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چکیده
یترین مسائلجامعه امروزي و حاصل تعارض و تقابل جوامع با محیططبیعيی اسيت
ستمحیطی یكی از اساس 
مشكالت زی 
جهي این روند عدم تعادل و ناسازگاريمیان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابيط اكوسیسيتمخواهيد بيود درهیيین
نتی 
راستامدیریتپایدارمدیریتیاستكهتیامجنبههايمنابعطبیعی،ازجیلهارزشهايزیستمحیطی،اقتصاديواجتیياعیرا
ادغامآنهابرايرسيیدنبيهآینيد ايپایيدارتيالشكنيدبيهطيوركلی توسيعه پایيدار بيه لحيا 

درنظرگرفتهودرجهت
رمجیوعهاي از عوامل ازجیلهتوجه

یباشد كه زی
طزیست م 
برنامهریزي جهت حفاظت از محی 

ستمحیطی شامل مدیریت و
زی 
یگیرد دربعدزیستمحیطیمراتيعقادرنيدكيهجليويبسيیارياز
بهحفظمنابعطبیعیوحفاظتازتنوعزیستیرادربرم 
یشيودكيه
واكنشهايمنفیطبیعتازجیلهریزشنزوالتجويشدیدرابگیرند،زیراكهپوششسبزگیياهیاوالًباعي مي 
قطراتبارانباشدتكیتربهسيط زميینبرخيوردكننيدودرنتیجيهخيا كیتيريمتالشيیسيود ازدیگيرنقيشهياي
یتوانبهموارديهیچوننقشمراتعدركاهشفرسایشو
زیستمحیطیمراتعدرحفاظتمحیطوتوسعهپایدارناحیهايم 
رسوب،جلوگیريازپرشدنمخازنسدها،حفظوتداومحیاتوحش،تعادلزیستمحیطی،تلطیفهوا،سالمتمحیطزیست
وتقویتسفر هايآباشار كردكههركدامازاینموارددرتوسعهپایدارنواحیوكشورهابسیارمهماست ارزیابی پایداري
ستمحیطی ،به عنوان یكی از مهيمتيرین ابزارهيا در فرآینيد برناميهریيزي توسيعهپایيدار بيود  و لياا توجيه بيه آن در
زی 
فراهمسازي بستري مناسب جهتارزیابی و سنجش پایيداري

اجتنابناپایراست لاا

يها امري
برنامهریز 

يها و
استگاار 
سی 
بهویژ توسعهمحليی الزم و ضيروري
برنامهریزي و توسعه 

ستمحیطیدرمنابعطبیعیبخصوصمراتعكشور ،در فرآیند
زی 
یباشد براي دستیابی به پایداري اكوسیستیهاي مرتعی بایستی تیامیعامل هاي مؤثر و برهیكنش هاي آنها را شناخت و
م
ابزارهاي مدیریتی را بر اساس شرایط حاكم بر طراحی كرد.
کلمات کلیدی :پایداری زیست محیطی ،تعادل زیست محیطی ،ارزیابی پایداری ،مدیریت پایدار ،مراتع.

مقدمه

ستمحیطی و
بهشدت ،درگیر مسائل ومشكالت زی 
جامعهي بشري 

دههي آخر قرن بیستم میالدي ،در حالی به پایان رسید كه

آبهياي
جنگلها ومراتع ،كاهش و آليودگی شيدید آب ،بيهویيژ 

خطرات آن بود است آلودگی هوا ،فرسایش خا  ،نابودي
شهياي
آنها را وادار نیود تيا بيا تشيكیل هیيای 
دولتمردان درآمد و 
بهویژ  
بهصورت كابوسی براي اذهان عیومی ،
شیرین ،
جهانی از قبیل نشست استكهلم ،ریودوژانیرو ،ژوهانسبورگ و گردهیایی سران گرو (8درتابسيتان84دراسيكاتلند بيراي
طزیست و منابع ارزشیند طبیعی چار اندیشی كننيد علیيرغم تیيام كوشيشهياي انجيامشيد  ،معضيل و خطيرات
حفظ محی 
یكند و تا زمانی كه بشر در نحو ي برخورد خود با طبیعت تجدیدنظر
ستمحیطی هیچنان زندگی جوامعانسانی را تهدید م 
زی 
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طزیسيت،بيراياحتيرازازنيابودي
یهايحفظمحيی 
اساسی نكند ،این خطرباقی خواهد ماند] [16باتوجهبهاهییتونگران 
بهویژ درسيط محليیبایيدایين
محیطزیست،هیهانسانها(همتصییمگیرانوهممردمدیگر درابعادجهانییاملیو 
واقعیتمهمرادریابندكهپیشرفتوتوسعهالزماسترونديپایدارداشتهباشدوازثیراتآننهتنهانسلهيايحاضيركيه
تهايزیسيتمحیطيیوتعیيین
نسلهايآیند نیزبهر مندشوندحالدستیابیبهاینمهممستلزمشناختودر محدودی 
یتيوانازگسيترشآن
یباشد زیراازطریقتعیینوشناساییآسیبپایريزیستمحیطی،م 
میزانآسیبپایرياكولوژیکم 
یشودجلوگیريكرد] [18بيهعبيارتیپایيداري در
ستمهايطبیعیمنجرم 
تهايانسانیكهبهتخریباكوسی 
دستهازفعالی 
مدیریت منابع طبیعی و حفظ آن از شروط اساسی براي رسیدنبه توسعه پایدار كشاورزي و روستایی است] [6مفهوممدیریت
بهمنظورحفظفرآینيدهاياكوليوژیكیوكیفیيتزنيدگیدرحيالو
پایدارمنابعطبیعیبهعنواناستفاد وحفظمنابعطبیعی 
آیند تعریفشد است] [12درهیینراستامدیریتپایدارمراتعمدیریتیاستكهتیامجنبههايمراتع،ازجیلهارزشهياي
زیستمحیطی،اقتصاديواجتیاعیرادرنظرگرفتهودرجهتادغامآنهابرايرسیدنبهآیند ايپایدارتالشكنيد] [25
یترین مسائلجامعه امروزي و حاصل تعارض و تقابل جوامع با محيیططبیعيی اسيت
ستمحیطی یكی از اساس 
مشكالت زی 
بهطوركلی
جهي این روند عدم تعادل و ناسازگاريمیان انسان و طبیعت و به هم خوردن روابط اكوسیستمخواهد بود] [26
نتی 
رمجیوعهاي از

یباشد كه زی
طزیست م 
برنامهریزي جهت حفاظت از محی 

ستمحیطی شامل مدیریت و
توسعه پایدار به لحا زی 
یگیرد ].[27ازجیلهعواملمهمدیگيرجهيت
عوامل ازجیلهتوجهبهحفظمنابعطبیعیوحفاظتازتنوعزیستیرادربرم 
بومشناختیمیتوانبهمواردذیلاشار كرد :
ستمحیطی -
پایداريزی 
حفظ تعادل اکوسیستم طبیعی

مهمترین بخش این مجیوعه حفظ تعادل اكوسیستم طبیعی است ،كه برخالف انتظار ،امروز با عیلكرد انسان دائیاً در

یرویه نواحی مسكونی ،خيدماتی ،كشياورزي و صينعتی اسيتفاد 
یباشد.این دگرگونی از طریق توسعه ب 
حال تغییر وتحول م 
ستمحیطی از
نامناسب از منابع طبیعی چونجنگلها ،مراتع ،دریاها ،اقیانوسها ،معادن ،منابع انرژي و غیر ایجاد آلودگیهاي زی 
طزیسيت ،تجییيع آلودگیهياي
یآیيد حاصيل ایين تغییيرات ،تخریيب محيی 
آبوخيا  بوجيود مي 
جیله آلودگی هوا و منيابع 
گونههاي مختلف گیاهی و جيانوري ،تخریيب الیيه ازن ،افيزایش
يهاي جسیی و روانی ،انقراض 
ستمحیطی ،تكثیر بییار 
زی 
نحال باید درعيواملی كيه موجيب تغییيرات
گرماي زمین و در كل ایجاد انحراف در سیر طبیعیِ اكوسیستم طبیعی است.باای 
میشود ،ایجاد تعادل نیود تا حداقل در اكوسیستم طبیعی نیز تعدیلبرقرار شود] [23براي این كار عناصر
اكوسیستم طبیعی 
میشود  
میشود كه در زیر به توضی آنپرداخته 
ستمحیطی جهت رسیدن به توسعه پایدار مطرح 
دیگري از ابعاد زی 
تلفیق امور توسعه با محیطزیست

يهاي بلندمدت و كوتا مدت توسعه ،در بخشهاي مختلف صينعت ،كشياورزي و خيدمات،
برنامهریز 

بدین معنی كه در
طزیست وارد نشود][20
ستمحیطی را باید در نظر گرفت تا آسیبی به محی 
جنبههايزی 

برنامهریزی و مدیریت منابع طبیعی

چنانچه در استفاد از منابع مختلف طبیعی از جیله جنگلها و مراتع ،منابع آبی و ارضی ،منابع انرژي و سيوخت ،منياب ع
برنامهریزي دقیق و مدیریت بهینه وجود داشته باشد ،رسیدن به اهداف مطلوب با مصيرف بهیني 

معدنی واستخراجی و غیر ،
یآید.بنابراین مدیریت منابع ،كیک مؤثري در دستیابی
یرویه نیز جلوگیري به عیل م 
این منابع بهتر خواهد بود واز مصرف ب 
هدفگااري در زمین استفاد مستیر از منابع
به توسعه پایدار است یعنی رویكردي جامع ،سیستیاتیک و هیاهنگ و منطبق با 
یگیرد][22
كه برنامهریزان منابع و گروههاي ذینفع جوامع را در برم 
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استفاده بهینه از منابع آب ،خاك و انرژی

ازآنجا كه منابع آب ،خا و انرژي از عناصر حیاتی و اساسی زندگی بشر است ،ليزوم توجيه بنیيادین بيه ایين منياب ع
میشود.عناصر یادشد در یک سیستم طبیعی كامالً وابسته به یكدیگرند ،اما اميروز  عیلكيرد انسيان كياركرد ایين
احساس 
سیستم را برهم زد است ،از سويدیگر حیات بشر و دیگر موجودات زند كامالً وابسته به این عناصر بود  ،بنيابراین بایيد در
برنامهریزي و مدیریت دقیقوجود داشته باشد]  [28

استفاد از این عناصر
ارزیابی پایداری زیست محیطی  -بوم شناختی در مراتع

برنامهریزي توسعهپایدار بود و لاا توجي ه

مهمترین ابزارها در فرآیند
ستمحیطی ،به عنوان یكی از 
ارزیابی پایداري زی 
اجتنابناپایراست ازآنجا كه هرگونه فعالیتیبراي ارتقاي كیفیيت زنيدگی و

يها امري
برنامهریز 

يها و
استگاار 
به آن در سی 
طزیست و منابع آن از نظر پایداري یا ناپایداري بر فرآیند توسعه
ییابد ،لاا وضعیتمحی 
طزیست تحقق م 
توسعه انسانی در محی 
ستمحیطی،ناتیام تلقی ميیشيود
تأثیرگاار خواهدبود بر این اساس ،هر بحثی دربار توسعه بدون توجه به مفهوم پایداري زی 
ستمحیطی شيرط الزم بيراي تحقيق توسيعه
] [26با این اوصاف اگر توسعه پایدار هدف نهایی ما به شیار رود وپایداري زی 
ستمحیطيی
بهسوي پایداري زی 
روشهایی هستیم تا به كیک آنها بتوانیم حركت 
پایدار باشد ،در این صورت مانیازمند ابزار و 
ستمحیطی در وضع موجود ،بيه عنيوان مهيمتيرین ابيزار در
را انداز بگیریم] [3براي نیل به این مقصود،ارزیابی پایداريزی 
بومشناختی است كه درسيطوح مختليف
قابلطرح و بررسی است این ارزیابی ،نوعی ارزیابی 
برنامهریزي توسعهپایدار 

فرآیند
میشود و به دنبال ارائه چارچوبی است كه در آنارزیيابی اثيرات برناميههيا ،راهبردهيا و سیاسيتهيا بير
بهطور متوالی انجام 

بهصورت جامع موردارزیابی ،سنجش و تحلیيل قرارگرفتيه و درنهایيت راهكارهيایی را بيراي كياهش فشياربير
طزیست 
محی 
فراهمسازي بستري مناسيب جهيتارزیيابی و سينجش پایيداري زیسيتمحیطيی در فرآینيد

طزیست ارائه دهد] [5لاا
محی 
ستمحیطی نشيانگر اقيدامات ميادي و
یباشد ارزیابی پایداري زی 
بهویژ توسعهمحلی الزم و ضروري م 
برنامهریزي و توسعه 

طزیست ،رعایت مقررات ،روابيط ذینفعيان و سیسيتیهايسيازمانی
غیرمادي است كه اطالعاتیكلیدي در مورد تأثیرات محی 
یباشند] [25این نوع ارزیابی
طزیست م 
انجامگرفته درمحی 
یآورد و نشانگر تعاریفی از اثربخشی و بهر وري اقدامات 
فراهم م 
یدهد و شیو اي است كه متخصصانبراي توصیف و تحلیل آثار عید
آثارمثبت و منفی طرحها بر محیط را مورد تأكید قرار م 
بهویيژ آثيار منفيی را بيه حيداقل
یگیرند تا از طریقشناخت عوامل مؤثر در اثرگااري محیطی ،
تهاي محیطی به كار م 
فعالی 
برنامهریزي معین بدون

منطقهاي براي جامعه انسانی استكهبا

برسانند.موضوع مورد تأكید در این زمینه ظرفیت نگهداشت
یمانيد] [1مراتيعدرمقيام
لطیه زدن ،آسیب رساندن تصاعدي بر یكپارچگی ،وحدت اكولوژیكی و بهر وري زیستی ،پایدار مي 
بهشيرطبرناميهریيزي
ستمحیطیهستند  
نقشهايمختلفاقتصادي،اجتیاعیوزی 
یكیازمنابعطبیعیتجدیدپایر،داراي 
یتواننددرامرتوسيعهپایيدارمحیطيی
معقولومنطقیهیرا بامدیریتمناسبدربهر برداريازمراتع،اینمنابعطبیعیم 
یشيود بيهایينمعنيیكيه
ستمحیطیتوسعهپایدارآشكارم 
نقشهايمراتعدربخشزی 
مهمترین 
مؤثرواقعشوند یكیاز 
واكنشهايمنفیطبیعتازجیلهریزشنزوالتجويشدیدرابگیرند،زیراكهپوششسبز

مراتعقادرندكهجلويبسیارياز
یشودكهقطراتبارانباشدتكیتربهسط زمینبرخوردكنندودرنتیجهخا كیتريمتالشیسيود 
گیاهیاوالًباع م 
یدهندوبدینترتیب،موجباتنفيوذآببيهداخيلزميینفيراهم
شهيگیاهان،میزانخللوفرجخا راافزایشم 
ثانیاًری 
ستمحیطیمراتعدرحفاظتمحیطوتوسعهپایدارناحیهاي
نقشهايزی 
یشوند ازدیگر 
یآیدوجریاناتزیرزمینیتقویتم 
م
یتوانبهموارديهیچوننقشمراتعدركاهشفرسایشورسوب،جلوگیريازپرشيدنمخيازنسيدها،حفيظوتيداوم
م
حیاتوحش،تعادلزیستمحیطی،تلطیفهوا،سالمتمحیطزیستوتقویتسفر هايآباشار كيردكيههركيدامازایين
بهویژ ارزیابی پایيداري زیسيتمحیطيی
موارددرتوسعهپایدارنواحیوكشورهابسیارمهماست] [8تحقق ارزیابی پایداري 
شاخصهاي زیسيتمحیطيی بيهعنيوان عناصير

شاخصها میسر خواهد بود بر این اساس

مجیوعهاي ازمعیارها و

بهوسیله
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یباشينددرجيدول( 1مهيمتيرینشياخصهياي
عیلیاتی و نیایند پدید هاي سازمانی جهت ارزیابی و سنجش پایيداريمي 
آنهااشار شد استآمد است 
بومشناختیمراتعكهدرمنابعمختلفبه 
ستمحیطی -
نكنند پایداريزی 
تبیی 

جدول  :1مأخذ شناسی مهمترین شاخصهای سنجش پایداری زیستمحیطی -بومشناختی

مؤلفه/شاخص

تغییر كاربري اراضی 
غلظت آالیند ها در هوا 

مأخذ

(حسینزاد وهیكاران( 1390،كالنتريوهیكاران United Nations. 2007(، Bryden, 2002( 1388،
(سازمانجنگلها،مراتعوآبخیزداريكشور ، 1388،
(حسین زاد و هیكاران( 1390 ،یاري حصار و هیكاران United ( Golusin &Ivanović, 2009( 1392
Nations. 2007

(حسینزاد وهیكاران( 1390،شایانوهیكاران ( 1390یاريحصاروهیكاران  Barrera, 2002( 1392
مراقبت ازمنظر طبیعی 
(حسینزاد وهیكاران( 1390،عنابستانیوخسروبیگی( 1391،شایانوهیكاران 1390
پایبنديبهمراقبتازمحیط 
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