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تقدیم به
انسانهایی كه
به فردایی بهتر
می اندیشند.

مقدمه ناشر
سپاس بیکران پروردگار را که به انسان قدرت اندیشیدن بخشید ،قدرتي که در مقایسه بـا سـایر
موجودات باعث شده است که انسان هرگز به امکانات محدود خود اکتفا نکنـد .مکاتـب الهـي ،انسـان را
موجودی کمالطلب و پویا ميدانندکه جهتگیری او به سوی خالقش ميباشد .از جمله راههـای تقـرب
به خداوند علم است ،علمي که زیبایي عقل است .علمـي کـه در دریـای بیکـران آن هـر ذره نشـاني از
آفریدگار است و هر چه علم انسان افزون گردد ،تقربش بیشتر ميشود .از این روست که به علماندوزی و
دانشآموزی توجهي بينظیر مبذول گردیده است .اما علمآموزی به ابـزاری نیـاز دارد کـه مهمتـرین آن
کتاب است و انتشار نتیجه مطالعات پژوهشگران و اندیشمندان پاسخگوی این نیاز خواهد بود.
جهت تحقق این امر و گام برداشتن در جهت ارتقای پایههای علم و دانش و رشـد و شـکوفایي
استعدادها انتشار کتاب را یکي از اهداف خود قرار داده و انتظار داریم با حمایتهای معنـوی هموطنـان
گرامي بتوانیم گامهای مؤثر و ارزشمندی را برداریم .گرچه تالش خواهـد شـد در حـد دانـش و تجربـه
اندکمان کارهایي بدون اشکال تقدیم حضورتان گردد ،ولي اذعان داریم که راهنمایيهای شـما عزیـزان
ميتواند ما را در ارتقای کیفي کتاب راهگشا باشد لذا همیشه منتظر پیشنهادات و راهنمـایيهـای شـما
خواهیم بود.
در پایان از همه عزیزاني که در مراحـل مختلـف تهیـه ،تـدوین و چـاب کتـاب از همفــکری و
همـکاری آنها برخوردار بودهام بهخصوص آقای دکتر احمدرضا یاوری و خـانم مهنـدس نگـار طیـبزاده
(مولفان) و مهندس علي محمـد خـاني (مـدیر فـروش) سپاسـگزاری نمـوده و موفقیـت روزافزونشـان را
آرزومندم.

مهدی خانی
مدیر مسئول انتشارات آوای قلم

پیشگفتار
شناخت و بررسي پدیدههای خلقت باید با توجه به شرایط زمان ،مکان و همچنـین نـوع پنـدار
دیداری مشاهدهگر و نیز توجه به وضعیت بستری که آنها را احاطه نموده است صورتپذیرد .البته ایـن
نافي حضور مجموعه احساسات مختلف غیر از آنچه ميتوان به عنـوان مشـاهده بیـان و سـپس تجزیـه
تحلیل نمود نیست .هر پدیدهای در بستر وسیعتری احاطه گردیده است که مشاهده آن را تحـت تـاثیر
قرار ميدهد و اصوال در آن بستر قابل ذکر و شناسایي توسـط غیـر مـيشـود .بـهعبـارتي آن پدیـده در
شرایط و بستر دیگر و با مشاهدهای دیگر دارای خصوصیاتي متفاوت است .وجـه تمـایز و مبـین هویـت
مشخص یک مکان یا سرزمین ،تفاوتي است که در ویژگيهای درون ،بیـرون یـا پیرامـون آن بـا مـوارد
مشابه وجود دارد .عالوه بر این برای بقا و پایداری هر سیستم زنده یا سیستم اکولوژیک چـون مکـان و
سرزمین تبادالت بین برون و درون سیستم (ورودیها و خروجيها) ضـروری اسـت .در برنامـهریـزی و
مدیریت محیطزیست و سرزمین نیز براساس همین تفاوتها و وابستگيهـای متقابـل کـه در تبـادالت
سیستم و بستر آن مشهود است (به عنوان دادههای قابل استفاده) به شناخت نایل ميشویم.
بدیهي است که مشاهده و شناخت تمایزات بین سیستمها (بهویژه همجوار و به نـوعي مـرتبط)
منوط به حضور مرز و لبهای بینشان است که محدودههای تعیینکننده درون و برون را نشان ميدهـد.
این سیستمها چه سلول باشند و چه اقیانوسها و قارهها و یا حتي اطاقهای مختلف در یـک مکـان ،در
عین حالي که بخشي از یک ساختار بزرگ ترند ،خود از اجزایي تشکیل شدهاند که سازمان دهي سلسـله
مراتبي ساختارهای تو در تو را در طبیعت یادآوری ميکنند .هر سیستمي از زیر سیستمها تشکیل شده
است و خود نیز اغلب زیر سیستمي از یک سیستم بزرگتر محسوب ميگردد .شناخت و ارزیابي اگر چه
بستگي به هدف دارد اما در هر حال باید در مقیاسهای مختلف (حداقل مقیـاسهـایي کـه مهـمتـرین
عوامل و نیرو محركهای اصـلي بیرونـي و همـه عوامـل درونـي را دربرگیـرد) پیگیـری شـود تـا بـرای
مدیریتشان بتوان براساس وابستگيها و تبادالت مدنظر اعمال دخالت یا اثرگذاری صحیح را انجـام داد
و همچنین با هماهنگي محدوده مورد نظر با بسترش و براساس همجواری سیستم با دیگر محـدودههـا
(مکان یا سرزمین) و ساماندهي ورودیها ،خروجيها و تبادالت در راستای هدف بهینهسازی استفاده از
سرزمین ،بهرهبرداری پایدار آن را میسر نمود .در صورت نادیده انگاشتن چنین اقـداماتي ،اداره سیسـتم
ناموفق خواهد بود و یا حداکثر تنها با هزینههای زیاد و فزاینـده در طـي زمـان مـيتـوان بـرای مـدتي
سیستم مورد نظر را کنترل نمود.
در برنامهریزی الزم است با توجه به حضور سازماندهي سلسلهمراتبي ساختار طبیعـت ،اهـداف
برنامهریزی یا مدیریت و بهعبارتي شناسایي سرزمین ،محیطزیست ،منابع و اهداف به همراه همـاهنگي
با سطوح تفصیلي در مقیاسهای متناسب و پيدرپي بهصورتي مقرون به صرفه قابل پیگیـری باشـد .در

این راستا بایستي عوامل تاثیرگذار دروني ،بیروني و تبادالت و بازخورهای فيمابین شناسـایي شـوند تـا
قابلیت کنترل و یا حداقل اعمال نفوذ مدیریت و برنامهریـزی میسـر گـردد .در همـه ارزیـابيهـا مـا بـا
سیستمهای باز ،پویا و برخوردار از ثبات نسبي و توازن متغیر طي زمان مواجه هستیم .این سیستمها با
گذر زمان اطالعات تاریخي و تجربیاتشان را ثبت و ضبط ميکنند (مشابه اطالعات ژنتیک جمـعآوری
شده اما طي میلیونها قرن تکامل) از اینرو از پویایي ،پایداری و پیچیدگي بیشتری برخـوردار هسـتند.
بر این اساس نظامهای ساماندهي و آمایش سـنتي (جـدا از بـازده و عملکردشـان) از پایـداری بـاالتری
برخوردارند .با درك این مهم رویههای ارزیابي با پیشرفت مستمر در رویه ،رهیافت و محتوی همراه بوده
و خواهد بود.
اگرچه امروزه دانش و توان شناخت ما بسیار پیشرفتهتر از گذشته ميباشد و ابعاد توسعه پایـدار
را بهتر ميشناسیم و از توان باالیي در اعمال برخي تمهیدات و تغییرات برخوردار شدهایم اما همـواره و
حتي به شکلي فزاینده در اعمال دانستههایمان ناتوان هستیم .برای مثال در عین حالي که ميدانـیم در
مصرف منابع و انرژی باید روشهایي با بازده باالتر راکه فاقد تولید کـربن هسـتند و یـا حتـي کـربنزدا
) (Decarbonizationميباشند را استفاده کنیم ،ميدانیم کـه در فرآینـد تولیـد و مصـرف بایـد در پـي
کاهش نیاز به مصرف مواد ) (Dematerializationو فرایندهای تولید پر بازده باشیم ،بـرخالف ایـن امـر
همواره آگاهانه یا به اجبار روند جهانيسازی جوامع بشری را به تولید بیشتر و مصرف بـيرویـه تشـویق
ميکند .مسلما بدین منظور باید تبادالت و دسترسي به مواد برای مصارف را تسهیل و تشویق نمـود تـا
چرخ اصلي بازار آزاد بچرخد .لذا هنوز معیار توسعه رشد است و آن هم بـدون احتسـاب هزینـههـایش.
تخریب جنگل و فرسایش خاك که موجب تباهيهای تجمعي در ابعاد و مقیاسهای بسیار متنوع شـده
است ما را احاطه نمودهاند ولي ما همواره از مد نظر قرار دادن روند تباهيها اجتنـاب مـيکنـیم .هنـوز
تجارت آزاد و سود خصوصي به عنوان هدف اصـلي پیگیـری مـيگـردد در حالیکـه نمـيدانـیم بـزودی
مسئلهای که به صورت حیاتي مطرح خواهد بود نه حداکثر سود (تولید و فروش) که اقدام بـرای مقابلـه
با کمبود شدید آب و هوای پاك خواهد بود .ناهنجاریهای سیاسي ،اجتماعي و اقتصادی علیـه جوامـع
مرفهتر توسط اکثریت ساکنین کره زمین برای بقای مبارزه با فقـر و گرسـنگي در اقصـي نقـاط جهـان
مطرح گردیده است.
زمان آن رسیده که اقتصاددانان برخالف ادعای خود با واقعیتهای جهان امـروز روبـرو شـوند و
آن را دریابند! با نادیده انگاشتن چنین مسائلي ،نظراتشان دیگر نه تنها صادق نميماند که خالف واقع،
بهصورت کذب و مولد عوام فریبي محسوب خواهد شد .سود ،ترجیحات فردی یا رفاه جامعـه و  ...همـه
معیارهایي هستند که با کوشش زیاد به عنوان مبنای تصمیمگیری و انتخاب میان گزینهها برای منـافع
بلندمدت عموم بشریت ارائه ميشود اما از نظر اهداف اصلي تصمیمگیرندگان اگرچه گزینـه صـحیحتـر
ولي گزینه مطلوب و نهایي اتخاذ شده نیست .ميتوان بیان نمود که راهحل آینده کره زمـین تنهـا نـزد

علوم (همان مولد تباهي) نبوده و به نظر ميرسد نزد رفتار اجتماعي (و علوم اجتماعي) باشد .امـا فنـون
ارزیابي و سنجش دارای مباني علمي (اکولوژیک و اقتصادی) و ابعاد فني است که در حال حاضـر مـي-
تواند در راستای ایجاد فرصت و درنگ برای اقدام اساسي و موثر ،امکان اصالح برخي موارد از تخصـیص
منابع و کاربری اراضي در فرایند توسعه را برایمان به همراه داشته باشد و بر این اسـاس شـاید بتـوانیم
برای نسلهای آتي امکان و فرصت جبران خطا را همچنان حفظ کنیم.

