشوند .تجزیه و تحلیل همبستگی و رگرسیون چندگانه

عمق خاک در مقیاس صفر تا یک و  xضریب ویژه
-1

برای بررسی سهم نسبی ویژگیهای زمین انتخاب شده

محصولی با دیمانسیون cm؛ و  Sعمق خاک بر حسب

مورد استفاده قرار میگیرند .وقتی دادههای ورودی مناسب

سانتیمتر خواهد بود .روابط مربوط به هر فاکتور در هر

( )Xو پاسخ واقعی ( )Yکافی در دسترس باشند ،مدلهای

نوع استفاده و مقادیر ضرایب مربوطه ،باید قبال توسط
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آزمایشات میدانی تایید شدهباشند (دال روزا و وان دیپن،

هستند) و گرههای داخلی درخت ،معیارهای تصمیمگیری

.)2882

مانند کالسهای کیفیت یا کالسهای تناسب اراضی می-
باشند .درختهای تصمیم ،توالی کیفی تصمیمگیریها را

روشهای جدید ارزیابی اراضی
پیشرفتهای جاری در فناوری اطالعات
فرصتهایی را برای بکارگیری تکنیکهای مختلف مدل-
سازی ایجاد کرده که بتوان پیچیدهترین سیستمهای
ارزیابی را معرفی نمود .این روشهای نوظهور ،بکارگیری
روندهای کمی و امکان انجام مدیریت جامع را تسهیل
مینماید .مدلسازی تجربی از مدلهای آماری ساده،
تحت استفاده از تکنیکهای هوش مصنوعی ،به سایر
مدلهای پیشرفتهتر ارتقاء یافتهاند .همچنین ارزیابی اراضی
با مدلهای روند گرا که بر اساس درک مکانیسمهای
واقعی رشد گیاهان ،فرایند رشد محصوالت را شبیهسازی
و با محاسبات خود را از طریق معادالت ریاضی ،ترکیب و
بستههای نرم افزاری کاملی را ایجاد نمودهاند (دال روزا و
وان دیپن.)2882 ،

واضحتر از جداول تطبیق روشهای سنتی حداکثر
محدودیت نشان میدهند.
وقتی دادههای تجربی و عملی خوبی وجود
داشته باشد ،تجزیه و تحلیل تصمیمگیری میتواند برای
تولید مدلهای ارزیابی زمین با صحت پیشبینی خوب
استفاده شود .این مدلها به ویژه در مواردی که شرایط
اجرای دیگر مدلهای آماری وجود ندارد ،مفید هستند.
درختان تصمیم و درختان رگرسیونی 2برای شرایطی که
آن نسبت بین تعداد مشاهدات به تعداد متغیرها (شرایطی
که درشناسایی خاکها و منابع طبیعی رایج است) پائین
باشد ،طراحی شدهاند .برای تحلیل و نتیجهگیری در این
روشها ،برای شناسایی ویژگیهایی که برای توصیف
متغیر وابسته اثر حیاتی دارند ،برای حصول بهترین نتیجه،
یک فرایند تکرار محاسبات با ورودیهای متفاوت اعمال

روشهای تخصصی ()Expert-system models

روشهای تخصصی به عنوان زیر مجموعه
روشهای استفاده از هوش مصنوعی و برنامههای
کامپیوتری ،مهارت و تجربه یک یا چند کارشناس را
شبیهسازی کرده ،راه حلهای یک مشکل را ارائه مینمایند
(والد .)1992 ،این سیستمهای کیفی با استفاده از درخت
تصمیمگیری ،1نتایج استنباطی ارائه میکنند .در ارزیابی
اراضی ،درختان تصمیم بیان واضحی از فرآیند تطبیق
کیفی و مقایسه کاربریها با کیفیت زمین را بیان میکنند.
هرچه دانش و تجربه کارشناسان باالتر ،عملکرد روشهای
تخصصی بهتر خواهد بود .درختهای تصمیمگیری
مجرب ذاتا بر پایه پیشینه علمی (توصیف نظری) و تجربه
افراد و کیفیت گفتگوها بین آنها برنامهریزی میشوند.
درختان تصمیمگیری کلیدهای چند مسیره
سلسله مراتبی هستند که در آنها برگها همان انتخابها
(کالسها /رنجها از قبیل سطح تعمیم ویژگیهای زمین
- Decision tree

1

مینمایند .روشهای تخصصی ،درختان تصمیمگیری
نظری و آماری اغلب برای بهینهسازی نتایج استفاده می-
شوند .سیستم خودکار ارزیابی زمین ( )ALESیک برنامه
کامپیوتری است که به ارزیابان اراضی اجازه میدهد تا
سیستمهای تخصصی را با توجه به چارچوب ارزیابی
اراضی فائو ،برای ارزیابی واحدهای اراضی اجرائی نمایند
(دال روزا و وان دیپن.)2882 ،
متدلوژیهای فازی
به طور کلی ،سیستمهای ارزیابی سنتی از یک
رویکرد بولین یا قاعده سازگار با اصل حداکثر عوامل
محدود کننده پیروی میکنند (هر پدیده یا صفتی یا صفر
است یا یک و هیچ پدیده بینابینی وجود ندارد) .آگاهی رو
به رشدی در مورد ناتوانی روشهای بولین در عدم تطابق
نتایج با واقعیات طبیعی ارائه شده است .برای فائق آمدن
به این مشکل از دیدگاه فازی (قایل به وجود واقعییت-

2

- Regression Tree
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هایی بین صفر و یک) در تجزیه و تحلیل دادههای منابع

ورودی بسیاری را پردازش و حاالت مختلفی از نتایج را

زمین استفاده میشود .در سالهای اخیر عالقه شدید به

ارائه کنند .این تکنیک به ما امکان میدهد تا در ارزیابی

استفاده از روش فازی در ارزیابی زمین ایجاد شده است و

زمین ،مدلهای نیمه کمٌی پیچیدهایی را توسعه دهیم .یک

میتواند از آن به عنوان یک مرحله جدید در روند کمی-

شبکه عصبی مصنوعی یک مکانیسم محاسباتی است که با

سازی ارزیابی مورد توجه قرار داد .در این روش ،درجه

استفاده از مجموعهای از دادههای واقعی چند متغیره ،اقدام

تناسب حاصل از محدودیت ویژگیهای زمین تعیین شده

به جمعآوری ،نمایش و محاسبه وزن یا ایجاد نقشه نماید.

با منطق بولین ،با تابع عضویت مدلهای فازی جایگزین

شبکه های عصبی میتوانند الگوهای مناسبی در دادههای

میشود .عضویتی که دقیقا با کالسهای تعریف شده

آموزش ورودی شناسایی کنند که ممکن است با تجزیه و

مطابقت دارند ،مقدار یک و مقدار عضویتی که خارج از

تحلیل آماری متداول تشخیص داده نشوند .بر عکس

محدوده کالسهای تعریف شده قرار داشته باشند،

مدلهای رگرسیون آماری ،شبکههای عصبی نیازی به

مقداری بین صفر و یک به خود میگیرند (دال روزا و وان

داشتن روابط علت و معلولی بین متغیرهای ورودی و

دیپن.)2882 ،

خروجی ندارند .عالوه بر این شبکه های عصبی غیر

تناسب واحدهای اراضی باید ترکیبی از وزن اثر

خطی بوده و ممکن است الگوهای بسیار پیچیده داخل

ویژگیهای مرتبط به آن واحدها بدست آید .تابع عضویت

دادهها را که توسط مدلسازی ریاضی غیر قابل اجرا

مشترک ( )JMFیک مجموع وزنی از ویژگیهای مختلف

هستند را حل نمایند .یکی دیگر از مزیتهای شبکههای

زمین ( )Z ،B ،Aرا فراهم می کند.

عصبی این است که هر نوع داده از نوع پیوسته ،تقریبا

JMFx = aAMFA + aBMFB + … + aZMFZ
and
aA + aB + … + aZ = 1
انتخاب وزنها ( )aB ... aZ ،aAاز اهمیت حیاتی

پیوسته ،حرفی و دوتایی را بدون نقض پیش فرضها ،در
مدل وارد مینماید و توانایی مدلسازی پدیدههای چند
خروجی را دارند (دال روزا و وان دیپن.)2882 ،

برخوردار است .این را میتوان بر اساس دانش متخصص
و مشاوره محلی ،دادههای تجربی ،روشهای ارزیابی قبلی

مدلهای شبیهسازی

پویا1

زمین و غیره به دست آورد .به هر حال استفاده از جبر

مدلهای شبیهسازی پویا میتوانند فرآیندهای

سخت بولی با یک منطق ساده صفر و یک اغلب برای

بیوفیزیکی کمٌی را که در زیستبومهای کشاورزی مانند

ارزیابی زمین به دلیل عدم سازگاری آن با ماهیت پیوسته

رشد محصول ،توازن آب خاک ،آبشوئی مواد مغذی و یا

متغیرهای خاک ،عدم وجود قطعیت صد درصدی مرتبط با

فرسایش خاک نقش داشتهاند ،توصیف کنند .این مدلهای

توصیف پدیدهها و یا به دلیل عدم قطعیت در فرموله

مبتنی بر فرایند ،در ارزیابی اراضی برای تعیین مقدار تولید

کردن درخواستها ،کارائی الزم را ندارد.

محصول ،اثرات خشکسالی ،تلفات مواد مغذی و فرسایش
خاک تحت گزینههای مختلف استفاده از زمین و مدیریت،

مدلهای شبکه عصبی مصنوعی

استفاده میشوند .در این مدلها ،حتی ارزیابی اثر

نشان داده شدهاست که فن آوریهای مبتنی بر

خصوصیات خاص در چند واحد اراضی طی زمان مورد

هوش مصنوعی توانایی خوبی در برخورد با سیستمهای

بحث باشد ،خروجی مدل میتواند با مقادیر متوسط و

چند متغیره غیر خطی دارند .در این مدلها همچنین بین

تغییرات آنها در مناطق طی زمان ،ارائه شود .خروجی مدل

دادههای واقعی و مغشوش ( )Noiseکامال تفاوت قائل

میتواند به عنوان شاخص عملکرد زمین و یا به عنوان

شده اند و توانایی تعمیم افزایش داده شدهاست .به عنوان
مثال ،آنها میتوانند ،به شیوه عمل مغز انسان ،الگوهای

1

- Dynamic Simulation
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ضرایب فنی سیستمهای استفاده از زمین در مرحله بعدی

برای تخمین فراهم نموده است .در این فرآیند ،با توجه

پردازش دادهها استفاده شود .بزرگترین محدودیت استفاده

به تجزیه و تحلیل حساسیت و اعتبارسنجی ،در این مدل

از مدلهای شبیهسازی پویا در این است که نیازمند تعداد

ترکیبی ،ارتباطات بین پارامترهای ورودی را تشخیص و

دادههای ورودی خیلی زیادی میباشند و کالیبره کردن و

آسیب پذیری فرسایش خاک را به طور دقیق باز تولید

اعتبارسنجی آنها در محیطهای اگرواکولوژی جدید

میکنند.

دشوار است .مدلهای شبیهسازی پویا میتوانند اطالعات
کمی را به ویژه در مورد رژیم آب و همچنین تاثیر آن بر
عملکرد محصول ارائه دهند .تجزیه و تحلیل شبیهسازی
دینامیکی ابعاد دیگری از قبیل ارزیابی تغییرات زمانی
نیازمندیهای استفاده از اراضی و خصوصیات اراضی را
ایجاد مینمایند (دال روزا و وان دیپن .)2882 ،همچنین
روشهای شبیهساز پویای مرتبط با سیستمهای خاک/گیاه
و یا رشد/آلودگی در مقیاس محلی نسبتا پیشرفت کرده
است ،ولی تعمیم نتایج به مقیاس منطقهای همچنان یک
اولویت مهم است .این تعمیم میتواند توسط تکنیکهای
بزرگ مقیاس سازی 1انجام شود ،یعنی باید بوسیله توسعه
توابع انتقال دادهها ،ارتباط الزم بین متغیرهای ورودی
مدلهای شبیهسازی و اطالعات موجود در پایگاههای
دادههای خاکشناسی ایجاد شده وارد مدل گردند.
مدلهای

هیبریدی2

برنامهریزی استفاده از زمین ()Land use planning

اکثر ارزیابیها ،بر مبنای قضاوت متخصصان
خاکشناسی و کشاورزی و تفسیر دادههای میدانی برای
قابل درک کردن مفاهیم برای برنامهریزان ،مروجان و
زارعان ،انجام میشود .اخیرا مطالعات اختصاصی
محدودیتهای خاک (به ویژه حاصلخیزی خاک ،آب و
اکسیژن موجود در خاک ،قابلیت کارکرد خاک و خطرات
تخریب مانند فرسایش خاک و شور شدن خاک) موجب
تسهیل شبیهسازی کمی فرآیندهای استفاده از زمین و
پیشبینی عملکرد شده است .توسعه فناوری اطالعات در
طول بیست سال گذشته محققان را قادر ساخته تا در
تجزیه و تحلیل تعامالت بین منابع زمین و استفاده از
زمین پیشرفت زیادی نمایند.
به لحاظ مفهومی ،ارزیابی زمین ،در مدلهای
جامعنگر ،الزامات اکولوژیکی و مدیریتی انواع مختلف

در سیستمهای هیبریدی ارزیابی زمین ،از طریق

استفاده از زمین را با در نظر گرفتن شرایط سیاسی-

ارتباط دو نوع مدل ،یک تابع استدالل کیفی شبیهسازی می

اجتماعی و اقتصادی را با کیفیات زمین مطابقت میدهند و

شود ،در حالی که در بخش دیگری ،مدلسازی کمی را

سناریوهای قابل اجرا را برای تصمیمسازی و مدیریت

شبیهسازی میشود .به عنوان مثال ،دریک مدل درخت

پایدار ارائه مینماید (جان بیک و همکاران.)1992 ،

تصمیمگیری ،شاخههای ایجاد شده از دادههای کیفی آن با

ارزیابی زمین به سواالتی از قبیل" :چه نوع استفادههای

شاخههای ایجاد شده از دادههای کمی حاصل از مدل

فیزیکی دیگر از زمین امکانپذیر است؟ و از لحاظ

شبیهسازی ،ترکیب میشود .از این سیستمهای هیبریدی با

اقتصادی و اجتماعی این نوع استفاده مناسباند؟"" ،برای

استفاده از درخت تصمیمگیری کیفی و شبکههای عصبی

رساندن تولید به سطح مورد نظر ،چه نهادههایی و به چه

مصنوعی نیمه کمی برای ارزیابی خطر فرسایش خاک

میزان ،الزم است؟" و "استفادههای فعلی از زمین کدامند

استفاده شدهاست .رویکرد ترکیب روش تخصصی  /شبکه

و اگر معیارهای فعلی مدیریت ثابت باقی بمانند ،به چه

عصبی عملکرد بسیار خوبی در مدلسازی فرسایش خاک

عواقبی منجر خواهند شد؟ " .ارزیابی زمین اغلب در

داشتهاست و توانایی کمیسازی و تعمیم بسیار خوبی

پاسخ به سوال " ،آیا در نوع استفاده جاری نیاز به تغییر
وجود دارد یا خیر؟" ،به اجرا در میآید .اطالعات و

- Up Scaling
- Hybrid Models

1
2

توصیههای فرآوری شده تنها به صورت یکی از ورودی-

نشریه علمی مدیریت اراضی /جلد  / 01شماره 48 / 0010 / 0
های چندگانه در فرآیندهای ارزیابی زمین و برنامهریزی

بایستی برآیندی مناسب و قابل اجرا از تلفیق صحیح کلیه

استفاده از زمین استفاده میشوند .فرایند برنامهریزی

پتانسیلها ،محدودیتها و نیازهای هر منطقه باشد ،در

استفاده از زمین ،به نوبه خود ،سناریوهای اولیه استفاده از

حالیکه همزمان بایستی به نیازهای ملی نیز پاسخگو باشد.

زمین را ارائه مینماید؛ بنابراین دو فرآیند به هم وابسته و
در راستای کلی ارزیابی مکمل هم میباشند (الیاسون،
 .)2882هدف اصلی برنامهریزی استفاده از زمین برای
اطمینان از استفاده بهینه هر واحد اراضی به منظور ارائه
حداکثر مزایای اجتماعی ،به خصوص تولید مواد غذایی،
بدون تخریب منابع زمین میباشد .برنامهریزی استفاده از
زمین دارای جوانب سیاسی و عقالنی نیز میباشد .در نظر
گرفتن فرآیندهای سیاسی در اجرای هرچه واقعیتر
برنامهریزی استفاده از زمین الزم و ضروری میباشند (بنی
نعمه.)2883 ،
برنامهریزی جامع استفاده از اراضی
()Comprehensive land use planning

احیای ارزشهای زیستمحیطی و چینش
گزینههای بلند مدت استفاده از زمین ،همواره جزء
نگرانیهای عمده بشر بوده است .بکارگیری برنامههای
استفاده از منابع یکپارچهتر و جامعتر برای افزایش
تولیدات کشاورزی ،برای جامع عمل پوشاندن به اهداف
تولید کشاورزان یا رفاه نسل آینده ،کاهش فقر و حفظ
محیطزیست ،در دستور کار کشورهای در حال توسعه
میباشد (سون و همکاران .)2880 ،نمونه بارز چنین
مطالعاتی مطالعات تعیین الگوی کشت (مدیریت چند
جانبه اراضی کشاورزی به هدف متعادل نگه داشتن تولید
و اقتصاد کشاورز ،استفاده بهینه از منابع و حفظ محیط
زیست) منطقهای میباشد .طراحی و پیشنهاد الگوی کشت
یکی از مهمترین مباحث در برنامهریزی کشاورزی هر
کشور محسوب میشود .بطورکلی عوامل مؤثر بر الگوی
کشت محصوالت زراعی و باغی را میتوان عوامل محیطی
و منابع طبیعی (اقلیم ،منابع آب و خاک و  ،)...عوامل
زیستمحیطی ،عوامل اجتماعی ،سیاستگذاریهای دولت
و عوامل اقتصادی دانست .الگوی کشت محصوالت به
عنوان برنامه تولیدات کشاورزی آینده ،در درجه اول

مدیریت پایدار اراضی
()Sustainable land management

مدیریت جامع و پایدار اراضی عمدتا برای
برنامهریزی استفاده از اراضی در مقیاس کشوری اعمال
میگردد که در کشور ما به عنوان آمایش سرزمین خوانده
میشود .آمایش سرزمین در واقع با ارزیابی و پایدار
نمودن توابع خاک و خدمات زیستبومی و ارائه راه
کارهایی برای نیل به آرمانهای هفدهگانه توسعه پایدار،
سعی در ایجاد مدیریتی پایدار برای کشور میباشد.
فعالیتهای آمایش سرزمین شامل اقدامات ساماندهی و
نظامبخشی به فضای طبیعی ،اجتماعی و اقتصادی در
سطوح ملی و منطقهای است که بر اساس تدوین
اصلیترین جهتگیریهای توسعه بلند مدت کشور در
قالب تلفیق برنامهریزیهایی از باال و پایین و با تکیه بر
قابلیتها ،توانمندیها ،تغییرات پویای زمانی-مکانی
متغیرها و محدودیتهای منطقهای در یک برنامهریزی
انعطافپذیرانه ،هماهنگ و بلندمدت صورت میگیرد .این
رویکرد زمینه تعامل میان سه عنصر انسان ،فضا ،فعالیت و
ارائه چیدمان منطقی فعالیتها در عرصه سرزمین را فراهم
میکند .هدف کلی آمایش سرزمین عبارت است از
سازماندهی فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در
چهارچوب منافع ملی و محیطی است .آمایش سرزمین
زیربنای سازماندهی توسعة منطقهای است و به بیانی دیگر
ابزار اصلی برنامهریزی و تصمیمگیریهای منطقهای ،ملی
و جهانی است .آمایش سرزمین ،روند جامعی از برنامه-
ریزی منطقهای را ارائه میکند .این شکل از مطالعه برای
بهکارگیری برنامهریزی منطقهای در سطح یک کشور
بهترین مکمل برای برنامهریزی کالن و منطقهای است.
برنامهریزی آمایش سرزمین چون با دیدی وسیع و همه
جانبه به فضای ملی نگاه میکند ،همة مناطق کشور را
باحوصله و دقت و از جهات مختلف مورد مطالعه و
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شناسایی قرار میدهد .سپس بر اساس توانمندیها،

محسوب شود .نیازهای تصمیم گیرندگان برای رسیدگی

قابلیتها واستعدادهای هر منطقه باتوجه به یکنواختی و

به چالشها و عوامل تغییردهنده و ترویج پاسخهای مؤثر

هماهنگی اثرات نتایج عملکردهای ملی آنها ،نقش و

و پایدار نیاز به داده ،اطالعات و مجموعهای از ابزارها و

مسئولیت خاصی را به هر منطقه محول میکند.

روشهای به روز برای برنامهریزی منابع زمین دارد.
سرزمین،

برنامهریزی منابع زمین ،با بکارگیری ابعاد بیوفیزیکی،

مهمترین

خصوصیات

آمایش

جامعنگری ،دوراندیشی ،کلگرایی ،کیفیتگرایی و

اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و حکومتی ،باید مدیریت

سازماندهی فضای کشوراست .هدف آمایش سرزمین،

چشمانداز یکپارچهای انجام دهد که نیازهای ذینفعان

توزیع بهینة جمعیت و فعالیت در سرزمین است،

مختلف را برآورده ساخته و استراتژیهای ملی مختلف را

بهگونهای که هر منطقه متناسب با قابلیتها ،نیازها و

اجرائی نماید .پیشنهاد شده که یک فرایند هم فکری با

موقعیت خود از طیف مناسبی از فعالیتهای اقتصادی و

طیف وسیعی از ذینفعان که در مقیاسهای مختلف فعالند،

اجتماعی برخوردار باشد و جمعیتی متناسب با توان و

به منظور جمعآوری بازخوردهای اصالحی در ابزار و

ظرفیت اقتصادی خود بپذیرد؛ به عبارت دیگر ،سازماندهی

روشهای بکار گرفتهشده جمعآوری و در جهت رفع

فضا به منظور بهرهوری مطلوب از سرزمین در چهارچوب

اشکاالت و استفاده از فرصتهای احتمالی استفاده شوند.

منافع ملی ،هدف کلی آمایش سرزمین می باشد .آمایش

این فرآیند مشاورتی باید به تشکیل یک استراتژی برای

سرزمین ،زمینة اصلی تهیة برنامههای توسعه اقتصادی-

توسعه ،آزمون و اعتبار سنجی برنامه منتهی گردد (زیادت

اجتماعی هر منطقه را فراهم می آورد و ابزار اصلی تلفیق

و همکاران.)2812 ،

برنامهریزیهای اقتصادی و اجتماعی با برنامهریزیهای

برنامهریزی منابع زمین شامل یک ارزیابی زمین

فیزیکی و فضایی خواهد بود .از آنجا که برای تحقق

و برنامهریزی استفاده از زمین میشود که شامل یک برنامه

اهداف توسعه ،باید همة منابع اجتماعی را اعم از منابع

ارزیابی سیستماتیک پتانسیل زمین است که از طریق

انسانی ،اقتصادی و منابع فضایی و محیطی به کار گرفت و

فرایندهای مشارکتی چندگانه ،چند بخشی ،استفاده از

به کارگیری همة اینها مستلزم برنامهریزی است ،لذا

زمین را بهینه نموده و شرایط اقتصادی و اجتماعی را

آمایش سرزمین مبنای طرحها و برنامههای جامع توسعه

بهبود میبخشد .در این راستا ،سازمان خوار و بار جهانی

بوده و پیوند دهندة برنامهریزیهای اقتصادی ،اجتماعی و

برای ،کاهش تخریب اراضی ،استفاده از برنامههای

فضایی یا مجموع آنان درقالب برنامهریزی جامع و در

مدیریت پایدار اراضی در کشاورزی ،دامداری و

مقیاس ملی و منطقهای است.

جنگلداری را ترویج مینماید و از سوی دیگر ،احیا و

روشهای ارزیابی زیستبومی
برنامهریزی منابع زمین ()Land resources planning

برنامهریزی استفاده از زمین و بطور وسیعتر
برنامهریزی منابع زمین ( ،)LRPبا توجه به ابعاد
بیوفیزیکی و اقتصادی اجتماعی مد نظر ،ابزاری برای
دستیابی به استفاده پایدار و کارآمد از منابع است .با این
وجود ،در دسترس نبودن ابزار و اطالعات مناسب برای
حمایت و رفع نیازهای تصمیم گیرندگان در مقیاسهای
مختلف ،میتواند محدودیت بزرگی برای اجرای آن

بازسازی زمینهای تخریب شده را در دستور کار خود
قرار دادهاست .برنامهریزی منابع زمین بخشی از مدیریت
یکپارچه و پیوسته مدیریت منابع زمین است که شامل
ارزیابی اراضی ،شناسایی نیازها و چالشها ،انتخاب و
اجرای گزینههای بهینه مدیریت پایدار اراضی و سیستم-
های پشتیبانی تصمیم در مزرعه ،چشمانداز و مقیاس ملی
و نظارت و ارزیابی اثرات برای اطالعرسانی به تصمیم-
گیرندگان و ذینفعان میباشد .برنامهریزی منابع زمین یک
رویکرد و به کارگیری گزینههای مطلوب مدیریت پایدار
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اراضی در یک زمینه مدیریت یکپارچه است که توسط

به طور کلی رویکرد شاخصهای خاک و رویکرد

سیاست و ساختار کشورها ،پشتیبانی میشود .پیادهسازی

استاتیکی بر وضعیت خاک در شرایط فعلی تمرکز دارند و

طرحهای مدیریتی باید با مشارکت همه ذینفعان اجرا

رویکردهای پویا برای ارزیابی روندها و تغییرات زمانی

شده ،نتایج و تاثیرات آن به صورت دورهای ،باید به اطالع

مناسباند .سیاستگذاری بر توابع و خدمات زیستبومی

تصمیمگیرندگان و برنامهریزان رسانیده شود (زیادت و

خاک نیاز به داشتن نتایج ارزیابی در شرایط فعلی و روند

همکاران.)2812 ،

تغییرات آنها دارند (ماعز و همکاران.)2812 ،

ارزیابی توابع و خدمات زیستبومی خاکها

نتیجهگیری
همه کشورها در یک مشارکت جهانی در تحقق

توابع خاک و خدمات اکوسستمی خاک به روشهای زیر
ارزیابی میشوند (گرینر و همکاران.)2812 ،

آرمانهای پایدار و اهداف تابعه شریک شده تا بشر را از

رویکردهای استفاده از شاخص :این رویکردها ،از خواص

استبداد و فقر و گرسنگی آزاد کرده و با کاهش مخاطرات

شیمیایی ،فیزیکی و بیولوژیکی خاک به عنوان شاخص-

زیستمحیطی ،سیاره زمین را امن نمایند .برای جامع عمل

های ساده یک بعدی برای بیان وضعیت و شرایط کیفی

پوشاندن به این اهداف ،برنامه توسعه پایدار جهانی در

عملکرد یا کیفیت خاک تعریف و از آنها برای ارزیابی

دستور کار کشورهای مختلف تا سال  2838قرار دارد.

استفاده مینماید (کارلن و همکاران2883 ،؛ اوباده و لعل،

ارتباطات و ماهیت اهداف توسعه پایدار ،یکپارچه،

2812؛ وین هولد و همکاران.)2880 ،

تفکیکناپذیر بوده و ابعاد توسعه اقتصادی ،اجتماعی و

رویکردهای استاتیک :رویکردهای استاتیک با استفاده از

محیط زیستی هر کشوری را شامل میشود .برای اطمینان

قوانین تجربی ساده برای اندازهگیری توابع خاک اقدام

از محقق شدن آرمانها و اهداف توسعه پایدار ،اجرای

مینمایند (لهمن و همکاران ;2813 ،کالزوالری و

همه جانبه فعالیتها در همه کشورها اهمیت حیاتی دارد.

همکاران .)2812،رویکردهای استاتیک ظرفیت کلی خاک

برای حصول به آرمانهای تعریف شده ،کشورها ناگزیر به

را به عنوان توانائی انجام یک تابع خاص ارزیابی میکنند،

تهیه پایگاه دادههای منابع طبیعی در مقیاسی کاربردی و

اما تاثیرات استفاده از زمین و شیوههای مدیریت زمین در

متعاقب آن انجام مطالعات ارزیابی همه جانبه منابع طبیعی

نظر گرفته نمیشوند .رویکردهای استاتیک به طور خاص

برای مدیریت پایدار در سطح ناحیهای ،منطقهای و ملی

مناسب برنامهریزی استفاده از زمین برای حمایت از

میباشند.

استفاده پایدار از منابع خاک میباشند (لهمن و استاهر،
2882؛ مولر و همکاران.)2818 ،
رویکردهای پویا :رویکردهای نیمه پویا یا پویا شامل
ارزیابی فرآیندهای خاک ،آب ،هوا و سایر عوامل محیطی
و همچنین تغییرات زمانی و مکانی شیوههای استفاده از
زمین و مدیریت زمین است .این رویکردها شامل
مطالعات مدلسازی خاک و محیط زیست و همچنین
مدلهای بیوفیزیکی در زمینههای مختلف (مانند چرخه
مواد غذایی ،چرخه آب و تخریب خاک) ،با توجه به
فرآیندهای فیزیکی ،شیمیایی و بیولوژیکی خاک میشوند.

پیشنهادهای ترویجی
بر اساس خط مشی تعیین شده از طرف سازمان
ملل متحد و مشارکت کشور از ارکان و برنامههای تعریف
شده برای رسیدن به اهداف ملی ،درک مزامین و روش-
های درگیر با دادهکاوی ،نقشهبرداری و استفاده از
اطالعات کمی و کیفی در ارزیابی تمام خصوصیات نشان
دهنده سالمت و کارایی خاک و مسایل محیطی در سطوح
ملی ،استانی و محلی الزمه پیشبرد اهداف حفظ و بهره-
برداری پایدار منابع طبیعی میباشد .به همین جهت اجرای
متوالی مراحل زیر در کشور پیشنهاد میگردد:

 ضرورت دستیابی به توسعه پایدار، ارزیابی اراضی/ 44
 صفات خاک و،ارزیابی و تعیین کالسهای کیفیت اراضی

)تهیه پایگاه داده (نقشه پراکنش و دادههای کمی مرتبط

،شناسایی مناطقی که احتیاج به بهسازی و اصالح دارند

همه جانبه و چند گرایشی از ذخایر منابع طبیعی

.اجرای طرحهای بهسازی و یا اصالحی اراضی

،تهیه نقشههای رقومی موضوعی از تمام خصوصیات
کیفیت و فاکتورهای خاک ارزیابی اراضی برای
،محصوالت رایج و قابل ترویج
فهرست منابع
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Abstract
With the new concepts and goals defined under global ecosystem sustainability and
the potential contributions of soil ecosystems to the sustainability of nature and
natural resources, efforts have been made to redefine the role of the science of
evaluation in achieving the goals thereby defined. Introducing the components of a
sustainable ecosystem, the present study strives to explore the functions of soil
ecosystem and to define the role of land assessment in developing a road map
toward environmental sustainability. Although the science of evaluation serves as
the foundation for decision and policy making processes, it has not yet been
properly and systematically exploited to achieve optimally integrated resource
management. Environmental assessment, no matter how it is employed, is still the
missing link in decision and policy making processes as part of sustainable resource
management. It, indeed, requires due consideration in all such processes as it plays
a pivotal role in bridging all environmental, economic, and engineering disciplines.
Land evaluation is a disciple that characterizes soil composition in terms of its
quality, degradation, flexibility, safety, health, productivity, behavior, and
efficiency and, in conjunction with an evaluation of soil ecosystem functions,
defines the roles each of the soil characteristics plays in integrated land
management.
Keywords: Land evaluation, Missing link, Sustainable soil management
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