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 َاي اجرايي، مُىسسان مشاير ي پيماوكاران ترشىامٍ تٍ زستگاٌ
/94 368856 شمارٌ:

 25/11/1394 تاريد:
 

 يعمراو يَا طرح يستيز طيمح   يراَثرز ياتيارز راَىمايمًضًع: 

 

َاي  وامٍ استاوسارزَاي اجرايي طرح ( آييه7( ي )6( قاوًن تروامٍ ي تًزجٍ ي مًاز )23تٍ استىاز مازٌ )

وامٍ شمارٌ  ي زر چارچًب وظام فىي ي اجرايي کشًر )مًضًع تصًية 1352مصًب سال  -عمراوي

 امًر وظام فىي 690َيأت محترم يزيران(، تٍ پيًست ضاتطٍ شمارٌ  20/4/1385َـ مًرخ 33497/ت42339

اتالغ  گروه سوماز وًع «  یعمران يها طرح یستیز طیمح   يراهبرد یابیارز راهنماي »، تا عىًان اجراييي 

 شًز. مي

 السامي است. 01/04/1395رعايت مفاز ايه ضاتطٍ زر صًرت وساشته ضًاتط تُتر، از تاريد 

ايه کىىسٌ وظرات ي پيشىُازَاي اصالحي زر مًرز مفاز  زريافت سازمانايه اجرايي ي امًر وظام فىي 

   .کرزاعالم ذًاَس  را تًزٌ ي اصالحات الزم ضاتطٍ

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

رزيي كشور سازمان مدرييت و ربانهم  

 رياست جمهوري 

زمانرييس سا  





 

  ح مدارك فنی اصال
  
  

  خواننده گرامی:
، با استفاده از نظر کارشناسان برجسته مبادرت بـه تهیـه   ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه و اجرایی امور نظام فنی

نموده و آن را براي استفاده به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، این اثـر مصـون    ضابطهاین 
  نیست. اشکالایراد و از 

  

شما خواننده گرامی صمیمانه تقاضا دارد در صورت مشاهده هرگونه ایراد و اشکال فنی مراتـب را بـه   ، از رو از ایـن 
  صورت زیر گزارش فرمایید:

  شماره بند و صفحه موضوع مورد نظر را مشخص کنید. - 1
 ایراد مورد نظر را به صورت خالصه بیان دارید. -2

 ه را براي جایگزینی ارسال نمایید.در صورت امکان متن اصالح شد - 3

 نشانی خود را براي تماس احتمالی ذکر فرمایید. -4

  کارشناسان این امور نظرهاي دریافتی را به دقت مطالعه نموده و اقدام مقتضی را معمول خواهند داشت.

  شود. پیشاپیش از همکاري و دقت نظر جنابعالی قدردانی می

  

  
  
  
  
  

 33271مرکز تلفن  -شاه  ن صفی علیتهران، میدان بهارستان، خیابانشانی براي مکاتبه : 

  امور نظام فنی و اجرایی ریزي کشور، سازمان مدیریت و برنامه
Email:info@nezamfanni.ir                                            web: nezamfanni.ir 





  

 
 

 سمه تعالی اب

  پیشگفتار 
 

ریزي نهادینه کرد، ارزیـابی   زیستی را در نظام برنامه محیط  ترین ابزارهایی که بتوان بر مبناي آن مالحظات  یکی از مهم
تـرین ابزارهـاي    عنوان یکـی از مهـم   به این نوع ارزیابی در بسیاري از کشورهاامروزه  .) استSEAزیستی ( محیط  راهبردي 
ریـزي و توسـعه در بـاالترین سـطوح      فرآینـد برنامـه   زیسـتی در   محـیط   ادغام مالحظات  و به منظورزیست  محیط  مدیریت 

تـرین ابـزار    عنوان مهم توان به می ) SEA(  زیستی ارزیابی راهبردي محیطگیري در کانون توجه  قرار گرفته است. از  تصمیم
هـاي   شـاخص  ،بـه تبـع آن   د واسـوي پایـداري سـوق د    توسعه را بـه  و روند استفاده کردي پایدار  در خدمت فرآیند توسعه

  د.یبهبود بخشزیستی است،  که در برگیرنده کلیه ابعاد اقتصادي، اجتماعی، نهادي و محیطي پایدار را  توسعه
 یابیـ راهنمـاي ارز «ریزي کشور، تهیه  با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه

برگـزاري جلسـات   بررسـی و  ضابطه پیش رو پـس از   .را در دستور کار قرار داد» یعمران يها طرح یستیز طیمح   يراهبرد
نامـه اسـتانداردهاي اجرایـی     قـانون برنامـه و بودجـه، آیـین     23براساس مـاده  متعدد کارشناسی با حضور متخصصان امر، 

 - ه 33497/ت42339ظام فنی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره     هاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و طبق ن طرح
  هیات محترم وزیران) ابالغ گردید. 20/4/1385مورخ 

علیرغم تالش، دقت و وقت زیادي که براي تهیه این مجموعه صرف گردید، ایـن مجموعـه مصـون از وجـود اشـکال و      
شـود مـوارد    بطه از کارشناسان محترم درخواست میابهام در مطالب آن نیست. لذا در راستاي تکمیل و پربار شدن این ضا

 يریزي کشور ارسال کنند. کارشناسان سازمان پیشـنهادها  اصالحی را به امور نظام فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه
دریافت شده را بررسی کرده و در صورت نیاز به اصالح در مـتن ضـابطه، بـا همفکـري نماینـدگان جامعـه فنـی کشـور و         

کشور  یشناسان مجرب این حوزه، نسبت به تهیه متن اصالحی، اقدام و از طریق پایگاه اطالع رسانی نظام فنی و اجرایکار
برداري عموم، اعالم خواهند کرد. به همین منظور و براي تسهیل در پیدا کردن آخرین ضوابط ابالغی معتبـر، در   براي بهره

است که در صورت هرگونه تغییر در مطالب هر یـک از صـفحات،    ج شدهباالي صفحات، تاریخ تدوین مطالب آن صفحه در
  مطالب صفحات داراي تاریخ جدیدتر معتبر خواهد بود. موارهتاریخ آن نیز اصالح خواهد شد. از اینرو ه

 ها و جدیت رییس امور نظام فنی و اجرایی کشور جناب آقاي بدین وسیله معاونت فنی و توسعه امور زیربنایی از تالش
مهندس غالمحسین حمزه مصطفوي و کارشناسان محترم امور نظام فنی و اجرایی و  سایر متخصصان همکار در امر تهیـه  

  نماید. و نهایی نمودن این ضابطه، تشکر و قدردانی می
  غالمرضا شافعی    

  معاون فنی و توسعه امور زیربنایی  
  1394 زمستان  
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 ] 690  شماره ضابطه [» هاي عمراني زيستي طرح محيط  ارزيابي راهبردي راهنماي « تهيه و كنترل

  واحد علوم و تحقيقات-دانشگاه آزاد اسالمي مصطفي پناهيدكتر  :مشاور پروژه

  اعضاي گروه تهيه كننده:

  واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي  مصطفي پناهي

  واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي  سيد احمد گلدانساز

  واحد علوم و تحقيقات -دانشگاه آزاد اسالمي  زهرا فالح خوشبخت

  :بررسي و تاييد كنندهاعضاي گروه 

 انجمن ارزيابي محيط زيست ايران  دكتر مجيد مخدوم

برنامه سازمان مديريت و  -ريزي، آمايش سرزمين و محيط زيستامور برنامه دكتر فرزام پوراصغر سنگاچين
 ريزي كشور

 سازمان حفاظت محيط زيست -دفتر ارزيابي اثرات زيست محيطي  دكتر سيد هادي خاتمي

 زيست سازمان حفاظت محيط  -دفتر آمار و فناوري اطالعات دكتر كيومرث كالنتري

 سازمان حفاظت محيط زيست -دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست  دكتر عليرضا رحمتي

 دانشگاه يزد -دانشكده منابع طبيعي و كوير شناسي ستوده دكتر احد

 دانشگاه تهران -پژوهشكده مطالعات توسعه جهاد دانشگاهي دكتر اصغر كهندل

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقات-دانشكده محيط زيست و انرژي  دكتر عليرضا ميرزا حسيني

 انشگاه آزاد اسالمي واحد علوم تحقيقاتد -دانشكده محيط زيست و انرژي دكتر لعبت تقوي

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مركز -دانشكده اقتصاد و حسابداري يحدكتر نعمت فلي

 سازمان حفاظت محيط زيست -دفتر توسعه پايدار و اقتصاد محيط زيست  مهندس فائزه آيت اللهي

 نشگاه تهراندا -دانشكده كشاورزي و منابع طبيعي كار دكتر افشين دانه

  ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل -دفتر كنترل سيالب و آبخوانداري  فر مهندس بابك ربيعي

  ها، مراتع و آبخيزداري سازمان جنگل -دفتر برنامه ريزي و بودجه  مهندس محمد ايماني

  اعضاي گروه هدايت و راهبري:
    و اجراييمعاون امور نظام فني عليرضا توتونچي

    و اجراييرييس گروه امور نظام فني  ه آقارمضانعليفرزان
    ريزي، آمايش سرزمين و محيط زيستامور برنامهرييس گروه فرزام پوراصغر سنگاچين
    كارشناس امور نظام فني و اجرايي  سيد وحيدالدين رضواني



  

 
 

  فهرست مطالب

  صفحه  عنوان
  1  مقدمه

  3    اتیکل -اولفصل 
  5  زیست محیط  زیستی و ارزیابی راهبردي  محیط  رزیابی اثرات تعاریف کلیدي ا -1- 1

  12  زیست محیط  هاي ارزیابی راهبردي  اندازها و ضرورت  بررسی اهداف، چشم -2- 1

  12  اندازها  اهداف و چشم -2-1- 1

  14  زیست محیط هاي ارزیابی راهبردي  ها، اهداف و سیاست تبیین ضرورت -2-2- 1

  17  اهبردي در جهانپیشینه ارزیابی ر -3- 1

  18  المللی زیست در نهادهاي بین محیط ارزیابی راهبردي  -3-1- 1

  22  یافته زیست در کشورهاي توسعه محیط ارزیابی راهبردي  -3-2- 1

  29  یافته زیست در کشورهاي درحال توسعه محیط ارزیابی راهبردي  -3-3- 1

  33  زیست در ایران محیط  ي زیستی و ارزیابی راهبرد محیط  هاي  پیشینه ارزیابی -4- 1

  41    يراهبرد یابیارز یقانون الزامات و یمبان - دومفصل 
  43  الزامات ملی -1- 2

  46  المللی الزامات بین -2- 2

  50  زیست محیط  زیست و ارزیابی راهبردي  محیط  تمایز ارزیابی  -3- 2

  52  زیست در کشور هاي انجام ارزیابی راهبردي محیط ها، نقاط ضعف و تنگناها و چالش قوت -4- 2

  52  نقاط قوت -4-1- 2

  53  )1385(چارچوب نظام ملی ارزیابی زیست راهبردي،   ها  ا و چالشنقاط ضعف و تنگناه -4-2- 2

  54  زیست زیست و ارزیابی اقتصادي محیط رابطه میان ارزیابی راهبردي محیط -5- 2

  58  گام اول: تعیین و شناسایی خدمات اکوسیستمی -5-1- 2

  59  گام دوم: تعیین و ارزیابی اولویت خدمات اکوسیستمی -5-2- 2

  60  ها و ارزیابی اثرات بر خدمات اکوسیستمی وم: شناسایی گزینهگام س -5-3- 2

  61  گام چهارم: نظارت و پایش خدمات اکوسیستمی -5-4- 2

  62  هاي ذي مدخل منه اثرگذاري و اثرپذیري دستگاهبررسی نقش و دا -6- 2

  65    ستیز طیمح يراهبرد یابیارز مختلف يها روش و کردهایرو یبررس - سومفصل 
  67  زیست هاي ارزیابی راهبردي محیط ها و روش چارچوببررسی  -1- 3
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  فهرست مطالب
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هـاي عمرانـی بـراي انجـام ارزیـابی راهبـردي        بندي طرح بندي یا اولویت هاي دسته تدوین معیارها و شاخص -3-5
  181  زیست محیط
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 و خـدمات  بـر ) يدار جنگـل  توسـعه  اسـت یس مـثال ( يراهبـرد  اقـدام  کی یتجمع اثرات یابیارز سیماتر -4-2 جدول
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  1  01/10/94  مقدمه

 

  مقدمه

  مقدمه

ها، فرسایش خاك، گسترش فقر و نابرابري، رشد روز افزون شهر نشینی و حاشـیه نشـینی، کـاهش     وجود انواع آلودگی
هـاي مشـهود جامعـه     هاي اجتماعی و غیـره از چـالش   ناهنجاري ) و بازپدید،ایدز(  هاي نوپدید تنوع زیستی، شیوع بیماري

چه شناخت این تهدیدها (از گرم شدن کره زمـین بـا آثـار فراملـی تـا       . چنانشوند میاره سوم قلمداد جهانی در آستانه هز
هاي علمی مناسـب و منطبـق بـا شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی        ها با آثار و پیامدهاي ملی) از پشتوانه آلودگی شدید شهر

. بنابراین باید در پی یافتن علل این تهدیدها بـود  شود ها پی برده نمی کشورها برخوردار نباشند، به اهمیت و حساسیت آن
  فراروي بشر در هزاره سوم غلبه نمود.ي ها ها بتوان بر چالش و رویکردهاي نوینی از توسعه را جستجو نمود تا با اتکا به آن

هـاي   زیسـتی در اقصـی نقـاط کـره زمـین هویـدا شـده اسـت. زمـین          هاي محدودیت منابع محیط درحال حاضر نشانه
خیـز موجـود نیـز در نتیجـه سـوء مـدیریت بـه         تر برخوردار شده و اراضی حاصل اورزي به ندرت از امکان توسعه بیشکش

تر مراتع بیش از ظرفیت تحمل خود مورد چـرا قـرار    دهند. بیش خیزي و باروري خود را از دست می صورت مستمر حاصل
رویـه و افـزایش    هـاي بـی   بـرداري  دریایی و آبزیـان در نتیجـه بهـره   یابد. منابع  می تنزل  ها آنهاي  تدریج قابلیت گرفته و به

و ورود   رویـه  هاي سطحی و زیرزمینی در نتیجه اسـتفاده بـی   اند. منابع آب شدت در معرض تخریب قرار گرفته ها به آلودگی
وامع را تحت تاثیر قـرار  عنوان یک چالش اساسی بسیاري از ج شدت تنزل یافته و به ها از نظر کمی و کیفی به انواع آالینده

نمایند، تخریب شده و در گسـتره   هاي آبی نقش اساسی ایفا می ها که در پایداري آب و هوا و تنظیم جریان اند. جنگل داده
  اي رسیده است.   در جوامع درحال توسعه به ابعاد نگران کننده ها آنتخریب 
داده نویـد  هـاي مختلـف    سـعه جامعـه جهـانی در حـوزه    نسبت به توهاي گذشته  رغم امیدهاي فراوانی که در دهه علی

هاي حیـاتی کـره    توسعه نتوانستند از افزایش فقر و نابرابري و اختالل در چرخه کالسیکمکاتب و رویکردهاي اما ، شد می
هـاي   پیشـرفت بـه  هـاي گذشـته    در خالل سـال جهان ویژه در کشورهاي درحال توسعه، جلوگیري کنند. هر چند  هزمین ب
و اختالل فزاینـده   ها به بهاي تخریب این پیشرفتاما  ،استاقتصادي و اجتماعی دست یافته  هاي مختلف در عرصه مهمی
زیست کره زمـین تحمیـل    محیط بر ناپذیري  جبرانفرآیندها لطمات  حاصل شده است که این ي حیاتی کره زمین، ها نظام

  .کرده است
زیستی گونـاگونی دسـت بـه     محیط  ی نبوده و درحال حاضر با معضالت جمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثن

ها، کاهش کمی منابع آب، آلودگی شدید منابع آبی کشور، آلـودگی هـوا بـه ویـژه در      گریبان گردیده است. تخریب جنگل
ین معضـالت  رتـ  مهـم زایی، آلودگی شدید مناطق دریایی و سـاحلی و... از جملـه    شهرها، فرسایش شدید خاك، بیابان کالن

  توانند موانع اساسی فراروي توسعه کشور قرار دهند.  زیستی کشور هستند که می محیط  
عنـوان   زیسـت بـه   هاي انسان در محیط مجموعه مسایل و مشکالت فوق باعث شده است تا مقابله با آثار مخرب فعالیت

نحوي که درحال حاضر یـافتن راهکارهـایی بـراي     هاي جامعه جهانی در کانون توجه قرار گیرد به ین دغدغهتر مهم یکی از 
دهد. نقطه عطف این گفتگوهـا   ها را تشکیل می کاهش یا رفع این خسارات، بخش مهمی از گفتگوها و مذاکرات بین دولت
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، ریـو در برزیـل   1972زیست و انسان در استکهلم سوئد در سال  محیط در چهار اجالس مهم جهانی شامل اجالس جهانی 
 2012در سـال   20و اجالس ریودوژانیرو، موسوم به ریـو+  2002، ژوهانسبورگ در افریقاي جنوبی در سال 1992در سال 

ي پایـدار،   زیسـت در چـارچوب توسـعه    بر تعهدات جامعه جهانی براي توسعه و حفاظـت از محـیط   ها آنمتجلی شده و در 
  تاکید گردیده است.

هاي پایـانی قـرن بیسـتم بـراي حـل       ي نوین در شرایط رو به تحول سالعنوان رویکرد ي پایدار به توسعهبه این ترتیب 
ریـزي در بسـیاري از    هـاي برنامـه   عنوان رکن اصلی نظـام  و در هزاره سوم به در جهان مطرحزیست  و محیطمسایل توسعه 

هـاي   لیه مولفهزمانی محقق خواهد شد که ک ،ي پایدار ست که توسعها  همچنین الزم به یادآوري کشورها مطرح شده است.
ها در فرآیند توسعه قرار گیرند. این مهم زمـانی محقـق    ها و سیاست زیست، از بدو شروع برنامه ي محیط مولفه لهآن از جم

ریـزي در جایگـاه مناسـب خـود قـرار گرفتـه و از وزن الزم در        زیست در سیسـتم برنامـه   خواهد شد که حفاظت از محیط
ین ابزارهـایی کـه بتـوان بـر مبنـاي آن مالحظـات       تـر  مهـم یکی از ... برخوردار گردد.  و اي منطقه هاي بخشی، ریزي برنامه

عنوان  است که درحال حاضر به SEA(1زیستی ( محیط  ریزي نهادینه کرد، ارزیابی راهبردي  زیستی را در نظام برنامه محیط  
فرآینـد   زیسـتی در   محـیط   ادغـام مالحظـات   زیست در بسیاري از کشورها براي  محیط  ین ابزارهاي مدیریت تر مهمیکی از 

هـا قـرار گرفتـه     ها) در کانون توجه دولت طرح ها و  ها، برنامه گیري (سیاست ریزي و توسعه در باالترین سطوح تصمیم برنامه
  است.  
اسـتفاده   ي پایـدار  ین ابزار در خدمت فرآینـد توسـعه  تر مهمعنوان  توان به می ) SEA(  زیستی ارزیابی راهبردي محیطاز 

کـه در برگیرنـده کلیـه ابعـاد     ي پایـدار را   هاي توسعه شاخص ،به تبع آن د واسوي پایداري سوق د و روند توسعه را به کرد
ارزیابی ترین تمرکز  بیش اگرچهکه داشت توجه البته باید  د.یبهبود بخشزیستی است،  اقتصادي، اجتماعی، نهادي و محیط

ي هـا  سـال  طـی ست. وجوه دیگري نیز قابل ذکر اآن  براي ولی است،زیستی  محیط مسایل زیست بر روي محیطراهبردي 
 پردازد. بـراین اسـاس   می ي پایدار به ابعاد اقتصادي و اجتماعی نیز  در چارچوب توسعه گذرد و می کاربرد آنکوتاهی که از 

   .ریزي شده است پایهارزیابی راهبردي بر رویکرد پایداري  توان گفت که می
تـري را معطـوف    زیسـت توجـه بـیش    محیط  ریزي کشور به موضوع ارزیابی راهبردي  انه هم اکنون نظام برنامهخوشبخت

اي و موضوعی را  هاي سطوح ملی، منطقه ریزي ساخته و براي نخستین بار، کاربرد نظام ارزیابی راهبردي محیطی در برنامه
 است. مورد توجه قرار داده
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اول   کلیات -فصل 

 زیست   محیط  راهبردي  و ارزیابیزیستی  محیط  ارزیابی اثرات  کلیدي تعاریف -1-1

 نیـز  و EIA(2زیسـتی (  محـیط    اثـرات (پیامـدهاي)  ، 1 )EA( یزیست محیط   هاي میان ارزیابی با توجه به ارتباط تنگاتنگ
د. نشـو  ارائـه زیسـتی   محـیط   ارزیـابی اثـرات    ه درموردارائه شد تعاریفجا دارد که نخست SEA( 3زیستی ( محیط  راهبردي 
زیسـتی   محـیط    پیامـدهاي بینـی و ارزیـابی    براي پیش مند نظام يعنوان رویکرد به »زیستی محیط  ارزیابی اثرات «اصطالح 

متحـده  زیسـت  ایـاالت    محـیط   حفاظـت از  قانون ملی  C)(2 (102براي نخستین بار در بند ( ،هاي انسانی ناشی از فعالیت
 تـالش نمودنـد تـا تعـاریف     زیـادي صـاحب نظـران   از این سال به بعد بود که شد.  مطرح 1969در سال  )NEPAامریکا (

  .هاي نظري و یا عملی خود، تبیین نمایند کرده و آن را براساس دیدگاه ارائهی را براي این رویکرد متفاوت
جایگـاه، نقـش و   شـناخت صـحیحی از    ،که به کمک آن شدهعنوان روشی تعریف  زیستی به ارزیابی محیطبه طورکلی، 

تـوان مشـخص    با استفاده از این روش میگیرد.   شکل میزیست  کارکرد و آثار هر پدیده طبیعی یا انسان ساخت در محیط
ها و فرآینـد با محیطی که آن را احاطه کرده است، چه رابطه و بـر هـم کنشـی دارنـد و چـه نـوع        موردنظرکه پدیده  کرد

زمانی که درباره کارکردهاي مختلف جنگل، ماننـد اثـرات آن بـر     ،عنوان مثال است. بهبرقرار ها آنهاي متقابلی میان  کنش
دیگـر  هـاي  عملکردهـاي گردشـگري و بسـیاري از     اقلیم، حفاظت خاك و آب، کنترل سیل، زیستگاه حیات وحش، جاذبه

  شوند. بندي می زیستی طبقه ابی محیطدر زمره موضوعات ارزی یمباحث چنین تمامشود،  جنگل بحث می
کشـور  زیسـت   و سـازمان محـیط   ، یونسـکو UNEP(4زیست سازمان ملل متحـد (  در گزارش مشترکی که برنامه محیط

زیستی روشی  محیطارزیابی پیامدهاي «زیستی به شرح زیر تعریف شده است:  اند، ارزیابی پیامدهاي محیط کانادا ارائه داده
بینی، توصیف، تبیین و تبادل اطالعات درباره اثرات منفی نوع بارگـذاري بـر انسـان،     ناخت، پیشش ،است که به کمک آن

» گـردد  وابسـته اسـت، میسـر مـی     هـا  آنهـایی کـه انسـان بـراي اسـتمرار حیـات خـود بـه          بـوم  زیسـت سالمت جامعه و 
  ).1394دست، (زبر 

 ،زیسـت سـازمان ملـل متحـد     مطالعات برنامه محیط شده در ارائهبا استناد به تعریف  5مرکز اسکان سازمان ملل متحد
بینـی   زیستی فعالیتی است کـه بـه منظـور شـناخت و پـیش      ارزیابی پیامدهاي محیط« :کند  گونه تعریف می را اینارزیابی 

 ها و اقـدامات اجرایـی و نیـز جهـت تبـادل اطالعـات       ها، پروژه ها، برنامه پیامدهاي ناشی از پیشنهادات قوه مقننه، سیاست
  (همان منبع).» رسد درباره اثرات این پیامدها بر سالمت و رفاه جامعه به انجام می

                                                   
 

1- Environmental Assessment 
2- Environmental Impact Assessment 
3- Strategic Environmental Assessmeny 
4- United Nation Environment Program 
5- UN Habitat 
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بـه صـورت دیگـري    زیسـتی   کرده و ارزیابی پیامـدهاي محـیط   تاکیدبر پدیده روش شناختی  تر بیش) 1977( 1بشمن
 »روش« آینـد،  به اجـرا درمـی   اي قانونمند به شیوه کهتعیین شده   هاي داراي ساختاري از پیشفرآیندبه « :کند  تعریف می
هایی مشخص، روند اجراي ارزیـابی   روشی است که از طریق تعیین قواعد و دستورالعمل »ارزیابی«، رو شود. ازاین اطالق می

است کـه  به همین دلیل  گردند.  میی قانونمند تبدیل یهافرآیندبه  ،و از نظر شکل ظاهري و ساختار درونی مند شده قاعده
  (همان منبع).» خواهدشد.از سالیق شخصی به دور  ،اي ارزیابیروش اجر اساس

 ارزیـابی «دهـد:   مـی  ارائـه زیسـتی را بـه شـرح زیـر      تعریف ارزیابی پیامدهاي محـیط  ،براساس همین چارچوب 2کانتر

ي ها فعالیت ها، ها، برنامه ، پروژهها طرح ند پیامدهاي ناشی از اجراي م بینی و شناخت نظام پیشبه  ،زیستی پیامدهاي محیط
کـل   و در مجمـوع  اقتصـادي  -شناختی، فرهنگی و اجتمـاعی  شیمیایی، زیست -هاي فیزیکی لفهؤبر م ها آندولتی و مانند 

  ).Canter ،1996( شود اطالق میزیست  محیط
کـارگیري    ) بر این باورند که همواره پیشگیري بهتر از درمـان اسـت. بنـابراین مزیـت بـه     2005( 3گالسون و همکاران

ممکـن   ،هـا  آناطالع از  وگیري، روشن شدن اثرات منفی مهم است  تصمیم فرآیند زیست در  ارزیابی اثرات توسعه بر محیط
  مهم در طراحی و اجراي آن منتهی گردد (همان منبع). یاست حتی به جلوگیري از اجراي پروژه یا تغییرات

آزمـون تحلیـل و ارزیـابی    «زیسـتی،   محـیط   بی اثرات )، ارزیاUNDPتعریف برنامه عمران سازمان ملل متحد ( براساس
زیستی  محیط  است. همچنین ارزیابی اثرات » پایدار ي توسعهزیستی مناسب و  محیط  ریزي شده با دیدگاه  هاي طرح فعالیت
اطمینـان   گیرد و از قابلیت ایجـاد  می  گیري مورد استفاده قرار  تصمیم فرآیند با هدف حمایت از مشخص است که  یفعالیت

  ).1385گیري آگاهانه برخوردار است (منوري،  تصمیم درمورد
، بینـی  پـیش شناسـایی،   فرآینـد  «زیسـتی   محـیط   ارزیابی اثـرات، ارزیـابی اثـرات     المللی بین ي هبراساس تعریف اتحادی

گیـري   از تصـمیم  توسـعه پیشـنهادي قبـل   با ارزشیابی و اقدامات کاهش اثرات بیوفیزیکی، اجتماعی و دیگر اثرات مرتبط 
  (همان منبع).» اصلی و عملیات اجرایی است

  کنند:  چنین تعریف می زیستی را این محیط  زیست و ارزیابی اثرات  محیط  )، ارزیابی 1376مخدوم و همکاران (
و  هـا  فعالیـت اثـرات   بینـی  پـیش  ي گذشـته و یـا   هـا  طـرح  و جریان بررسی و مطالعات رسمی جهـت ارزیـابی    فرآیند«
ها و رفاه اجتمـاعی یـا بـه عبـارت دیگـر،       زیست، سالمت انسان محیط گذاري سیاستردهاي یک پروژه، طرح، برنامه، عملک

بر اجزاي فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگـی   ها طرح ها و  ها، برنامه پیامدها و اثرات پروژه مند نظامشناسایی یا ارزیابی 
  ».زیست و اقتصادي اجتماعی محیط

                                                   
 

1- A. Bechman (1977) 
2- L.W. Canter (1996) 
3- Glasson 
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هـاي بـزرگ تولیـدي، خـدماتی و      و پـروژه  ها طرح زیستی  محیط  نامه اجرایی ارزیابی اثرات  ) آیین1( ي مادهج) در بند (
 بینـی  پیشگزارش مطالعاتی که با هدف : «شده استارزیابی اثرات توسعه به شرح زیر تعریف  3/11/1390عمرانی مصوب 

گیـرد و در قالـب گـزارش اجمـالی و      یک طـرح صـورت مـی    زیستی احتمالی محیط  و شناسایی مجموعه آثار و پیامدهاي 
  ».شود گزارش ارزیابی تفصیلی تدوین می

  توان به نکات زیر اشاره کرد: زیستی، می ي ارزیابی اثرات محیط بندي کلی تعاریف ارائه شده درباره در جمع
 مند است. روشی برخوردار از ساختار درونی و بیرونی ضابطه –

  .اي است  نبه و چند رشتهجا مند، همه روشی نظام –
 .استکاربرد در حین اجرا و زیستی هدفمند  اطالعات محیطنیازمند  –

زیسـتی را در   تـوان مالحظـات محـیط    مـی  ،آن ي هسازي است که به واسـط  گیري و تصمیم ابزاري براي تصمیم –
 سازي ادغام نمود. گیري و تصمیم هاي تصمیمفرآیند

زیست در مفهوم جامع آن مورد توجه قرار گرفتـه   زیستی، محیط حیطدرچارچوب مطالعات ارزیابی پیامدهاي م –
هاي طبیعی، اجتماعی، فرهنگی، بهداشتی و اقتصادي با روشـی هدفمنـد ارزیـابی شـده و اثـرات       و کلیه مولفه

 شوند. ها تعیین می براین مولفه ها فعالیت

زیسـت اسـت. بـه همـین دلیـل،       محیط ها بر بینی آثار بالقوه و محتمل تصمیمات و بارگذاري روشی براي پیش –
 مورد ارزیابی قرار گیرند.  ها طرحسازي  زیستی بایستی پیش از اجراي تصمیمات و یا پیاده پیامدهاي محیط

تـوان اثـرات    آن مـی  کمککه با  است زیستی عبارت از روشی ارزیابی پیامدهاي محیط ،به طور خالصه و به این ترتیب
بینی نمود و تـدابیر و   زیست را پیش بر محیط ها آنبارگذاري نیز ها و  و پروژه ها طرح ها،  رنامهها، ب بالقوه تصمیمات، سیاست

در ایـن روش، پیشـگیري در    ،عبـارت دیگـر   زیست را اتخـاذ کـرد. بـه    تمهیدات الزم براي کاهش خسارات وارده بر محیط
هـدف از ارزیـابی صـرفا     ،این ترتیـب  شود. به بینی می اولویت قرار داشته و قبل از بروز هرگونه آثار سو، تمهیدات الزم پیش

تمهیدات و تدابیر مناسب  زمان همزیستی ناشی از اجراي نوع بارگذاري نیست، بلکه  بینی و شناخت پیامدهاي محیط پیش
  براي کاهش خسارات وارده نیز باید اتخاذ گردد.

هـاي اخیـر،    ) طـی دهـه  EIAزیستی ( ی اثرات محیطي ارزیاب گیري و دگرگونی ادبیات علمی در زمینه به موازات شکل
) پدیدار شده و روند تکاملی را پشـت سـر گـذارده اسـت.     SEA» (زیست ارزیابی راهبردي محیط«مفهوم دیگري با عنوان 

نظران مطرح شده اسـت. تـاکنون در کشـورها و     برهمین اساس، تعاریف بسیار زیادي از این مفهوم جدید، از سوي صاحب
اي کـه در   گونـه  زیست ارائه گردیده است. بـه  محیط  المللی، تعاریف متفاوتی براي ارزیابی راهبردي  مختلف بین هاي سازمان

جـدا از آن دسـته از    -هـا   هاي اخیر، دامنه تفسیر این نوع از ارزیابی، توسـعه یافتـه و بـراي انـواع دیگـري از ارزیـابی       سال
  اند.  مورد استفاده قرار گرفته -اند  شکل گرفته  زیستی  محیط  ها که بر پایه اصول ارزیابی اثرات  ارزیابی

به شـرح   »زیست محیط  ارزیابی راهبردي «نظران در خصوص  ازسوي صاحبارائه شده شماري از تعاریف  ،دراین قسمت
  اند.  زیر مورد اشاره قرار گرفته
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نمایند و طـی   مند و رسمی توصیف می مي جامع، نظافرآیند زیست را  محیط  تریول و همکاران ارزیابی راهبردي  –
هـاي   ، بـا درنظرگـرفتن گزینـه   PPP(1( هـا  طـرح  هـا و   ، برنامهها سیاستزیستی ناشی از اجراي  محیط  آن، اثرات 

 فرآینـد  در  هـا  آن درمـورد ارزیـابی و بحـث    فرآینـد  هـاي   گزارش مکتوب درمـورد یافتـه   ارائهمختلف، تدوین و 
معرفـی  منـد   ي نظـام فرآینـد  ). در تعریف دیگري، ارزیابی مزبور 1385(منوري،  ند شو  ، ارزیابی می گیري تصمیم

بـراي   هـا  طرح ها و  ، برنامهها سیاستزیستی  محیط  مختلف براي تحلیل و ارزیابی  نفعان ذيکه با مشارکت  شده
یگیـري گـردد   پ ،بهینه تـرین شـکل خـود    بهشود تا  ریزي می طرح ،هاي راهبردي گیري رساندن به تصمیم یاري

  (همان منبع).
دانند که بر ارزیابی پیامـدهاي بـالقوه    می  ي فرآیند زیست را  محیط  )، ارزیابی راهبردي 2004و همکاران ( 2پینتر –

داشته و در جستجوي سازوکارهایی الزم براي تلفیـق مالحظـات    تاکیدي اجرایی ها طرح ها و  ، برنامهها سیاست
ي دولتی است. کـارکرد اصـلی ایـن رویکـرد تسـهیل سـازگاري مالحظـات        ها سیاستزیستی در توسعه  محیط  
است تا از این طریق به کاهش آثار و پیامدهاي بالقوه سیاسـت،   ها سیاستزیستی در مراحل اولیه تدوین  محیط  

ت کـه  منـد اسـ   ي نظـام فرآینـد  زیست  محیط  ارزیابی راهبردي «زیست یاري رساند.  محیط  بر  ها طرح ها و  برنامه
، هـا  سیاسـت هـاي مختلـف    شود و در آن، گزینه انجام می ها طرح ها و  ، برنامهها سیاستپیش از تدوین و اجراي 

نظامی درنظر گرفته شـده و   عنوان بهزیست  محیط  شوند. در این رویکرد،  ، تحلیل و ارزیابی میها طرح ها و  برنامه
و  Pinterیسـت و شـرایط اقتصـادي و اجتمـاعی اسـت (     ز محـیط   در جستجوي برقراري تعامل و سازگاري بین 

زیسـتی   محیط  جامع و فراگیر براي تلفیق مالحظات  فرآیندي  ،زیست محیط  ). ارزیابی راهبردي 2004همکاران، 
در  نفعـان  ذيبـازیگران و   ي هسـت کـه در آن کلیـ   ها طـرح  و  هـا  سیاسـت هـا،   تصویب و اجراي برنامه فرآیند در 

، هـا  سیاسـت مـدت   و پیامدهاي مستقیم و غیرمسـتقیم بلندمـدت و کوتـاه    داده شدهخالت هاي مختلف د حوزه
  (همان منبع). گیرند   قرار میارزیابی مورد زیست  محیط  بر  ها طرح ها و  برنامه

زیستی به هنگـام   محیط  ها و مسایل  زیست، چارچوبی است براي کمک به تلفیق دیدگاه محیط  ارزیابی راهبردي  –
ي پایدار از  ها، با هدف برقراري توسعه زیستی این تصمیم محیط  هاي راهبردي و ارزیابی پیامدهاي  گیري تصمیم

ارزیـابی   زیست. به عبارت دیگـر   محیط  ها، مقاصد و پیشنهادهاي راهبردي و کمک به بهبود  طریق ارتقاء بینش
منـد بـراي    وجب ارتقاي رهیافـت ضـابطه  زیست ابزاري است براي پشتیبانی از تصمیماتی که م محیط  راهبردي 

ي پایدار) در مسیر اصلی و نیـز در   (ارکان سه گانه توسعه زیستی، اجتماعی و اقتصادي  محیط  هدایت مالحظات 

                                                   
 

1- Policy, Plan, Programm 
2- Pinter 
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سازي در جمهوري اسالمی ایـران بـراي نظـام ملـی      (برنامه توانمندسازي و ظرفیت جهت تعهدات عمومی است 
  ).1384زیست،  محیط  ارزیابی راهبردي  

داند که در مراحـل   مند و پویا براي ارزیابی می زیست را روشی نظام محیط  )، ارزیابی راهبردي 1998( 1داریو پاتري -
ها  ، برنامهها سیاستهاي مختلف  زیستی گزینه محیط  سازي به منظور کاهش آثار و پیامدهاي سوء  آغازین تصمیم

ریزي بـه منظـور    گذاري و برنامه سیاست بازیستی  محیط  حظات و درجستجوي تلفیق مال شود  انجام می ها طرح و 
  است. یزیست محیط  هاي  حفظ پایداري بیوفیزیکی، اقتصادي، اجتماعی و سیاسی با توجه به محدودیت

زیسـت و اثـرات    محـیط   مند) و پویا براي ارزیـابی کیفیـت    فرآیندي سیستماتیک (نظام زیست،  محیط  ارزیابی راهبردي  - 
یابنـد.   ها تحقـق مـی   طرح ها و نیز  ها، برنامه گذاري اي است که به کمک سیاست  زیستی دورنماها و اهداف توسعه طمحی  

هـا،   هدف از انجام این ارزیابی، توجه به یکپارچگی مالحظات بیوفیزیکی، اقتصـادي، اجتمـاعی و سیاسـی در سیاسـت    
فرآینـدهاي   اي از  تعبیري دیگر، نظامی قانونمنـد بـا مجموعـه   ). در 1385اي است (منوري،  هاي توسعه طرح ها و  برنامه

زیسـتی ناشـی از    محیط  هاي ملی تلفیق کرده و اثرات  طرح ها و  ها، برنامه توان آن را در متن سیاست سازمانی بوده و می
  ع).  (همان منب زیست را شناسایی نمود  محیط  هاي سازگار با  را ارزیابی و بهترین گزینه ها آناجراي 

منـد   نظـام  فرآینـد « نماینـد:  صورت زیر تعریف می هزیست را ب محیط راهبردي) ارزیابی 1996(  3و وِرهیم 2سدلر –
ي پیشـنهادي بـه منظـور ادغـام مالحظـات      هـا  طـرح  هـا و   هـا، برنامـه   سیاست یزیست محیطارزیابی پیامدهاي 

ارزیـابی راهبـردي   درحقیقـت،  مـاعی.  هاي کالن اقتصـادي و اجت  گیري زیستی در مراحل ابتدایی تصمیم محیط
هـا بـه    هـا و برنامـه   راهبـرد  هـا،   ي است که در آن آثار و پیامدهاي ناشی از اتخـاذ سیاسـت  فرآیندزیست  محیط

زیستی  شناسایی و ارزیابی شده و به دنبال آن راهکارهاي الزم براي کاهش پیامدهاي محیط ،مند ي نظاما هشیو
زیسـت،   ارزیـابی راهبـردي محـیط   بـا چنـین رویکـردي،    ». گردد ها اتخاذ می مهو برنا ها ناشی از اجراي سیاست

و پیامـدهاي محیطـی ناشـی از اتخـاذ و اعمـال      زیسـت   مند و پویا براي ارزیابی کیفیـت محـیط   ي نظامفرآیند 
هـا تحقـق    و برنامـه  هـا  طـرح هـا،   گذاري سیاستاي است که در چارچوب  هاي توسعه ها، اهداف و برنامه سیاست

کالبـدي، اقتصـادي،   -یابند. هدف از انجام آن، درنظرگـرفتن مالحظـات زیسـتی و بـوم شـناختی، فیزیکـی       می
هـاي توسـعه اسـت. در تعریـف ارزیـابی       و برنامـه  هـا  طرحها،  اجتماعی و سیاسی به شکلی یکپارچه در سیاست

کلـی بـودن    دهنده نشان، بسیار مهم است. وجود این واژه »راهبردي«راهبردي محیطی و سطح کاربرد آن واژه 
هـا و مفـاهیم (نظـام ارزشـی و      دامنه کار و جامع نگري آن است. به این ترتیب ارزیـابی راهبـردي بـا رهیافـت    

                                                   
 

1- Patridario 
2- B. Sadler  
3- R. Verheem 
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(نظام فنی و اجرائـی) سـروکار دارد (گـزارش     ها آنفنی اجراي  جزییاتي مشخص و ها فعالیتنگرشی) و نه با 
  ).1388برنامه پایداري محیطی 

گیري است. این ابزار به منظـور   زیست ابزاري براي پشتیبانی از نظام تصمیم ارزیابی راهبردي محیطکرد که  تاکیدباید 
ي پایدار و در  زیست در فرآیند توسعه ها بر محیط گیري زیستی و ارزیابی پیامدهاي ناشی از تصمیم اعمال مالحظات محیط

گیـري در   هـا اسـت. تصـمیم    ز آن بهترکردن کیفیت تصمیمکار رفته و هدف ا ها، مقاصد و پیشنهادهاي راهبردي به دیدگاه
توان از سـطوح کـالن تـا خـرد      گیرد. این سطوح را می گیرد و هر یک، دامنه خاصی را دربر می سطوح مختلفی صورت می

  صورت زیر تعریف کرد (همان منبع): به
رات و سـازوکارهاي مشـخص بـراي    ها، مقـر  اي براي رسیدن به اهداف معین با اولویت نقشه گذاري): سیاست (سیاست

 شوند. می بندي تقسیمهاي بخشی و فرا بخشی  دستیابی به آن اهداف است که در دو گروه کلی سیاست

هاي بخشی  ها و اقدامات الزم براي تخصیص منابع موجود به منظور اجراي سیاست ها، گزینه اولویت ي همجموع برنامه:
 گویند. یا فرابخشی را می

هـا را   گـذاري  و سـرمایه  ها فعالیتمربوط به  جزییاتکه  هستنددار  شده و مدت ی منظم با اهداف تعریفدستورات طرح:
 گیرد. هاي مربوطه دربر می ها و سیاست برنامه براساسبراي رسیدن به آن اهداف 

ام اي مشـخص اسـت کـه صـرف انجـ      تصویري جزیی و دقیق براي یک حرکت یا فعالیت معین با تعریف بودجه پروژه:
 ها است.  ها و برنامه موضوعی مشخص شده و هدف از آن، رسیدن به اهداف تعریف شده در سیاست

اي مستلزم تعریف چنـد طـرح و هـر     توان اظهار داشت که هر سیاستی داراي چند برنامه، هر برنامه عبارت دیگر، می به
کنـد،   ) فقـط درسـطح پـروژه عمـل مـی     SEAزیسـتی (  طرحی شامل چندین پروژه است. درحالی که ارزیابی اثرات محیط

) جایگـاه و  1-1پـردازد. در شـکل (   گیـري مـی   ) به ارزیابی سطوح باالتري از تصمیمSEAزیستی ( ارزیابی راهبردي محیط
  گیري نشان داده شده است. ارتباط هر یک از فرآیندهاي مذکور در سطوح مختلف تصمیم
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  زیستی و ارزیابی راهبردي محیطی اثرات محیطهاي ارزیابی فرآیندجایگاه و ارتباط  -1- 1 شکل

زیسـتی   محـیط   هاي  ها و دیدگاه زیست در واقع چارچوبی براي مدنظر قراردادن دغدغه محیط  رهیافت ارزیابی راهبردي 
  رود.   هاي راهبردي به شمار می يساز تصمیم فرآیند در مراحل آغازین 

پـنجم توسـعه جمهـوري اسـالمی ایـران،       پـنج سـاله  ) قانون برنامه 184اجرایی ماده ( نامه آیین) 1در بند (الف) ماده (
  محیطی به شرح زیر تعریف شده است:ارزیابی راهبردي 

، در »اي و موضـوعی  اي در سطوح ملی، منطقـه  هاي توسعه طرح ها و  مند سنجش اثرات تجمعی راهبردها، برنامه فرآیند نظام «
  زیابی راهبردي به شرح زیر تعریف شده است:) این ماده نیز نظام ار1(ب) ماده ( بند 

اي و   یی که براي ارزیابی راهبردي محیطی در سطوح ملی، منطقـه ها شاخصمجموعه راهبردهاي کلی، ساز و کارها و «
  ».آید می موضوعی تدوین و به اجرا در

 فرآینـد  زیسـت، نـوعی    حـیط م  کـه ارزیـابی راهبـردي     شـود   استنباط مـی ، این واقعیت ارائه شدهبندي تعاریف  جمعبا 
، هـا  سیاسـت ي راهبردي، یعنی ساز تصمیمهاي مختلف در سطوح  براي شناسایی و مقایسه اثرات حاصل از گزینه ،مند نظام

تـرین   زیسـتی در عـالی   محـیط   منسجم براي تلفیق مالحظـات   یتوان چارچوب ست. لذا این ارزیابی را میها طرح ها و  برنامه
 هسـتند مفاهیم زیر ي  دربردارنده ،ارزیابی راهبرديارائه شده درمورد تعاریف  ،طور خالصه کرد. به سطوح راهبردي قلمداد

  ):1385زیستی،  محیط  ، راهنماي اجراي ارزیابی راهبردي 1385(منوري،  
 سازي گیري و تصمیم زیستی در سطوح کالن تصمیم محیط  ابزاري براي ادغام مالحظات  –

 ریزي   لفیق مالحظات پایداري در نظام برنامهمند براي ت رهیافتی نظام –
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 ها   طرح ها و  ها، برنامه زیستی سیاست محیط  بینی آثار و پیامدهاي  مند براي شناسایی و پیش فرآیندي منطقی و نظام  –

 هاي کالن اندرکاران در سیاست  نفعان و دست سازوکاري مشارکتی براي درنظر گرفتن دیدگاه کلیه ذي –

 هاي کالن گیري ها و تصمیم يساز تصمیمبهبود اثربخشی و پایداري  براي موثرپذیر، متنوع و  ابزاري انعطاف –

 هاي توسعه و ارائه راهکارهاي مبتنی بر پایداري فرآیند شناسایی گزینه ابزاري براي تسهیل  –

 ي پایدار زیست در راستاي توسعه محیط  هاي سازگار با  شناسایی گزینه –

 زیست محیط  سو سازي اهداف توسعه و  همشناسایی مسایل اساسی و  –

 ها طرح ها و  ، برنامهها سیاستتقویت و توانمندسازي پایداري  –

 هاي کالن گیري ها و تصمیم يساز تصمیمرکاران در اند  و دست نفعان ي ذي بسترسازي براي مشارکت همه –

 هـا  آن ها هنوز نهایی نشده و امکان تغییـر  صمیمکند که ت  زیست در شرایطی موضوعیت پیدا می محیط  انجام ارزیابی راهبردي 
هـاي مهـم و    ، واقعیـت »پیچیـدگی «و » عدم قطعیت«هاي  ریزي توسعه، ویژگی برنامه  بینی بروندادهاي  وجوددارد. البته، در پیش

ازماندهی بـراي سـ   هـا  آنها و قابلیـت   هاي زیستی کلیدي براي جذب اختالل پوشی هستند. ضمنا، ظرفیت سامانه غیرقابل چشم
هاي تحمیلی از اهمیت بسیار زیادي برخوردار اسـت. چـرا کـه بـروز آثـار و تغییـرات نـامطلوب در وضـعیت و          نظمی ي بی دوباره

پـذیري،   رو، تفکـر بازگشـت   وجود آورد. ازاین مندان به تواند شرایط ناگواري را براي ماندگاري زیست هائی، می کارکرد چنین سامانه
فرآینـدها بـا یکـدیگر در     هـا و   و ارتباطـات درونـی سـامانه   » هـا  عـدم قطعیـت  «، »پیچیدگی«مواجهه با  روشی ساختارمند براي

بینـی، تغییـر اجتنـاب     آینـده غیرقابـل پـیش   «است. واقعیت این است که  SEAریزي و استفاده اثربخش تر از  هاي برنامه فعالیت
  ).  2014، 1(اسالت وج و جونز» ی داردتر را درپ پذیري بیش افزایش ثبات، آسیب«و سرانجام » ناپذیر

 زیست محیط   راهبرديهاي ارزیابی  ضرورتو  هاازاند  اهداف، چشمبررسی  -1-2

  اندازها  اهداف و چشم -2-1- 1

هـا   زیستی ناشـی از بارگـذاري   محیط  دهد که آثار و پیامدهاي  زیست نشان می محیط  و  اي توسعه هاي دگرگونیبررسی 
زیسـتی   محـیط   ي بسـیاري از مخـاطرات و معضـالت    گـو  پاسـخ  و جداگانه، صورت موردي سرزمین به ي هها در پهن فعالیت

تـوان   زیست مـی  محیط  تنها در چارچوب ارزیابی راهبردي  و بودهآثار تجمعی داراي ها  بسیاري از پروژه کهراچ نخواهد بود.
ان ریز برنامهنظران،  بسیاري از صاحب امروزهبینی کرد.  پیش ،ها آنآثار سوء کاهش  ايرا شناسایی و تمهیدات الزم بر ها آن

زیستی، بهداشتی، اقتصـادي و اجتمـاعی    محیط  آثار و پیامدهاي  که اند نتیجه رسیده این زیست به محیط  گذاران  و سیاست
 ي همحـدود  ي ه)، بـه دلیـل گسـتر    EIA( زیسـتی   محیط  چارچوب ارزیابی اثرات در شناسایی شده  گذاري سرمایههاي  پروژه

                                                   
 

1- Slootweg Roel and Mike Jones 
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همـین دلیـل، رویکـرد دیگـري از      ي پایدار نیسـتند. بـه   و توسعه زیست حفاظت محیط اهداف گویی پاسخ اثرگذاري قادر به
هـاي مربـوط بـه     گیري تعیین جهت ) براي SEA( زیست محیط  زیستی و در چارچوب ارزیابی راهبردي  محیط  ارزیابی اثرات 

زیسـتی و   محـیط   . در همـین چـارچوب، هـدف اصـلی ادغـام مالحظـات       ي پایدار، مطرح گردیده اسـت  توسعه ریزي برنامه
اسـت. براسـاس ایـن چـارچوب     ها طـرح  هـا و   ، برنامـه ها سیاستتوسعه،  گیري تصمیم آغازین در مراحل معیارهاي پایداري

یـن چـارچوب،   داد. در ا را کـاهش  هـا  آنتوان از بسیاري از آثار و پیامدهاي ناگوار در سطح کالن جلوگیري کـرده و یـا    می
 تایید از پس و گرفته قرار بررسی مورد زیست محیط راهبردي ارزیابی دیدگاه از نخست موردنظر، ملی يها طرح  و ها برنامه

د. با اتخاذ چنـین تمهیـداتی از بسـیاري از تعارضـات کـه ممکـن اسـت در        نکن تسري پیدا می ریزي برنامه سطوح به سایر
زیسـت، ایجـاد    محـیط   ارزیابی راهبردي از هدف  ،ن ترتیبای  شود. به اجتناب می ،دنرخ دهریزي  تر نظام برنامه سطوح پایین

است تا بدین ترتیب امکان دستیابی بـه   ها طرح ها و  ، برنامهها سیاستزیستی در  محیط  سازوکارهایی براي ادغام مالحظات 
ریزي تحقق یابد. پـس،   ي برنامهها نظامها و  ز دولتترین هدف موردتعقیب بسیاري ا ي پایدار، به عنوان اصلی اهداف توسعه

و تعیـین  بـا یکـدیگر   زیسـتی   محـیط   تلفیق مالحظات اجتمـاعی، اقتصـادي و    زیست، محیط  راهبردي هدف اصلی ارزیابی 
  است. چنین هدفی نیازمند گذر از اهداف خردتر زیر خواهد بود:ي پایدار  ها براي دستیابی به توسعه بهترین گزینه

 زیست   محیط  توسعه و  بودن پایدار ب اطمینان ازکس –

  زیست  محیط  اهداف  باسازگاري اهداف توسعه  –
 هاي موردي روري براي انجام بررسیهاي ض کاهش زمان و فعالیت –

  زیست و منابع طبیعی محیط  هاي متولی  زیست و دستگاه محیط  هاي اجرایی اثرگذار بر  کاهش تعارضات بین دستگاه –
  زیستی مهم و پایدار محیط  بروز اثرات بینی  پیش –
هـاي یـک طـرح یـا پـروژه در       هـا و فعالیـت   و اهداف تعیین شده در برنامه ها سیاستاطمینان یافتن از رعایت  –

  زیستی دولتی محیط  ضوابط، معیارها، قوانین و مقررات  راستاي
  گیري تصمیم فرآیند استفاده از نظرات عموم جامعه در  –
    جامعه افزایش سطح آگاهی –
ممانعـت   زیسـت و  محیط  هماهنگ با اصول حفاظت از  هاي اقتصادي ي پایدار در قالب برنامه دستیابی به توسعه –

  تخریب و تهی سازي منابع تجدید شونده و غیر قابل تجدید از
  توسعه در کشور فرآیند  1آوري هاي سازگاري و تاب ارتقاي ظرفیت –
  ي پایدار اهداف توسعهختلف با ي مها بخشي ها سیاستهمسوسازي اهداف و  –
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 اندرکاران  ي ذینفع و دستها گروهبراي مشارکت و ایجاد بسترهاي الزم سازي  زمینه –

  زیستی ناشی از اقدامات راهبردي پیشنهادي محیط   ین آثار و پیامدهايتر مهمشناسایی  –
 ایدارپ ي زیستی منطبق با اهداف توسعه محیط  هاي  ترین گزینه شناخت بهترین و عملی –

 تجمعی و تغییرات عمدهیا افزا  هم آثار و پیامدهايهشدار اولیه در خصوص  –

  ات بالقوهتاثیر بینی پیششناخت مقدماتی گستره نیازهاي اطالعاتی براي  –
 هاي موردي انجام بررسی جهتهاي ضروري  فعالیتاجراي کاهش زمان  –

  هاي بخشی گیري زیستی در تصمیم محیط  تلفیق مالحظات  –
 سرزمین   ي هتوسعه در پهن فرآیند  پایداري يارتقا –

زیسـت و   محـیط   هـاي حفـظ    ها و سـازگار کـردن تصـمیمات بـا معیـار      گیري هاي پایداري تصمیم جنبهتقویت  –
  ي پایدار توسعه

 زیستی در سطح پروژه محیط  ها نسبت به ارزیابی اثرات  تري از گزینه سازي دامنه گسترده فراهم –

  اتخاذ شده ی تجمعی تصمیماتزیست اثرات محیط توجه به –
 ر کار در امر توسعهاند  هاي دولتی دست تقویت هماهنگی بین نهاد –

 زیستی محیط   مسایل مند نظامفراهم کردن ابزاري براي بازنگري  –

 ها طرح ها و  ، برنامهها سیاستدر اجراي  تاخیراز  يجلوگیر –

 یزیست محیط ي هدستیابی به درك روشن تر اثرات بالقو –

  ت.گیري اس فرآیند تصمیم ، اجتماعی و اقتصادي که نوعی کمک به یزیست محیطتوازن بین عوامل ایجاد  –
 رهنمود براي تدوین و پیشنهاد اقدامات اصالحی ي هارائ –

هاي مربـوط بـه پایـداري در سـطوح      جامعه در بحثدادن افراد دخالت  مناسب براي هايفراهم کردن سازوکار –
 .راهبردي

 زیست محیط  ارزیابی راهبردي  هاي اف و سیاستها، اهد ضرورتتبیین  -2-2- 1

همـین دلیـل، از یـک سـو      هاي قابل تحمل کره زمـین اسـت و بـه    گرفتن از ظرفیت اقتصاد جهانی درحال پیشی
تر شده و از سوي دیگر، ظرفیت خودپاالیی کره زمین نیز بـراي جـذب    مقدار منابع براي تامین نیازهاي بشر کمیاب

بـرداري از   است. با بررسـی رونـدهاي بهـره    هاي انسانی تنزل یافته پسماندهاي ناشی از فعالیت ها و و پاالیش آالینده
بشر از منـابع تجدیدپـذیر، بسـیار تنـدتر از      ي هشود که استفاد زیست از سوي انسان دیده می محیط  منابع طبیعی و 

ستی نظیـر آلـودگی آب، هـوا و خـاك،     زی بوده و پیامدهاي آن، به صورت تشدید معضالت محیط ها آنتوان بازتولید 
زیسـتی، نـابودي ذخـایر آبزیـان، تغییـرات       ها، فرسایش و از دست رفتن منـابع خـاك، کـاهش تنـوع     تخریب جنگل

اقلیمی، گرمایش جهانی و غیره در اقصی نقاط جهان نمایـان شـده اسـت. جمهـوري اسـالمی ایـران نیـز از چنـین         
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هـا،   هـاي گذشـته بـا نادیـده گـرفتن اصـول سـازگاري بـا محـدودیت          هـه روندي به دور نمانده و اقتصاد کشور در د
هـاي   اي از بحـران  زیسـت، بـا پیامـدهاي مهـم و بـروز طیـف گسـترده        محـیط   هاي قابل تحمـل   ها و ظرفیت قابلیت

شـود،   اورمیـه شـناخته مـی    ي هزیستی در بسیاري از مناطق نظیر آنچه به عنوان بحران خشک شـدن دریاچـ   محیط  
  .دیده استمواجه گر

از جملـه موضـوعاتی اسـت کـه در چنـد دهـه اخیـر بسـیار مـورد توجـه            ،زیسـت  از سوي دیگر، دستیابی به پایداري محیط
ابعـاد مختلـف اقتصـادي، اجتمـاعی،      وسـیعی از  مفهوم پایـداري، گسـتره  قرار گرفته است. ریزان و مدیران اجرایی کشورها  برنامه

هـاي گونـاگونی بهـره     براي دستیابی به اهداف پایداري، کشورهاي مختلف از رهیافـت  د.شو می  شامل زیستی را  فرهنگی و محیط
) اشـاره کـرد کـه طـی     SEA( زیست توان به نظام ارزیابی راهبردي محیط ها، می و از مهم ترین و کاراترین این رهیافت گیرند می  

مـورد توجـه قـرار گرفتـه و تمهیـدات الزم بـراي       زیسـتی   محـیط   گذاري، مالحظات  شود، در سطوح کالن سیاست می  آن تالش 
توان اذعـان داشـت کـه وقـوع روزافـزون انـواع معضـالت         ها اتخاذ نمایند. به این ترتیب، می ها و برنامه کاهش پیامدهاي سیاست

دنبـال   ه و بـه وجـود آورد  هاي زیادي را در جهان به زیستی، نگرانی محیط  زیستی و کمیاب شدن روز افزون منابع طبیعی و  محیط  
طـور   اي بـه  هـاي توسـعه   زیسـتی در فعالیـت   محـیط   هاي  اي و توجه به مالحظات و محدودیت آن، بازنگري در رویکردهاي توسعه
  نظران پیشنهاد گردیده است.   جدي از سوي بسیاري از صاحب

و  هـا  طـرح آثار و پیامدهاي سوء  توسعه، ارزیابی فرآیند زیستی در  محیط  ین ابزارها براي ادغام مالحظات تر مهمیکی از 
زیسـتی در   محـیط   رف توجه به ارزیابی اثرات که ص هستند آن حاکی از شواهد موجوداي است. اما  هاي برزگ توسعه پروژه

هـا بـر    ي آثار و پیامدهاي سوء این گونـه فعالیـت  گو پاسخهاي این گونه مطالعات،  بندي به یافته ها و حتی پاي سطح پروژه
زیستی که درحـال حاضـر بسـیاري از کشـورها و از جملـه       محیط  ها و معضالت  نیست. زیرا بسیاري از بحران یستز محیط  

 ،در نتیجـه  و بوده 3و همبیشی 2، القایی1، ناشی از پیامدهاي تجمعیاند با آن دست به گریبان شدهجمهوري اسالمی ایران 
زیسـتی ناشـی از    محـیط   عبارت دیگر، بسیاري از آثار و پیامدهاي  به شوند. می  تحمیل  زیست محیط  اي از اثرات بر  مجموعه

هـاي مختلـف بـا یکـدیگر ترکیـب       ي دارند، اما هنگامی که اثرات مختلف ناشی از پروژهتر کماجراي پروژه به تنهایی اثرات 
توان به توسـعه پـرورش میگـو     می  عنوان مثال،  زیست رقم خواهند زد. به محیط  در  تري راشوند، دگرگونی و تغییرات شدید

یی با اثـرات نـه چنـدان    ها پسابمیگو،  ي هدهند که هر کدام از واحدهاي پرورش در سواحل جنوبی کشور اشاره کرد. با این
آور و  هایی، پیامدهاي بسیار زیـان  سازند، ولی تجمیع اثرات چنین مجتمع می  هاي دریایی را در دریا رها  بوم شدید بر زیست

گذارند. در مثالی مشابه، اگرچه تردد یـک خـودروي شخصـی در     هاي ساحلی و دریایی برجاي می بوم بر زیستشدیدي را 
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شخصـی   يخـودرو هـا   و یـا میلیـون  ، اما وقتی صدها هزار گذارد بر جاي نمیاثر چندانی بر آلودگی هوا  خیابان به تنهایی،
را عمیقـا تحـت تـاثیر     هاآلـودگی هـواي شـهر     هـا  آنمجمـوع  کنند، اثرات تجمعی  آمد و شد ها  در خیابان زمان همطور  به

تـوان بـه آلـودگی     بیشـی، مـی   اي از اثرات هم همچنین، به عنوان نمونه. زند دامن میگرمایش جهانی  به تشدیدو قرارداده 
نیروگاه، یک ) ناشی از فعالیت SO2انتشار دي اکسید گوگرد ( ي هنتیج در هاي نیروگاهی اشاره کرد. هواي ناشی از فعالیت

فرآینـد استنشـاق، جـذب     یابد. به دلیـل محلـول بـودن ایـن گـاز در آب، طـی        غلظت این ماده در هواي شهر افزایش می
خواهد شد. ترکیب این گاز با ذرات معلق فلزات سنگین و سایر ذرات معلق جامد در هوا،  هاي فوقانی دستگاه تنفسی  اندام

تري بر سیستم تنفسی خواهـد   هاي تنفسی را درپی داشته و اثرات مخرب بیش اندام  تري از بافت هاي عمیق نفوذ در بخش
بیشی، اثرات کوچکی هستند که در طول زمان یـا   این ترتیب، اثرات تجمعی و هم ). به1392داشت (احتشامی و همکاران، 

را  هـا  آنهـاي سـاکن در    انسـان و  زیست محیط  از  گستره وسیعی ها آني خاصی تمرکز پیدا کرده و اثرات مجموع ها مکان
 هـا  آنهنگامی که مجموع اثرات اما به نظر برسند،  اندك ها آنهرکدام از تاثیر در نگاه اول، شاید د. نده می  قرار  تاثیرتحت 

  .  تر خواهند شد نمایان ،زمان یا مکانطی در  اثرات تر ابعاد گسترده آنگاهد، ارزیابی شو
هـاي اطـراف    هاي احداث راه آهن را مثال زد که باعـث تغییـر بسـیاري از کـاربري     توان طرح می  در خصوص اثرات القایی نیز 

شـده، آثـار    ارائـه  توضـیحات  به توجه انجامد. با هاي تولیدي جدید در پیرامون آن می ها و فعالیت گیري سکونتگاه شده و به شکل
  :)1392خواهند بود (احتشامی و همکاران،  بندي طبقه زیر قابل صورت به زیست محیط   کیفیت بر انسانی يها فعالیت

  صورت جداگانه به مقیاس بزرگ يها پروژهمربوط به آثار –
 تجمعی آثار –

  آثار بیشی (هم افزایی) هم  –
بررسـی و ارزیـابی    بـراي  کارآمد ابزارهاي از یکی )EIA» (زیست محیط   بر آثار توسعه ارزیابی«طور مرسوم و متعارف،  به

زیست  محیط  ها بر  زیست است و بر مبناي آن، سازوکارهاي الزم براي کاهش اثرات سوء پروژه محیط   بر انسانی يها فعالیت
شـود.   مـی   صورت جداگانه انجام  زیستی براي هر پروژه به محیط  گونه که عنوان شد، ارزیابی اثرات  شود. همان می  بینی  پیش

 از از الـزام قـانونی برخـوردار اسـت، اغلـب فهرسـتی       ها آنزیستی در  طمحی  براین اساس، در کشورهایی که ارزیابی اثرات 

هـا   زیسـتی پـروژه   محـیط   شده و مجریان بـراي ارزیـابی آثـار و پیامـدهاي       زیست تهیه  محیط  بزرگ و اثرگذار بر  يها پروژه
  شوند. هاي مقرر، متعهد و مکلف شناخته می ها و دستورالعمل براساس چارچوب

 ) ازنظـر شناسـایی و کـاهش پیامـدهاي    EIAزیسـتی (  محـیط    اثـرات  فرآینـد ارزیـابی    هاي منتسب به وجود قابلیت با

جغرافیایی  ي هزیستی در یک گستر محیط  ، ولی براي شناسایی ابعاد کالن اثرات و پیامدهاي 1سطح پروژه در زیستی محیط  
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خورند. درحقیقت، این نوع ارزیابی پیامدهاي  چشم میهاي مهمی به  ها و کاستی همچنان محدودیت ها آنپهناور و ارزیابی 
اي را به  هاي پروژه تر را در سطح خرد ارزیابی کرده و سازوکارها و تمهیدات مناسب براي هر یک از فعالیت یک پروژه بیش

و در سـطوح  تر  ) در سطحی کالنSEAزیست ( محیط  که، ارزیابی راهبردي  آن دهد. حال  صورت جداگانه دراختیار قرار می
 نماید. می  ریزي، اثرات را شناسایی و تمهیدات الزم براي کاهش اثرات سوء را پیشنهاد  گذاري و برنامه سیاست

به همین دلیـل، بـا تغییـر اطالعـات      و مشخص بوده گیري تصمیم نظام یک منفرد، خروجی اجرایی يها پروژه دیگر، سوي از
 و هـم  تجمعـی  آثـار  که جا آن عالوه از نیز ممکن است، دچار تغییر شود. به گیري  مورودي و یا تغییر شرایط محیطی، نظام تصمی

اسـتفاده از   مسـتلزم  هـا  آن هستند، بررسـی   و یا ترکیب در ارتباط  القا تجمیع، طریق سازوکارهاي از متغیر چند عملکرد افزایی با
 داراي بایـد  چنین رویکردي ی خواهد بود. بدیهی است،و ترکیب تجمعی صورت به متغیرها اثر ي هرویکردهاي مناسب براي محاسب

 جایگـاه  و دلیـل جامعیـت   بـه  که هستند ها برنامه این زیرا عمل کند. ریزي برنامه نظام مختلف سطوح و در بوده راهبردي ماهیت

  ).1392کنند (احتشامی و همکاران،  مسیري صحیح هدایت در را مختلف يها توانند فعالیت می   اثرگذاري
بـه سـطوح بـاالتر نظـام      پـروژه  سـطح  از زیستی محیط   اثرات ارتقاي ارزیابی و ود نقاط ضعفی از این دست، ضرورت تحولوج
 و نمایـد  ضروري مـی  سازد، محقق را آن فعال و خصلت کننده پیشگیري ویژگی که نحوي ها) را به ها و طرح ریزي (سیاست برنامه

 مختلـف  (سـطوح  راهبردي   سطوح به )EIAزیستی ( محیط  اثرات  ارزیابی کاربرد تقايار تحوالت اساسی، از یکی براي این منظور،

  ).1382(پناهنده،  شود شناخته می )،SEAزیست ( محیط   راهبردي ارزیابی عنوان که با ریزي) خواهد بود برنامه فرآیند 
 پیونـد  همگانی تلقی شـده و  اي وظیفه زیست حفاظت از محیط اساسی جمهوري اسالمی ایران، قانون پنجاهم بر مبناي اصل

پروژه، مورد توجه و تاکید قرار گرفته  اجراي تا گذاري مرحله سیاست توسعه از ریزي برنامه فرآیند محیط زیستی و مالحظات میان
متعددي ي جهان، هم اکنون با مسایل و مشکالت  تر اشاره شد که ایران نیز همانند بسیاري از کشورهاي درحال توسعه پیشاست. 

 تواند مسیر توسعه را با موانـع جـدي مواجـه سـازد.     در زمینه پایداري محیطی دست به گریبان بوده و استمرار چنین روندي می
صورتی بنیادین بر مشکالت چیره شده و از بروز معضـالت و   بتوانند به که اینبراي  زیستی، محیط  هاي  ها و سیاست برنامهبنابراین، 

  ریـزي  عنوان بستري مطلوب در امر توسعه، ایفاي نقش نمایند، بایستی در تمام سطوح برنامه ري نمایند و بهمخاطرات آتی پیشگی
ها، به تصویب رسیده و اجرا  توسعه وارد شده و در تعامل تنگاتنگ با سایر بخش  ریزي (از آغاز تا پایان) و در قلب فرآیندهاي برنامه

  ریزي، مورد توجه قرار گیرد. در کانون نظام برنامه زیست محیط  ارزیابی راهبردي  رو، ضرورت دارد که نظام از این .شوند
هـاي نـاظر بـر ارزیـابی راهبـردي       ریزي کشور، اهداف و سیاست با توجه به آنچه گفته شد، الزم است تا در نظام برنامه

  نی گردد.بی پیش ها آن) تدوین شده و سازوکارهاي الزم براي دستیابی به SEAزیست ( محیط  

  ارزیابی راهبردي در جهانپیشینه  -1-3

هـاي   سیاسـت  1969آمریکا که در قانون سـال   ي هزیست در ایاالت متحد محیط  پس از طرح موضوع ارزیابی راهبردي 
) در سـال   SEA» (زیسـت  محـیط   ارزیـابی راهبـردي   «زیست، تبلور پیدا کرد و همچنین از زمانی که اصـطالح   محیط  ملی 

) EIA» (زیسـتی  محـیط   ارزیابی اثرات «انگلستان مطرح شد، درك مفهوم آن، عمدتا معطوف و متمرکز به  در کشور 1989
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زیسـت در جهـان مطـرح     محـیط   تدریج و با گسترش ادبیات این رویکرد، مفهوم جدیدي از ارزیابی راهبردي  بوده است. به
). بـا  1385(منـوري،   ریـزي خـود پـذیرا شـدند      رنامهشده و کشورهاي مختلف جهان، رفته رفته همین مفهوم را در نظام ب

ي پایدار، رویکردهـاي دیگـري از ارزیـابی نیـز مطـرح شـده اسـت و         توسعه ي ههاي جدیدي در زمین بسط و ترویج پارادیم
هـاي   فرآیند تکامـل و تحـول ارزیـابی    روست که در  شود. از این ها قلمداد می ارکان این ارزیابی ي هارزیابی راهبردي در زمر

ها معرفـی   سازي زیستی تصمیم محیط  عنوان نسل دوم اصول ارزیابی اثرات  زیست به محیط  زیستی، ارزیابی راهبردي  محیط  
  (همان منبع).   دهد  زیست را نشان می محیط  ) روند تکاملی ارزیابی راهبردي 1-1شده است. جدول (

  زیست محیط  روند تکامل ارزیابی راهبردي  - 1- 1 جدول
  هاي کلیدي ویژگی  طح/ مرحلهس
  هاي جداگانه بر محیط طبیعی، اقتصادي و اجتماعی زیستی پروژه محیط  بررسی آثار و پیامدهاي   )EIAزیستی پروژه ( محیط  نسل اول: ارزیابی 

  زیست محیط  ها بر  طرح ها و  زیستی سیاست، برنامه محیط  ارزیابی آثار و پیامدهاي   )SEAزیست ( محیط  نسل دوم: ارزیابی راهبردي 
) براي حفظ منابع SEAزیستی ( محیط  ) و ارزیابی راهبردي EIAزیستی ( محیط  کاربرد ارزیابی اثرات   زیستی محیط  سوي پایداري  نسل سوم: به

زیستی و ممیزي تغییرات و تهی شدن منابع و  محیط  بحرانی و کارکردهاي اکولوژیکی، حسابداري 
  هاي طبیعی سرمایه

  هاي مختلف توسعه زیستی و اجتماعی گزینه محیط  ارزیابی کامل هزینه آثار و پیامدهاي اقتصادي،   سوي ارزیابی پایداري هاي نوین: به نسل
  ، انتشارات مهندسین مشاور ارزیابان محیطزیست ارزیابی راهبردي محیط)، 1388( : منوري. مسعود ماخذ

  المللی بین زیست در نهادهاي محیط ارزیابی راهبردي  -3-1- 1

ویژه پس از کنفـرانس سـران زمـین در ریـودوژانیروي      با بسط و توسعه مفهوم ارزیابی راهبردي در چند دهه اخیر و به
ي پایدار در جهان، موضوع ارزیابی بیش از پیش در کانون توجـه بسـیاري    و نیز بسط پارادایم توسعه 1992برزیل در سال 

، کمیسـیون  OECD(1ي اقتصـادي (  هـاي توسـعه   انک جهانی، سازمان توسعه همکاريالمللی از جمله ب هاي بین از سازمان
و سـایر نهادهـا قـرار     UNDP(3عمران سازمان ملل متحـد (  ي ه، برنام2)UNECEاقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا (

  اند.  ویب رساندهزیست به تص محیط  ها و ضوابطی را براي ارزیابی راهبردي  گرفته و دراین رابطه، دستورالعمل

  ي اروپایی اتحادیه -

زیست در بسیاري از کشورهاي اروپایی به شرحی که در زیـر خواهدآمـد،    محیط بر الزامی شدن ارزیابی راهبردي  عالوه
، ییي اروپـا  اتحادیـه در اسـت.   زیست مطرح ساخته محیط نیز الزاماتی را در رابطه با ارزیابی راهبردي » اروپایی ي هاتحادی«
 »شـوراي اروپـایی  « 2004همـان مصـوبات سـال     ،ها هو برنام ها طرح برخی  زیستی محیطزامات رسمی براي ارزیابی آثار ال
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و  هـا  طـرح بـراي   SEAمطالعـات  انجام    ،اساساین بر .اند هسال تحت بررسی و مذاکره بود 11مدت  ات بهاین مصوب. است
شیالت، انرژي، صنعت، حمل و نقل، مدیریت مواد زاید، مدیریت آب، داري،  هایی مانند کشاورزي، جنگل ها در بخش برنامه

  آور شناخته شده است. الزام ،آمایش سرزمیننیز ریزي شهري و روستایی و  ، برنامهگردشگري ،ارتباطات
آثـار   ، بررسـی مـردم  ه بـا مشـاور  از طریـق  SEA بودن مواردي چون، انجـام  آور ، این مصوبه الزامياز نظر فرآیند

شود. همچنین، قابلیـت   را متذکر می نظر مورد هاي هها یا برنام توجیهات الزم براي طرح ثبت و انتشار و نیز يفرامرز
مراحـل ارزیـابی    )2- 1در جـدول (  .بینی شده اسـت  نیز درآن پیشجزي از مقررات کشوري   به مزبور الزاماتتبدیل 

  .)1387و همکاران، (پوراصغر  داده شده است نشان  یی،در اتحادیه اروپا راهبردي

  اروپا ي هزیستی در اتحادی محیطراهبردي   مراحل ارزیابی  - 2- 1 جدول
  زیست بررسی وضعیت موجود محیط - 1  اي ي منطقه هاي توسعه طرح 

  ها تعریف اهداف و اولویت - 2
  هاي آن نویس طرح و گزینه پیش - 3
  نویس طرح زیستی پیش محیط  ارزیابی  - 4
  تی طرحزیس محیط  هاي  شاخص - 5
  لحاظ کردن نتایج ارزیابی در تدوین طرح نهایی -6

  زیستی محیط  ها، نقش نهادهاي  اهداف، اولویت - 1  چارچوب حمایت جامعه 
  زیستی  محیط  ارزیابی  - 2
  ها شاخص - 3

  زیستی، تدوین وضعیت موجود ارزیابی موقعیت محیط - 1  هاي اجرایی برنامه
  ارد تدوین اهداف کلی و اهداف زمان - 2
  هاي آن ي اجرایی و گزینه نویس برنامه پیش - 3
  ي اجرایی زیستی برنامه ارزیابی محیط - 4
  ي اجرایی زیستی برنامه هاي محیط شاخص - 5

ي توسعه پایـدار در  ها شاخصزیستی رهیافتی جهت ارتقاي  ارزیابی راهبردي محیط)، 1387: پوراصغر سنگاچین. فرزام، جواد زحمتکش (ماخذ
  .1387زیست و توسعه، شماره دوم، بهار  محیط  امه ، فصلنایران

 
سیاسـت  همـواره   ،خود تاکنون یزیست محیطاز زمان پذیرش رسمی اولین برنامه  ییاروپا ي هاتحادیالبته باید به یادداشت که 

هـا و   ا، سیاسـت ه طرح  یزیست محیطارزیابی جامع «طرح موضوع  ي هپیشینکه  طوري ه. برا دنبال کرده است یفعال یزیست محیط
، بریتانیـا فت برخی کشورهاي عضـو نظیـر   لدلیل مخا هب شود که میالدي مربوط می هفتاد ي هاواسط ده در این نهاد، به »ها برنامه

  .  تصویب آن با تاخیر زیادي مواجه بوده است
 ي هچنـد مطالعـ   اروپایی، تـاکنون  ي هاتحادی مات قانونی آن در کشورهاي عضوالزاو  SEAهاي انجام  خصوص روشدر 

هاي آب، انـرژي،   ي کالن توسعه مانند آمایش سرزمین و بخشها طرح ده و الزام به ارزیابی زیست محیطی شموردي انجام 
 .)Partidario، 2004گردیده است ( پیشنهادو قانونی کردن آن  SEAهاي  حمل و نقل، پسماندها و همچنین اتخاذ رویه

  بانک جهانی -

ح وزیستی در سـط  محیط  دستورالعمل اجرایی مربوط به انجام ارزیابی « ،براي اولین بارنیز انی بانک جه 1998در سال 
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با احتمـال   اي که تعدادي فعالیت توسعه کاربرد دارد مواردياي در  هاي منطقه ارزیابی را تدوین نمود. »اي و بخشی منطقه
ارزیابی تا حدود از د. اگرچه این نوع نطراحی شده باش یع،و وس معین اي محدوده در 1هم افزاییاثرات باالي برخورداري از 

اسـتفاده از آن  آن امکان  راهبرديولی ماهیت  بوده است، ها زیستی پروژه محیطاثرات   هاي ارزیابی  زیادي تحت تاثیر روش
 هـاي  ارزیـابی   ازنظـر بانـک   هـاي مبـادالتی   فعالیـت  قلمـروي ایـن روش در   .سـازد  فراهم می ،بخشی هاي ریزي در برنامهرا 

) 3-1( ي هشـمار  جـدول  .اسـت اهمیـت زیـادي    داراي يسـاختار  اتاصـالح نیز سازي و  هاي خصوصی اي، سیاست منطقه
  دهد. بانک جهانی را نشان می راهبردي مورد تعقیبفرآیند ارزیابی 

  اي بانک جهانی براي ارزیابی منطقه فرآیند - 3- 1 جدول
  اي ریزي منطقه شناخت چارچوب برنامه - 1  طراحی مطالعات

  ي فضایی تعریف عرصه - 2
  بینی بخشی مطالعات تعیین دقت - 3
  هاي الزم محدود کردن اهداف مطالعه با حفظ تمرکز یکپارچه در زمینه - 4
  ترتیبات اداري - 5
  تدوین شرح خدمات -6
  ي مردمی ریزي براي مشاوره برنامه - 7
  تدوین فرآیند بازنگري - 8

  اي) هاي ملی و منطقه اسی، قانونی و اداري (چارچوبچارچوب سی - 1  جراي مطالعاتا
  اجتماعی و فرهنگی) ،هاي فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادي وضع موجود (محیط - 2
  هاي وابسته به آن ي توسعه و پروژه تشریح برنامه - 3
  ها ها و پروژه طرح فهرست سایر  - 4
  زیستی تجمعی محیط  ارزیابی  - 5
  ها تحلیل گزینه -6
  اي مناسب گذاري منطقه ي سیاست د یک برنامهپیشنها - 7
  زیست (طرح اصالحی، پایش، تقویت اداري) راهبرد مدیریت محیط  - 8

ي پایدار در  هاي توسعه زیستی رهیافتی جهت ارتقاي شاخص ارزیابی راهبردي محیط)، 1387ماخذ: پوراصغر سنگاچین. فرزام، جواد زحمتکش (
  1387سعه، شماره دوم، بهار زیست و تو محیط  ، فصلنامه ایران

   UNDP(2برنامه عمران سازمان ملل متحد ( -

عنـوان ابـزاري بـراي     زیستی را بـه  محیط  رویکرد بازنگري  1990 ي ه) از اوایل دهUNDPعمران سازمان ملل متحد ( ي هبرنام
هـاي مربـوط    رویکرد در راهنما و یادداشـت  ریزي، معرفی کرد. این فرآیند برنامه زیست براي پشتیبانی از  محیط  ارزیابی راهبردي 

هـاي   زیسـتی بـراي دوره   محیط  هاي  جا که بازنگري برنامه ي پایدار، منعکس گردیده است. از آن زیست و توسعه محیط  به مدیریت 
هبـردي  طوالنی مدت قابل استفاده نیستند، رویکرد برنامه عمران سـازمان ملـل متحـد، توانمندسـازي بـراي اجـراي ارزیـابی را       
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هـاي توسـعه    منظور حمایت و پشتیبانی از سیاست ویژه کشورهاي درحال توسعه و به زیست در کشورهاي مختلف جهان به محیط  
  ).  1385زیستی راهبردي،  محیط  (چارچوب نظام ملی ارزیابی  زیست اعالم شده است  محیط  ملی براي حفظ پایداري 

شـود   ربط، دیده مـی  المللی ذي موضوع در میان نهادهاي بین ي هبه پیشینبندي مطالب مربوط  به طورخالصه و با جمع
)، بسـیاري از  SEAزیسـت (  محـیط   تدریج با بسط و توسـعه رویکـرد ارزیـابی راهبـردي      که بسیاري از کشورهاي جهان، به

گـذاري بـراي    اسـت ین ابزارهـاي سی تـر  مهـم عنوان یکی از  را به SEAکشورهاي جهان مبادرت به قانونی کردن آن کرده و 
 اند. گذاري خود مورد توجه قرار داده ریزي و سیاست زیستی در باالترین سطوح برنامه محیط  ادغام مالحظات 

زیسـت کـه در ایـاالت متحـده امریکـا و شـماري از        محـیط   ین تحوالت ارزیابی راهبردي تر مهم) 4-1( ي هجدول شمار
  ).Partidário ،2007دهد ( یده است را نشان میالمللی به تصویب رس ها و نهادهاي بین سازمان

  زیست  محیط  ي ارزیابی راهبردي  ین تحوالت جهانی در روند توسعهتر مهم -4- 1جدول 
  سال  قانون/ سازمان یا نهاد

هـا و   سـازمان  ي هملی امریکـا تصـویب شـد. براسـاس ایـن قـانون، همـ        ي ه) که توسط کنگرNEPA» (زیستی محیط  هاي ملی  قانون سیاست«
  هاي پیشنهادي را مورد ارزیابی قرار دهند. ها براي تصویب قوانین و سایر پروژه زیستی پیشنهاد محیط  هاي فدرال مکلف شدند تا اثرات  آژانس

1969  

د کـه  ) منتشـر کـر  NEPAزیسـتی (  محیط  هاي  ) قوانین و مقرراتی را براي قانون سیاستCEQایاالت متحده (» زیست محیط  شوراي کیفیت «
اي  مورد استفاده قرار گرفته و الزامات خاصی را براي ارزیابی برنامه USAID(1زیست ایاالت متحده براي توسعه بین الملل ( محیط توسط آژانس 

  کرد. ارائه 
1978  

هـاي بخشـی و    سازي ارزیـابی  ) تصویب کرد که در آن، بر تهیه و آمادهEIAزیستی ( محیط  بانک جهانی دستورالعملی داخلی براي ارزیابی اثرات 
  اي تاکید شده است. منطقه

1991  

ـ UNECEکنوانسیون کمیسیون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپـا (  هـاي   ) در حـوزه EIAزیسـتی (  محـیط   ارزیـابی اثـرات    ي ه) در زمین
) درمـورد  EAزیسـت (  محـیط   ارزیـابی   کـاربرد  ي ) در زمینـه UNECEکمیسیون اقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپـا (  ي هفرامرزي، مصوب

  ها را بسط و توسعه داد. طرح ها و  ها، برنامه سیاست
1990  

) اصولی را تصویب کرد که در آن بر ترتیبات نهادین براي تحلیل OECDي اقتصادي ( هاي توسعه اي سازمان همکاري هاي توسعه کمیته کمک
  اي تاکید شده است. و توسعه اي هاي برنامه زیستی کمک محیط  و پایش پیامدهاي 

1991  

  1995  ریزي معرفی کرد. عنوان یک ابزار برنامه زیستی را به محیط  ) مرور کامل UNDPبرنامه عمران سازمان ملل متحد (
  1997  زیست تصویب کرد. محیط  هاي خاص بر  طرح ها و  شوراي اتحادیه اروپا پروتکلی را براي ارزیابی اثرات برنامه

زیسـت را بـر اسـتفاده در     محـیط   ) پیش نویس پروتکل کاربرد ارزیـابی راهبـردي   UNECEاقتصادي سازمان ملل متحد براي اروپا ( کمیسیون
  ها منتشر کرد. طرح ها و  ها، برنامه سیاست

2001  

  2001  ها تصویب کرد.  طرح ها و  هشوراي اتحادیه اروپا دستورالعمل اتحادیه اروپا را در خصوص ارزیابی راهبردي اثرات تعداد خاصی از برنام
Source: Partidário. Maria do Rosário (2007), Strategic Environmental Assessment 
Good Practices Guide, Methodological Guidance, Technical University of Lisbon, Portuguese Environment Agency 
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  یافته شورهاي توسعهکدر  زیست محیط ارزیابی راهبردي  -3-2- 1

  ي آمریکا ایاالت متحده -

سـال   NEPA(1( زیسـت   محـیط   هـاي ملـی    بار در قانون سیاسـت  زیست براي نخستین محیط  موضوع ارزیابی راهبردي 
ها تمایزي قائـل نشـده    ها و پروژه طرح ها و  ها، برنامه ایاالت متحده امریکا، مطرح شده است. این قانون، بین سیاست 1969

عبارت دیگـر، در   است. به داده زیستی مورد اشاره قرار محیط  به شکل کلی، اقداماتی را در رابطه با لزوم توجه به مالحظات و 
دنبـال تصـویب ایـن قـانون،      شـود. بـه   ها تفاوتی دیده نمـی  گیري این قانون بین سطوح راهبردي و سطوح پروژه در تصمیم 

هـا   زیستی فعالیت محیط  هی را دنبال کرده و تمهیداتی را براي ارزیابی پیامدهاي هاي قانونی مشاب بسیاري از کشورها رویه
زیسـتی ناشـی از    محـیط   تـر ایـن قـوانین و مقـررات، صـرفا بـر ارزیـابی پیامـدهاي          زیست اتخاذ کردند. اما بیش محیط  بر 

هـا الزامـات خاصـی مطـرح      طـرح  ها و  هها، برنام ها تاکید داشتند و در سطوح سیاست اي در سطح پروژه هاي توسعه فعالیت
  ).1388(منوري،  نشده بود 
پیشـنهاد   ،دولتـی  اي مورد نظر بخـش  هاي توسعه پروژه یزیست محیطرسمی را براي ارزیابی اثرات  فوق، الزاماتقانون 

هـاي ملـی    نامهها و بر طرح ها،  کلیه سیاست CEQ(2» (زیست شوراي کیفیت محیط«نهادي موسوم به ، دنبال آن به ونموده 
دلیل ابهام در نحوه  ها معطوف به پروژه بوده و به تر این ارزیابی . اما در مقطع یاد شده، بیشاعالم کردرا مشمول این قانون 

  ).2004ها، جنبه اجرایی پیدا نکرد (پاتریداریو،  ها و برنامه زیستی هیچگاه در سیاست محیط  مالحظات ارزیابی راهبردي 
کـه صـرفا بـر آثـار و پیامـدهاي       EIA(3زیسـتی (  محـیط   زیسـتی پیامـدهاي    محـیط   د که ارزیابی تدریج مشخص ش به

هـاي   زیسـتی ناشـی از فعالیـت    محـیط   تواند راهگشاي مسایل و مشـکالت   ها تاکیددارد، نمی زیستی در سطح پروژه محیط  
تـوان ارزیـابی جـامع و فراگیـري از      هـا نمـی   وژهعلت اثرات تجمعی بسیاري از پـر  انسانی باشد. زیرا در بسیاري از موارد، به

شـکلی   کـه بـه  » زیسـت  محیط  ارزیابی راهبردي «همین دلیل، موضوع  زیستی در سطح کالن ارائه کرد. به محیط  پیامدهاي 
عی از ها مطرح شد تـا بـر مبنـاي آن، ارزیـابی جـام      طرح ها و  پردازد، براي ارزیابی سیاست، برنامه می  فراگیر به این موضوع 

ریـزي   هاي برنامـه  گذاري انجام شده و بدین ترتیب، چنین مالحظاتی به چرخه زیستی در سطوح سیاست محیط  مالحظات 
هاي قانونی را دنبال کـرده و تمهیـداتی را بـراي ارزیـابی راهبـردي       دنبال آن بسیاري از کشورها، این رویه راه پیداکنند. به

  زیست اتخاذ کردند.  محیط  

                                                   
 

1- National Environmental Policy Act 
2- Council of Environmental Quility 
3- Environmental Impact Assessment 
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  اروپایی منتخبکشورهاي  -1-3-2-1

  بریتانیا -

) اسـت. اگرچـه تـا پـیش از بیانیـه      SEAزیسـت (  محیط  بریتانیا یکی از کشورهاي پیشگام در زمینه ارزیابی راهبردي 
ایـن زمینـه بـوده اسـت. بـا       ، فاقد هرگونه تمهیدات قـانونی در 2004زیستی اتحادیه اروپا در سال  محیط  ارزیابی راهبردي 

ایـن   این کشور شکل گرفت که در   در 1990زیست در دهه  محیط  فرآیند ارزیابی راهبردي  فاوتی از هاي مت وجوداین، شکل 
اي محلـی و   هـاي توسـعه   (و اخیرا ارزیابی پایـداري) برنامـه  » زیستی محیط  ارزیابی «ي ملی ها سیاستتوان به  خصوص می

صی مانند حمـل و نقـل و آب اشـاره کـرد. تـاکنون      هاي مشخ هاي راهبردي کارشناسی ویژه، در بخش اي و ارزیابی منطقه
هـاي ارزیـابی راهبـردي     هاي مختلفی تسري پیدا کـرده و دسـتورالعمل   زیست در بریتانیا به حوزه محیط  ارزیابی راهبردي 

هـایی از   دنبـال آن، نمونـه   هاي مختلف اثرگذار بـر محـیط، بسـط و توسـعه داده شـده اسـت. بـه        زیست براي حوزه محیط  
زیست در زمینه صدور مجوز استخراج نفت و گاز در خشکی و نیـز تولیـد انـرژي     محیط  هاي ارزیابی راهبردي  العملدستور

بررسـی  ارزیـابی یـا   نـام   مفهوم جدیـدي بـه  هاي اخیر،  باد براي وزارت صنعت و تجارت این کشور تهیه شد. در خالل سال
اي و  ح منطقـه وبـه سـط   اي ي توسـعه ها طرح زیستی  محیط  ارزیابی  ،جدید ي هشیواین در . گردیده استابداع نیز  1پایداري

 –شـد و از یـک رهیافـت فیزیکـی      ح محلـی اعمـال مـی   وفقـط در سـط  درآغاز . این روش داده شده استمحلی گسترش 
 کرد.  هاي دیگري از پایداري اقتصادي و اجتماعی نیز به ارزیابی ورود پیدا تدریج جنبه اما به کرد. اکولوژیکی پیروي می

تهیه شده و بـراي نظرخـواهی از مسـووالن    » زیست محیط  اجرایی ارزیابی راهبردي  ي هبیانی«، پیش نویس 2004سال 
مشترکی بـود کـه از سـوي دفتـر قـائم       ي ههاي مختلف توسعه، ارسال گردیده است. این بیانه، مبتنی بر نتایج مطالع حوزه

زیست ایرلند شمالی، به اجرا در آمده بـود. در ایـن بیانیـه،     محیط  ز و وزارت مقام نخست وزیر، فرماندار اسکاتلند، دولت ول
هاي مذاکراتی، ارتبـاط بـین    زیست، جنبه محیط  هاي مختلفی نظیر پیشینه، متن پیشنهادي قانون ارزیابی راهبردي  بخش

آن گنجانیده شـده بـود. دولـت     فرآیند ي پایدار و همچنین، مراحل مختلف اجراي  زیست و توسعه ارزیابی راهبردي محیط
بیانیـه ارزیـابی راهبـردي    «ي اجـراي قـوانین منـدرج در     قـانونی، نحـوه   ي نامـه  ، طـی یـک آیـین   2004بریتانیا در سـال  

هـاي جداگانـه و    شـکل  بـه » قـانون ملـی  «را در انگلستان اعالم کرد. تبدیل چنین حکمـی بـه   » زیست اتحادیه اروپا محیط  
  ).1385زیست،  (چارچوب نظام ملی ارزیابی راهبردي محیط رلند شمالی و ولز دنبال شد متفاوتی در اسکاتلند، ای

هـایی را بـراي    ، شـماري از وزراي ایـن کشـور، فعالیـت    »توافق و منشور همکاري بـراي اسـکاتلندي بهتـر   «در راستاي 
هـا در دو مرحلـه    نـد. ایـن فعالیـت   آغاز کرد 2004زیست اتحادیه اروپا از سال  محیط  دستیابی به اهداف ارزیابی راهبردي 

هـاي اجرایـی ارزیـابی راهبـردي      اي از قـوانین و دسـتورالعمل   ي اول، پارلمان اسکاتلند مجموعـه  اند. در مرحله دنبال شده
                                                   

 
1- Sustainability Appraisal  
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هـاي مربوطـه بـا الیحـه      ي بعد، این قانون و دسـتورالعمل  زیست را با مشارکت صاحب نظران تهیه کرد و در مرحله محیط  
، هـا  سیاسـت اي (شـامل   زیست تطبیق داده شـد و ابعـاد گسـترده    محیط  ادیه اروپا در باره ارزیابی راهبردي پیشنهادي اتح

راهنمـاي دسـتورالعمل ارزیـابی راهبـردي     «نیـز بـه بررسـی    » شوراي ملـی ولـز  «) درآن لحاظ گردید. ها طرح راهبردها و 
راهنمـاي عملـی   «دراین زمینه، دستورالعملی را بـا عنـوان   اي  پرداخته و پس از انجام مطالعه» زیست اتحادیه اروپا محیط  

  تهیه و منتشر نمود.  » اي ولز هاي توسعه ارزیابی پایداري براي برنامه

  هلند -

بـه   1998در سـال  » زیسـت  محیط  قانون مدیریت «و  1987کشور هلند در سال » زیستی محیط  قانون ارزیابی اثرات «
مـدیریت  «زیسـت تحـت عنـوان     محـیط   هاي حقوقی الزم براي ارزیـابی راهبـردي    یهتصویب رسیده است. براین اساس، پا

ایجاد گردیده است. هلند از دو سیسـتم جداگانـه بـراي انجـام ارزیـابی راهبـردي       » زیستی محیط  کمیسیون ارزیابی اثرات 
شـکل جداگانـه و مسـتقل از     بهیی بوده و ها تفاوتزیست برخوردار است که از نظر چارجوب مفهومی و مبانی داراي  محیط  

هـا   هاي مشـخص شـده در قـانون هماننـد پـروژه      زیستی به برنامه محیط  هاي ارزیابی اثرات  کنند. توصیه یکدیگر، عمل می
دنبال الزامات مطـرح شـده در سـند ارزیـابی راهبـردي اتحادیـه        شود. به اعمال شده و این روند، در هر دو سطح دنبال می

  اند.  ، این اسناد نیز بازنگري شده و با سند مزبور، سازگاري یافته2004اروپایی در سال 

  نروژ -

در قالـب   هـا  طـرح هـا و   ، برنامـه ها سیاستزیست در مورد  محیط در کشور نروژ تمهیدات قانونی براي ارزیابی راهبردي 
در ارتبـاط بـا   » و برنامـه  هـا  یاسـت سي  فرآیندهاي بازنگري و ارائـه  رهنمودهایی براي ارزیابی پیامدها و «سندي با عنوان 

ابـالغ   2000اند. این سند از سوي پادشـاه نـروژ در سـال     ها تدوین شده و دراختیار قرار گرفته قوانین پیشنهادي و گزارش
هـاي   االجرا گردیده است. براین اساس، پیشنهاد هرگونه سیاست و یا قانونی در رابطه با فعالیـت  شده و از همان سال، الزم

  زیست شده است. محیط انجام ارزیابی راهبردي  اي، منوط به توسعه
طـوري کـه تمـامی     زیسـتی اسـت. بـه    تري نسبت به مراحل ارزیابی اثرات محیط پذیري بیش فرآیند فوق داراي انعطاف 

سـتی در آن  زی اي و مسـایل محـیط   ها، همانند اثرات مالی، اجتماعی، منطقه و برنامه ها سیاستاثرات بالقوه ناشی از اجراي 
هاي انجام شده مطابق سند فوق بر عهـده دسـتگاه    زیستی، مسوولیت ارزیابی شود. همانند ارزیابی اثرات محیط بررسی می

هـاي ارزیـابی    زیسـت، نقـش پشـتیبان و راهنمـا را داشـته و دسـتورالعمل       محـیط  اداري و یا بخش مربوطه اسـت. وزارت  
هـاي   هاي مربوط بـه فعالیـت   و برنامه ها سیاستنماید. در این کشور،  ین میزیست را در چارچوب الزامات سند، تدو محیط 

 زیستی دارند.  نفتی، قبل از اجرا نیاز به ارزیابی محیط
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  آلمان -

هـاي   هـاي مختلـف، در سـطوح محلـی و همکـاري      زیسـت در بخـش   رویکردهاي متنوعی از ارزیابی راهبـردي محـیط  
زیست  محیط ورد استفاده قرار گرفته است. در این کشور، ضرورت ارزیابی راهبردي شکلی گسترده در آلمان م اي، به توسعه

، 1975گذاري مطرح شـد. سـال    و با تاکید بر قانون 1972هاي راهبردي براي نخستین بار در سال  گیري در سطح تصمیم
هـاي   قوانین دولتی و فعالیـت و نیز پیش نویس برخی » زیست لوایح دولتی دولت فدرال محیط قانون ارزیابی «نویس  پیش

شـکلی گسـترده در    زیسـت بـه   هـاي راهبـردي محـیط    زیست، تدوین گردید. در حال حاضر، انواع ارزیابی وابسته به محیط
  گیرد. ریزي فضایی و حمل و نقل مورد استفاده قرار می هاي آمایش سرزمین، برنامه برنامه

  اسپانیا -

گونـه تمهیـداتی در سـطح ملـی بـراي ارزیـابی        اتحادیه اروپـایی، هـیچ   EC/2001/42در اسپانیا پیش از تصویب سند 
زیست در بعضی از مناطق و در  زیست وجود نداشت. با وجود این، مواردي از انجام ارزیابی راهبردي محیط محیط راهبردي 

هیدات براساس قـانون  وجود داشته است. در اغلب موارد، این تم بخشیي ها طرحها و  مواردي مثل آمایش سرزمین، برنامه
زیست براساس قانون ارزیابی اثـرات   شده است. درسایر موارد، ارزیابی راهبردي محیط زیستی انجام می ارزیابی اثرات محیط

هاي خودمختار کشور اسپانیا از جمله باسـک و کاتالونیـا    ها در برخی از ایالت شده است. این ارزیابی زیستی اجرا می محیط
  گرفت. ... مورد استفاده قرار می ي توسعه انرژي بادي وها طرحتوسعه شهري،  يها طرحدر زمینه 

  دانمارك -

فرآینـدهاي    و نیـز  هـا  طـرح  ها و  زیستی در برنامه محیط  ، توجه به مالحظات و مسایل 1970در کشور دانمارك از سال 
ي از سوي دولت نیز مشـمول   ی پیشنهاد شدهزیستی لوایح قانون محیط  ، ارزیابی 1993سازي آغازشده است. از سال  تصمیم

صورت یک دستورالعمل اجرایـی در   زیست به محیط  ، ارزیابی راهبردي 1993زیست شدند. در سال  محیط  ارزیابی راهبردي 
 این اساس، ضرورت ارزیابی گذاري شد. بر قالب لوایح و پیشنهادات ارائه شده از طرف نخست وزیر به پارلمان دانمارك، پایه

ایـن کشـور الزامـی     زیسـت در  محیط  بر  اثرگذارریزي  گذاري، برنامه هاي سیاست زیست براي تمامی فعالیت محیط  راهبردي 
 1993هـا تـدوین و منتشـر شـده اسـت. همچنـین در سـال         هاي متعددي براي هر یک از ایـن حـوزه   شده و دستورالعمل

زیستی قرار  محیط  بایست از ابتدا، مورد ارزیابی  می  دي به پارلمان موجب آن کلیه لوایح پیشنها اي صادر شد که به بخشنامه
تري به آن اضـافه شـد. در ایـن     زیستی سخت گیرانه محیط  این بخشنامه بازنگري شده و مالحظات  1995گیرند. در سال 

رچوب نظـام ملـی ارزیـابی    زیست را بر عهده دارد (چا محیط  ریزي مسوولیت اجراي ارزیابی راهبردي  کشور، سازمان برنامه
 ).1385زیست،  راهبردي محیط
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  جمهوري چک -

زیسـتی را تصـویب کـرد. فصـل چهـاردهم ایـن        محیط  دولت جمهوري چک، قانون ارزیابی اثرات  1992در سال 
جـع  ها از سوي مرا هاي توسعه را مشمول ارزیابی اثرات توسعه اعالم نموده و تصویب ارزیابی طرح ها و  قانون، سیاست

هایی کـه در   طرح ها و  ها، برنامه این قانون، همه سیاست» 14فصل «است. براساس  آور ساخته ربط دولتی را الزام ذي
شوند، باید داراي گـزارش ارزیـابی    هاي خصوصی یا دولتی ارائه می هاي کالن کشور از سوي بخش چارچوب سیاست

رسـانی درمـورد    زیسـتی اسـت. ضـمن اطـالع     محیط  اثرات  هاي ارزیابی راهبردي باشند و چارچوب آن، مانند گزارش
هـا و   زیسـت تحویـل داده شـده و دیـدگاه     محیط  هاي تدوین یافته در این زمینه، الزم است به وزارت  تمامی گزارش

هایی که در زمینـه ارزیـابی    هاي گذشته، با توانمندسازي هاي دریافتی نیز در نظر گرفته شوند. در خالل سال توصیه
این کشور پیش از تصـویب،   هاي اثرگذار بر طرح ها و  تر سیاست این کشور انجام شده، بیش زیست در  محیط  بردي راه

  اند.  زیست شده محیط  مشمول ارزیابی راهبردي 

  اسلواکی -

اي  ي توسـعه هـا  سیاستزیستی  محیط  ، ارزیابی 2004سال » زیست محیط  قانون ارزیابی «در کشور اسلواکی، بر مبناي 
آور اعالم شده است. براساس این قانون، وزارت انـرژي موظـف بـه ادغـام      هاي خاص و به ویژه، بخش انرژي، الزام در بخش

زیسـت شـده    محـیط   ي انرژي و اعالم نتایج آن به افکار عمـومی و همچنـین وزارت   ها سیاستزیستی در  محیط  مالحظات 
زیسـت باشـند. در    محـیط   بردي، باید مطابق معیارهاي اعالم شده وزارت است. مالحظات ارائه شده در گزارش ارزیابی راه

  شود: شرح زیر انجام می ي انرژي طی هشت مرحله بهها سیاستزیستی در  محیط  کشور اسلواك، تلفیق مالحظات 
 ي انرژيها سیاستتهیه پیش نویس  –

 اخذ نظرات مردمی   –

 هاي مردمی هاي رسمی و مشارکت مشاوره –

 با مردم و نظرخواهی از آنان ها سیاستپیش نویس  بحث گذاشتن به –

 ي انرژيها سیاستزیست در پیش نویس  محیط  اخذ و اعمال نظرات وزارت  –

 ي انرژيها سیاستبازنگري پیش نویس  –

 ي نهاییها سیاستتصویب  –

 ها سیاستپایش اجراي  –

و تصویب گزارش ارزیـابی راهبـردي   ي غیردولتی از نقش بسیار مهمی در مراحل مختلف تهیه ها سازماناین کشور  در 
هـا و   زیسـت بخـش انـرژي در نشسـت     محـیط   منظـور، گـزارش ارزیـابی راهبـردي      ایـن  زیسـت برخوردارنـد. بـراي     محیط  

شـود تـا نقطـه نظـرات آنـان       بحث و مـذاکره گذاشـته مـی    شود، به ي غیردولتی برگزار میها سازمانهایی که با  اندیشی  هم
  ي انرژي لحاظ گردد. ها سیاستار عمومی اخذ و در عنوان نمایندگان افک به
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  ژاپن -

زیستی در سطح ملی وضع کرده و آن را  محیط  اي نظامی را براي ارزیابی اثرات  ، طی بیانیه1972مجلس ژاپن در سال 
اسـت. در   مورد اسـتفاده قـرار داده   1993در سال » زیست محیط  قانون بنیادي «رسمیت شناخته شدن  به عنوان مبناي به

زیسـت،   محـیط   ي اثرگذار بر ها سیاستکارگیري  زیستی در هنگام تدوین و به محیط  این قانون، ادغام مالحظات » 19بند «
سـازي نظـام ملـی ارزیـابی راهبـردي       ، تمهیـدات رسـمی بـراي پیـاده    1997مورد تاکید قرار گرفته است. ولـی تـا سـال    

از این سال بود که در چارچوب ارزیـابی   هاي مشمول قانون، وجود نداشت. پس و برنامه ها طرح ، ها یاستسزیست در  محیط  
هـاي دولتـی، مـورد توجـه      گیري عنوان رکن اساسی تصمیم به SEAزیست براي ایجاد پایداري، استفاده از  محیط  راهبردي 

بـه تاییـد   » 2000زیست سال  محیط  برنامه «و در قالب  هایی گیري گذاري براي چنین تصمیم قرار گرفته و اهداف سیاست
شـرح زیـر    زیسـت، وظـایفی بـه    محـیط   پارلمان رسید. براي دستیابی به این اهداف و در چارچوب نظام ارزیـابی راهبـردي   

  ):1385زیست،  (چارچوب نظام ملی ارزیابی راهبردي محیط بینی شده است  پیش
  هـا  سیاسـت بـراي   گیـري  تصـمیم در  زیسـتی  محـیط   مالحظـات   ظرگرفتندرنهایی براي  روش ارائهبازنگري و ،

 ها طرح و  ها هبرنام

 هـا،   و تدوین دستورالعمل قوانین و مقرراتگونه تمهیدات ازطریق بازنگري  ارزیابی اثربخشی و قابلیت اجراي این
 هاي مشخص و چارچوب قوانین الزم براساسرهنمودهاي ارائه 

 ها طرح و  ها ه، برنامها سیاستبراي  گیري تصمیمدر  زیستی محیط  تلفیق مالحظات یی براي ها تعیین چارچوب 

تجربیـات   ي در زمینـه  زیسـتی  محـیط     گـزارش تـاکنون چنـد    »ژاپـن کشور  زیست محیط  وزارت «شایان ذکر است که 
ن در سـطوح ملـی و محلـی    کـاربرد آ امکـان  و همچنین  زیست ارزیابی راهبردي محیط فرآیند اجراي مربوط به  المللی بین

ارزیـابی راهبـردي    فرآینـد  ي قـانونی و نهـادي مـرتبط بـا     هـا  هزمینـ  هـا،  این فعالیتبه موازات منتشر کرده است. ژاپن را 
» ي اقتصـادي  هـاي توسـعه   همکـاري سـازمان  «ارائـه شـده از سـوي    ي هـا  براساس چـارچوب  و بررسی شده زیست محیط

)OECD(1 زیسـت ژاپـن،    وزارت محـیط  ،دنبـال آن  بسترهاي الزم فراهم گردید. به زیست، یطمح  ارزیابی راهبردي  مورددر
ي هـا  دسـتورالعمل و نیـز  » براي مدیریت پسماندهاي شـهري  زیست محیط  ارزیابی راهبردي  انجامدستورالعمل کاربردي «

را ي مردمـی  هـا  رش مشـارکت بر گسـت  تاکید با ها هفرودگا و ، حمل و نقلها براي زیرساخت زیست محیط  ارزیابی راهبردي 
را در  زیسـت  محـیط   ارزیـابی راهبـردي    فرآینـد   نیـز  هاي محلـی  شماري از دولت آن،. عالوه برنموده استمنتشر تدوین و 
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ي هـا  هو برنامـ  هـا  سیاسترا در ملی فوق قرار داده و چارچوب  توجهد ورم زیست خود محیط  ي مرتبط با ها طرح و  ها هبرنام
  ).منبع همان(اند  پذیرفتهخود 

  کره جنوبی -

ارزیـابی   فرآینـد  از  شـکلی  ،آن از سجنوبی تصویب شد و پي  هدر کر 1970در اواخر دهه  زیستی محیطارزیابی اثرات 
یـا نظـارت ابتـدایی     زیستی محیطسیستم بازنگري مقدماتی  ،معرفی شد. همچنین 1999زیست در سال  راهبردي محیط

هـایی کـه در    و پـروژه  هـا  طرح آغازیندر مراحل  زیستی محیطحداقل رساندن اثرات  بهمنظور شناسایی و  به زیستی محیط
تصـمیمات  اخـذ  بعـد از  فـوق   فرآینـد   با وجـود ایـن،   مشخص شده بودند، تصویب شد.  زیستی محیط هاي سیاستمصوبه 

در ایـن کشـور بـه سـطوح      زیسـت  طمحی ارزیابی راهبردي  فرآیند  ،تدریج هد. بوش میجرا الا الزم ها، پروژهدرمورد ساختاري 
  یک الزام مورد توجه قرار گرفته است.  عنوان بهتسري پیدا کرده و  ریزي برنامهو  گذاري سیاست

  کانادا -

ي هـا  طـرح  و  هـا  ه، برنامـ هـا  سیاسـت را بـراي   زیست محیط  ارزیابی راهبردي  ،وزیران دولت کانادا هیات 1990در سال 
روز رسـانی   بـه و قـرار گرفتـه   بازنگري مورد  2004و  1999ي ها سالدر و  دولت الزامی کرد هیاتبه  ارائهاجرایی پیش از 

پـس  کانادا، دولت کانـادا   1990ي اجرایی قانون ارزیابی راهبردي سال ها چند سال پیش از انتشار دستورالعمل،ه است.شد
نتـایج حاصـله را بـراي تـدوین      ،NAFTA م بهموسو 1»تجارت آزاد امریکاي شمالی ي نامه تفاهم« زیستی محیط  ارزیابی  از

منتشر شـد و نتـایج    1992نویس نهایی در اکتبر سال  پیشزیست مورد استفاده قرارداد.  محیط  چارچوب ارزیابی راهبردي 
مبنـاي ارزیـابی راهبـردي پذیرفتـه شـد. از سـال        عنوان بهامریکا و مکزیک  ي هکشورهاي کانادا، ایاالت متحد از سويآن 

بـر   اثرگـذار ي هـا  طـرح  هـا و   ، برنامـه هـا  سیاسـت در کشور کانـادا بـراي بسـیاري از     زیست محیط  ارزیابی راهبردي  1999
ي جدیدي را براي انجام ارزیابی راهبـردي  ها هوزارت امور خارجه کانادا روی 2002در سال  زیست الزامی شده است. محیط  
  ).  2008همکاران،  و Kulsum Ahmedکرده است ( رائهاي تجاري تدوین و ها هنام براي تفاهم زیست محیط  

  لندینیوز -

شد. با تصویب قانون مـدیریت منـابع در    استفاده می ها هبراي ارزیابی پروژ EIAهاي  از روش 1991لند تا سال یدر نیوز
هـم   فـراهم شـد.   زیسـتی  محیط  ي ها هها و برنام سیاست ي و توسعهچارچوب قانونی الزم براي یکپارچه کردن  1991سال 
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 هايفرآینـد بـا   یتنگـاتنگ  ي هو رابطـ  االجـرا شـده   الزممـدیریت منـابع    فرآینـد  پیوسـت الزامـی  صـورت   بـه  SEAاکنـون  
  .پیدا کرده استریزي کشور در سطوح کالن  گیري و برنامه تصمیم

  یافته درحال توسعهدر کشورهاي  زیست محیط ارزیابی راهبردي  -3-3- 1

  آرژانتین -

یافتـه دنیـا،    زیست، تحوالت مشابهی را در مقایسه با سایر کشورهاي توسـعه  محیط  رزیابی راهبردي در کشور آرژانتین ا
این کشور در زمینـه اصـالح     ، دولت آرژانتین از بانک جهانی درخواست کرد تا به 1990ي  تجربه کرده است. در اواخر دهه

تر معطوف به اصالح و بهسازي وضـعیت   جهانی بیش وضعیت آب و بهداشت کمک نماید. پیشنهاد دولت آرژانتین به بانک
ایـن   کـرد. در پاسـخ بـه    مـی   تر تسري پیدا  آب و بهداشت در شهرهاي متوسط بود که در مرحله بعد باید به شهرهاي بزرگ

پـروژه اصـالح بخـش    «زیستی با عنوان  محیط  درخواست، بانک جهانی از دولت آرژانتین درخواست کرد تا گزارش ارزیابی 
زیسـت   محـیط   را تهیه کرده و در اختیار بگذارد. براي این منظور دولت آرژانتین، با انجام ارزیابی راهبـردي  » ب آرژانتینآ
)SEAهـاي آب و   هـاي بخـش   و برنامه ها سیاستزیستی دولت آرژانتین و  محیط  هاي قانونی  ) گزارش را با تاکید بر فعالیت

  ).  2008و همکاران،  Kulsum Ahmedد (بهداشت تدوین نموده و در اختیار گذار
یی کـه بـه دیگـران تحمیـل     ها ههزین( 1خارجی با بررسی اثرات منفیِ ها لویتوا تعیین براساس شرح خدمات تهیه شده،

تـوان   مـی هـایی   ههزین مصادیق چنین. از مورد توجه قرار گرفته بود) گردندمنظور مربوطه محاسبات  در که آن بی، شوند می
آب، و تخریـب منـابع   آلـودگی   ناشـی از کیفیـت آب   کـاهش توزیع،  هاي آب از سامانهنشت  مربوط بهاتالف  ايه هبه هزین
ارزیـابی راهبـردي    فرآینـد،  در ایـن   اشـاره کـرد.  و غیـره   )مانند صدا و بـو (تصفیه آب و فاضالب  هاي سیستم منفیاثرات 

مشـاوران ارزیـابی    ،و بهداشت ادغام شد. براي این منظـور ریزي اصالحات بخش آب  برنامه فرآیند دقت در  به زیست محیط  
برقرار کردنـد.   یتعامل تنگاتگ ،وزارت اقتصاد ویژه به گذاري و سیاستي مختلف ها هن حوزمسووالبا  زیست محیط  راهبردي 

 بـا ) SEAیسـت ( ز محـیط   ارزیـابی راهبـردي    ها و نتـایج  سازي رویه بر یکسانوزارت اقتصاد اندرکاران  تصور دست آغاز، در
 پس از مدتی چنین ابهامی رفع شـده و  .استجداگانه، متمرکز بوده ي ها هپروژمختص ) EIAزیستی ( محیط  ارزیابی اثرات 

 هـا  نگـاه  ازاین هنگام بـه بعـد،   مواجه شد. هاي دولتی دستگاهین مسوولاستقبال  با زیست، محیط  ارزیابی راهبردي ي  مقوله
در ادامـه  هاي مهمی شـد.   دستخوش دگرگونیي آب و بهداشت ها هدر حوز گذاري سیاستو نحوه تخصیص اعتبار  مورددر

 نماینـدگان از مقامـات دولتـی،    گروهـی  زیست، محیط  براي اجراي اصول و مبانی مطرح شده در گزارش ارزیابی راهبردي 
از را  موردنیـاز و اطالعـات   هکرداز چنـدین شـهر آرژانتـین بازدیـد     زیست محیط  بانک جهانی و مشاورین ارزیابی راهبردي 
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 ،برگـزاري چنـد کارگـاه آموزشـی     گردآوري شده و پس ازاطالعات با کمک کردند.  دریافت نفعان ذيین آب و سایر مسوول
. در ادامه مشاورین تهیـه  ترسیم گردیدند زیستی، محیط  مالحظات  موازین وتوسعه آب و بهداشت با رعایت  هايازاند  چشم

به فقیرترین مناطق کشور سفر کردند تا اطالعات و نیازهـاي الزم در بـاره    زیست محیط  ارزیابی راهبردي و اجراي گزارش 
  .  (همان منبع) تنظیم کنند ها آن براساسترین مردم مناطق فقیر را گردآوري و سازوکارهاي اجرایی را پذیر آسیب
 گـذاري  سیاسـت ) در تمهیـدات  SEAزیسـت (  محیط  ن ترتیب شرایط وام توصیه شده در گزارش ارزیابی راهبردي ای به

در کشـور   ییهـا  توانمندسـازي  ،ن پـروژه ایـ   استفاده ازن، با ای نهایی بین بانک جهانی و دولت آرژانتین تلفیق شد. عالوه بر
ایـن  از اعتبـارات کـل   دو درصـد   ،انجام شد. براي این منظـور  زیست محیط  آرژانتین براي نهادینه کردن ارزیابی راهبردي 

ي ها هاز پروژ زیستی محیط  هزینه شد. این اعتبارات به دولت آرژانتین کمک کرد تا ارزیابی اثرات  توانمندسازيپروژه براي 
 Kulsum Ahmed(  تسري پیدا کرده و جنبه قانونی در این کشور پیـدا کنـد   ریزي برنامهو  گذاري سیاستمنفرد به سطوح 

  ).  2008همکاران،  و

  یافریقاي جنوب -

 ،1983ن منظـور در سـال   ایـ  آغـاز شـد. بـراي    1970از دهـه   زیستی محیط  انجام ارزیابی اثرات نیز در افریقاي جنوبی 
 زیسـتی  محیط  منظور انجام تحقیقات در زمینه ارزیابی اثرات  به زیست محیط  در شوراي  زیستی محیط  کمیته ارزیابی اثرات 

منتهی شد. پس  زیست محیط  مدیریت جامع  ي هسرانجام به تدوین برنام ،ن کمیتهي تحقیقاتی ایها کارکرد. فعالیت بهآغاز 
ي داوطلبانـه  هـا  کـه زیربنـاي بسـیاري از فعالیـت     زیسـت  محیط  مدیریت یکپارچه  درموردي اجرایی ها دستورالعمل ،از آن

  شر شد.  منت ،همین کمیته از سويو  قرار گرفتهمورد استفاده  اي صورت گسترده به ،ارزیابی بود
و  هـا  سیاسـت زیسـتی در   محیط  توجه به مالحظات » زیست محیط  مدیریت یکپارچه «شدن رویکرد  در حقیقت، با چیره

بـه شـکلی مسـتقل از    » زیسـت  محـیط   رویکـرد مـدیریت یکپارچـه    «ها، مورد تاکید واقع شده است. اگرچه در آغاز،  برنامه
زیستی نیز  شد، ولی پس از مدتی توجه به مالحظات محیط دنبال می ها طرح گیري درحین تدوین  هاي قانونی تصمیم روند

رسـمیت شـناخته شـد. در     اي، به ي توسعهها طرحها و  ي برنامهها سیاستگیري درمورد  عنوان بخشی از روندهاي تصمیم به
ید و برگرفته از قانون قبلی صورت قوانین جد زیستی به محیط  آفریقاي جنوبی، اولین مصوبه قانونی در زمینه ارزیابی اثرات 

زیستی بود و مباحـث پـایش، ممیـزي و مـدیریت      محیط  تصویب شد. این قانون فقط ناظر بر ارزیابی اثرات  1997در سال 
نبودنـد. سـرانجام در    هـا  طـرح  ، برنامه و ها سیاستهمین دلیل این قانون قابل اجرا براي  شد. به زیست را شامل نمی محیط  

اي بـر   ي اجرایی که اثرات قابل مالحظـه ها طرح ها و  ، برنامهها سیاستنی تصویب شد که برمبناي آن کلیه قانو 1998سال 
همراه ارزیـابی   زیستی شدند. دراین مصوبه بر انجام ارزیابی اثرات به محیط  زیست داشتند، مکلف به ارزیابی راهبردي  محیط  

 ).1385زیست،  زیابی راهبردي محیطاثرات تجمعی تاکید شده است (چارچوب نظام ملی ار
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  چین -

زیست در کشور چین همانند بسیاري کشورهاي جهان از تکامل رویکرد ارزیـابی اثـرات    محیط  تجربه ارزیابی راهبردي 
بـه تصـویب رسـید. ایـن قـانون داراي       1979زیسـت چـین در سـال     محیط  ) آغاز شد. قانون حفاظت EIAزیستی ( محیط  

زیسـتی و   محـیط   ي گـزارش ارزیـابی اثـرات     زیست را مکلف به تهیه محیط  بر  اثرگذارهاي  مجریان پروژه بندهایی است که
اي با رشد اقتصادي بسـیار بـاال    میالدي، کشور چین وارد دوره 80ي  نمود. از اوایل دهه در مراجع ذیربط می ها آنتصویب  

زیست این  محیط  هاي زیادي را به  زیست همراه شده و آسیب محیط  گردید. اما دستیابی به چنین نرخی از رشد، با تخریب 
اي  منطقـه  اي و حتی فرا هاي منطقه اي بسیار زیادي در مقیاس هاي توسعه فرآیند، برنامه این   کشور، تحمیل کرده است. در

باگسـترش چنـین ابعـاد و     اسـت.  این کشـور، انجامیـده   زیستی نامطلوبی بر  محیط  دنبال شد که به ظهور آثار و پیامدهاي 
دنبـال آن،   زیست در کانون توجه دولت مرکزي قرارگرفـت و بـه   محیط  رفته اهمیت و ضرورت حفظ  پیامدهاي سوئی، رفته

قـانون حفاظـت از   «، »هـاي سـاخت   هـاي حفـاظتی در پـروژه    رویه«زیستی از جمله  محیط  اي از قوانین و مقررات  مجموعه
اي بـه تصـویب رسـیدند. قـانون      ) و قوانین دیگري در سطوح ملی و یا منطقـه 1997» (رانیهاي عم زیست در پروژه محیط  

اجـرا درآمـده    بـه  2003به تصویب کنگره خلق چـین رسـید و از سـال     2000) در سال EIAزیست ( محیط  جدید ارزیابی 
) بـراي  SEAزیسـت (  محـیط   ردي زیستی، براي نخستین بار نقش ارزیابی راهبـ  محیط  است. در قانون جدید ارزیابی اثرات 

اسـت. همچنـین قـانون     عنوان یک الزام قانونی، مـورد تاکیـد قـرار گرفتـه     برجسته شده و به ها طرح اي و  هاي توسعه برنامه
کشـاورزي،   هـاي  هـا، شـامل برنامـه    هـا را نیـز مشـمول نمـوده اسـت. برنامـه       هـا و پـروژه   هاي مرتبط با برنامه جدید، حوزه

ي شـهري، گردشـگري و حمـل و نقـل هسـتند       ها، توسعه دامداري ي  هاي فراساحلی، توسعه توسعه برنامه آبخیز، هاي حوزه
  ).2006اجتماعی حوزه آسیاي شرقی و آرام، بانک جهانی  –زیستی  محیط  (اداره توسعه  

  کنگ هنگ -

ر گـذارده اسـت. ارزیـابی    سـ  کنگ نیز همانند بسیاري از کشورهاي دیگر، روندهاي تکاملی را دراین زمینه پشـت  هنگ
هـاي بـزرگ    ها الزامی شد. براساس این قانون، شماري از پروژه براي پروژه 1986کنگ از سال  زیستی در هنگ محیط  اثرات 

سـنجی،   هـا و در مرحلـه امکـان    زیسـتی، پـیش از اجـراي پـروژه     محـیط   مشمول این قانون شده و مکلف به ارزیابی اثـرات  
ي شـهري و برخـی از    هـاي توسـعه   اي بزرگ، ماننـد پـروژه   هاي توسعه این قانون بازنگري و پروژه 1988اند. در سال  گشته
زیسـتی   محـیط   ها و استانداردهاي  دستورالعمل 1990زیستی شدند. در سال  محیط  هاي دیگر، مشمول ارزیابی اثرات  پروژه
ریـزان، معمـاران و مهندسـان     اي آن براي برنامـه ه روز رسانی شده و دستورالعمل کنگ به صورت کاملی بازنگري و به هنگ
اي را بـراي کـاربرد    کنـگ مصـوبه   فرمانـداري هنـگ   1992هاي بزرگ الزامی گردیـد. در سـال    ریزي و طراحی پروژه برنامه
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 اي اعالم کـرد. براسـاس ایـن    هاي مختلف توسعه ها براي حوزه ، راهبردها و برنامهها سیاست) در EIAارزیابی اثرات توسعه (
ایـن اسـاس بایـد گزارشـی از اثـرات       زیسـتی قرارگیرنـد و بـر    محـیط   ي کالن کشور باید مـورد ارزیـابی   ها سیاستمصوبه، 

کنـگ) ارائـه نماینـد. در ایـن      گذاري در هنـگ  (باالترین مقام سیاست  1ي کالن به شوراي اجراییها سیاستزیستی  محیط  
بینی و ارائه شـوند. در سـال    پیش ها سیاستو اثرات احتمالی این  ها تسیاسزیستی  محیط  هاي  گزارش باید فواید و هزینه

کنگ مورد توجه قـرار   ي سرزمینی در هنگ عنوان بخشی از راهبرد توسعه ) بهSEAزیست ( محیط  ارزیابی راهبردي  1997
ایـد مـورد ارزیـابی راهبـردي     هاي کاربري اراضـی ب  و برنامه ها طرح گرفته و جایگاه آن ارتقا یافت. براساس این قانون، همه 

(اداره توسـعه   بینـی شـوند    زیسـتی، پـیش   محـیط   زیست قرار گرفته و راهکارهاي الزم براي کاهش آثار و پیامدهاي  محیط  
  ).2006اجتماعی حوزه آسیاي شرقی و آرام، بانک جهانی  –زیستی  محیط  

  تایلند -

زیسـتی   ، انجام ارزیابی اثرات محیط»زیست محیط سازي کیفیت  قانون ملی حفاظت و بهینه«در کشور تایلند، مطابق با 
زیسـتی بـراي    محـیط  اي در خصـوص ارزیـابی راهبـردي     ها اجباري شده است. براین اسـاس، مطالعـه   براي برخی از پروژه

جلـب   منظـور  به» المللی سوئد ي بین آژانس توسعه«گیري  انجام شد تا براي تصمیم 2001تاسیسات پرورش میگو در سال 
هاي فنی و مالی استفاده شود. هدف مطالعه، برآورد و ارزیابی موقعیت صـنعت پـرورش میگـو در جنـوب شـرق       پشتیبانی

استان تایلند با دو روش دیگر مقایسه شـد و طـی آن،    5ي متداول پرورش میگو در  تایلند بوده است. دراین مطالعه، شیوه
ي متــولی هــا سـازمان دولتـی و دانشــگاهی و نیـز کارشناســانی از   بـا تعــدادي از پـرورش دهنــدگان میگـو و متخصصــان    

ي مختلـف  هـا  نظـام زیسـتی   اقتصادي و محـیط  –شده، اثرات اجتماعی  آمد. در گزارش تهیه عمل زیست، مصاحبه به محیط 
  اند. پرورش میگو مورد مقایسه قرار گرفته

  لبنان -

ي اسـتفاده از ارزیـابی    فرآینـد توسـعه   قـانونی جدیـد،    هـاي  و با پیشرفت 1992پس از برگزاري کنفرانس ریو در سال 
چـارچوب قـانونی حفاظـت از    «رو، قانون موسـوم بـه    زیست در کشور لبنان، دردستورکار قرارگرفت. ازاین محیط راهبردي 

بـه   تصویب رسیدند. این قانون، اصول مربـوط  زیستی، به ها درمورد ارزیابی اثرات محیط نویس توصیه و پیش» زیست محیط 
گیـرد.   ریزي و مدیریت، مورد استفاده قرار مـی  عنوان ابزاري براي برنامه ساخته و به زیستی را مشخص  ارزیابی اثرات محیط

زیست از سوي مجریان  محیط هاي داراي اثرات احتمالی بر  زیستی براي تمامی پروژه همچنین، در آن، انجام ارزیابی محیط
زیست نیـز مـورد توجـه     محیط دنبال این تحوالت، ارزیابی راهبردي  شده است. بههاي دولتی و خصوصی، درخواست  بخش

                                                   
 

1- Executive Eouncil 
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اي مشـترك بـین وزارت    اجرا در آمـد. ایـن کـار بـه اجـراي پـروژه       ها، به صورت محدودي در بعضی از حوزه قرار گرفته و به
زیسـت و آمـایش    محـیط   ) بـراي توانمندسـازي راهبـردي   UNDPزیست لبنان و برنامه عمران سازمان ملل متحد ( محیط 

  سرزمین، منتج گردید. اعتبارات این پروژه را کمیسیون اروپاي تامین نموده است.

  غنا -

میلیـون دالري   800ي  زیست براي پـروژه  محیط ، براي اولین بار غنا مبادرت به انجام ارزیابی راهبردي 1997در سال 
بـرداري و   هاي درحال بهـره  هاي حمل و نقل و زیرساخت امانههاي روستایی (شامل تامین آب، بهبود س ي زیرساخت توسعه

ي یـک مشـاور غنـایی و بـا کمـک سـازمان حفاظـت         همچنین توانمندسازي نهادین) نموده است. این ارزیابی بـه وسـیله  
فقـر  زیست دیگري در ارتباط با راهبردهاي کاهش  محیط زیست غنا، تحقق یافته و پس از آن نیز، ارزیابی راهبردي  محیط 

  آمده است.  عمل در غنا، با حمایت هلند و انگلستان به

  مراکش -

صورت مـوردي،   ایجاد نشده، ولی به» زیست محیط ارزیابی راهبردي «درکشور مراکش، سازوکارهاي قانونی براي انجام 
، ارزیـابی راهبـردي   انـد. مـثال   اجـرا درآمـده   هاي خاصی، در این کشور بـه  تعدادي از مطالعالت ارزیابی راهبردي براي حوزه

هاي مهم آبیاري در بخش کشاورزي، از سوي دولت مراکش و بانـک جهـانی انجـام شـده      زیست براي یکی از پروژه محیط 
ها و راهبردهاي آبیاري کشـور مـراکش    ي فعالیت زیستی در توسعه اي، ادغام مالحظات محیط است. هدف از چنین مطالعه

  بوده است. 
یافتـه و   زیسـت در بسـیاري از کشـورهاي توسـعه     محـیط   ي ارزیابی راهبردي ها نظامشود که  یاین ترتیب مشاهده م به

عنوان یک الزام قانونی مورد توجه قـرار گرفتـه و در بعضـی از کشـورهاي در حـال       شماري از کشورهاي در حال توسعه به
اي رسمی از سـوي   هاي توسعه عطاي کمکاست. افزون برآن، ا تري، درحال گسترش فرآیند با سازماندهی بیش توسعه، این 

زیسـتی   محـیط   (مانند بانک جهانی) به کشورهاي در حال توسعه نیز منوط بـه انجـام ارزیـابی اثـرات      المللی  هاي بین نهاد
)EIA زیست ( محیط  ) و نیز ارزیابی راهبرديSEAي کشورهاي در حال توسعه شده است. ) به وسیله  

 در ایرانزیست  محیط  و ارزیابی راهبردي زیستی  محیط   هاي پیشینه ارزیابی -1-4

) EIAزیسـتی (  محیط  هاي جهان برآمده از ارزیابی اثرات  زیست در ایران نظیر بسیاري از کشور محیط  ارزیابی راهبردي 
دارد کـه بـه   زیست در ایران جـا   محیط  ي پیشینه ارزیابی راهبردي  رو، پیش از ارائه است. ازاین هاي جداگانه،  مختص پروژه

  زیستی به بحث گذارده شود. محیط  صورت اجمالی، پیشینه ارزیابی اثرات 
ي چنـدان طـوالنی در ایـران برخـوردار نیسـت. ولـی        رغم اهمیت موضـوع، از پیشـینه   زیست علی ارزیابی اثرات محیط

زیسـت کشـور مشـاهده     قررات محـیط زیستی را در قوانین و م محیط  ي ارزیابی اثرات  ها و احکامی از پیشینه توان نشانه می
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شود. لیکن، از مفاد چنین  به مفهوم متعارف آن، یافت نمی» ارزیابی«اي به اصطالح  نمود. در قوانین گذشته، صراحتا اشاره
قـانون  » 7ي  مـاده «تـوان بـه    مـی  ین این قـوانین  تر مهمرا استنباط نمود. از » ارزیابی«ي  توان به نحوي، مقوله می قوانینی 

چـه اجـراي هریـک از     چنـان «اشاره نمود که براساس آن مقرر شـده:   1353زیست مصوب سال  ظت و بهسازي محیطحفا
زیست با قوانین و مقررات مربوط بـه حفاظـت    به تشخیص سازمان حفاظت محیط ها آنبرداري از  ي عمرانی یا بهرهها طرح 

را به وزارتخانه و یا موسسه مربوطه اعالم نموده تا بـا  زیست مورد  باشد، سازمان حفاظت محیط زیست مغایرت داشته محیط
  ».ربط به منظور رفع مشکل اقدام نمایند ي ذيها سازمانهمکاري 

هاي جدید و  ها و کارگاه جلوگیري از آلودگی هوا، صدور پروانه تاسیس کارخانه«نیز  1354ي اجرایی سال  نامه در آیین
زیسـت موکـول شـده بودنـد. البتـه       ، به رعایت مقررات و ضـوابط محـیط  »وجودهاي م توسعه و تغییر کارخانجات و کارگاه

هـاي تولیـدي مـورد تاکیـد بـوده و سـایر        شود، در این آیین نامه نیز صرفا کارخانجات و کارگاه گونه که مالحظه می همان
  اند. هاي عمرانی مشمول ضوابط استقرار نبوده پروژه

زیسـت در   انجام ارزیابی درکشور وجود نداشته، ولی سازمان حفاظت محـیط هیچ قانونی ناظر بر  1373هرچند تا سال 
مـدیریت بررسـی   «اي بـه نـام    قانون حفاظت و بهسازي، مبادرت به تشکیل بخـش ویـژه  » 6ي  ماده«براساس  1355سال 

ده، بررسـی  بینی ش پیش ي این دفتر، براساس شرح وظایف  در تشکیالت خود نمود و وظیفه» زیست اثرات توسعه بر محیط
زیست متشکل از چهار معاونت امور طبیعـی،   ، سازمان حفاظت محیط1355زیست بوده است. سال  اثرات توسعه بر محیط

» زیست دفتر مدیریت بررسی اثرات توسعه بر محیط«امور اجرایی و فنی و معاونت امور عمومی بوده و   امور محیط انسانی،
زمان بـا کوچـک شـدن سـاختار تشـکیالتی       و هم 1358فعالیت بوده است. سال زیرنظر معاون امور محیط انسانی درحال 

زیستی جایگاه خـود را در تشـکیالت    زیست، دفتر مزبور حذف گردید و عمال موضوع ارزیابی محیط سازمان حفاظت محیط
  محیطزیست کشور از دست داد.

ي  المللـی درزمینـه   هـاي بـین   دگرگـونی  زیسـت و همچنـین   هاي مرتبط با محیط به تبعیت از تحوالت داخلی در حوزه
ي خـود را بـا چـارچوب و شـرح     هـا  فعالیـت تشکیل شـده و   1365االشاره مجددا در سال  زیست، دفتر فوق ارزیابی محیط

هـاي   زیسـتی در برنامـه   تـر مالحظـات محـیط    هاي الزم براي ادغام هر چه بیش تدریج، زمینه وظایف جدید آغاز نمود و به
  .توسعه فراهم گردید

، قانونی شدن موضـوع ارزیـابی اثـرات توسـعه در کشـور بـا       1365زیست در سال  رغم تشکیل دفتر ارزیابی محیط علی
خود  138ي  ي شماره زیست در مصوبه تاخیر زمانی نسبتا طوالنی همراه بود و براي نخستین بار شورایعالی حفاظت محیط

یـابی، در   سـنجی و مکـان   ظف نمـود تـا بـه همـراه گـزارش امکـان      ها را مو مجریان تعدادي از پروژه 23/1/1373در تاریخ 
ي زیـر   ها نیز اقدام نمایند. براساس این مصوبه، هفت پـروژه  زیستی پروژه هاي ارزیابی اثرات محیط ي گزارش خصوص تهیه

  یابی شده بودند: سنجی و مکان زیستی، به همراه گزارش امکان محیط  مکلف به تهیه گزارش ارزیابی 
 نجات پتروشیمیکارخا - 1

 ها پاالیشگاه - 2
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 ها نیروگاه - 3

 صنایع فوالد - 4

 هاي آبی سدها و دیگر سازه - 5

 هاي صنعتی شهرك - 6

  ها فرودگاه  - 7
 فرآینـد  سـازوکارها، رئـوس کلـی و     ي ، در بردارنـده به تصویب رسـید  1376در سال که اجرایی این مصوبه  ي هنام آیین

  .آن بوده استارزیابی و تصویب 
ــه  ــانون برنام ــا تصــویب ق ــاریخ 1374-1378ي دوم توســعه ( ب ــانونی  20/9/1373) در ت ــاد ق ــابی از ابع ، جایگــاه ارزی

جزء یک بنـد  «تصویب مجلس شوراي اسالمی رسید. براساس  به» 82ي  تبصره«ي برخوردار گردیده و در قالب تر کممستح
بزرگ تولیـدي و خـدماتی مکلـف    هاي  و پروژه ها طرح ) مجریان 1374-1378» (قانون برنامه دوم توسعه 82(الف) تبصره  

یـابی نسـبت بـه تهیـه گـزراش ارزیـابی، براسـاس         سنجی و مکان ي انجام مطالعات امکان شدند تا قبل از اجرا و در مرحله
  زیست اقدام نمایند. الگوهاي مصوب شورایعالی محیط

قرارگرفـت و بـا انـدك    زیسـتی مـورد توجـه     ) باردیگر موضـوع ارزیـابی محـیط   1379-1383( ي سوم توسعه  در برنامه
هـاي بـزرگ    و پروژه ها طرح ي سوم تنفیذ گردید. براساس این ماده، مجریان کلیه  قانون برنامه» 105ي  ماده«تغییراتی در 

عـالی حفاظـت    ي خـود براسـاس ضـوابط پیشـنهادي شـوراي     هـا  طـرح  زیسـتی   تولیدي و خدماتی مکلف به ارزیابی محیط
هاي مـذکور، الزامـی    و پروژه ها طرح ي مجریان  اند. رعایت نتایج ارزیابی به وسیله دهزیست و تصویب هیات وزیران ش محیط

  ریزي گذارده شده است. ي سازمان مدیریت و برنامه و نظارت بر حسن اجراي آن، بر عهده  مقرر گردیده
» 71ي  مـاده «ا در ي سـوم، بـاردیگر عینـ    قـانون برنامـه  » 105ماده ) «1388-1384ي چهارم توسعه ( در قانون برنامه

قانون برنامه سـوم توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و فرهنگـی جمهـوري        105ي  ماده«تکرار شد. براساس این بند از قانون، 
) تنفیـذ گردیـد.    1384 -1388( ي چهارم  ي اجراي برنامه هاي آن براي دوره و اصالحیه 17/1/1379اسالمی ایران، مصوب 

ماده به تصویب هیـات وزیـران    13در  28/12/1386قانون برنامه چهارم توسعه در تاریخ » 71ي  ماده«ي اجرایی  نامه آیین
  تعیین شده است.  ها آنها و نظارت بر  ي تهیه و تصویب گزارش نامه، سازوکارها، رئوس کلی، نحوه رسید. در این آیین

» 192ي  (الـف) مـاده   بنـد  «رات اندك در زیستی با تغیی محیط  ) ارزیابی اثرات 1390-1394( ي پنجم توسعه  در برنامه
هاي بزرگ تولیـدي، خـدماتی و عمرانـی     و پروژه ها طرح ي پنجم توسعه، تکرار شد. مطابق با این بند، مجریان  قانون برنامه
زیسـتی   محـیط   زیسـت، نسـبت بـه ارزیـابی اثـرات       محـیط   اند تا به منظور کاهش عوامل آلوده کننده و مخرب  مکلف شده

یابی براساس ضـوابط پیشـنهادي شـوراي     سنجی و مکان ي یادشده، پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکاناه طرح 
تبصره  5ماده و  7در  3/11/1390در تاریخ » 192ي  (الف) ماده بند «ي اجرایی  نامه زیست، اقدام نمایند. آیین محیط  عالی 

  فرآیند ارزیابی تعیین شده است.   ها، نحوه تصویب و  ها، نحوه تهیه گزارشنامه نیز سازوکار تصویب رسید. در این آیین به
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پروژه و طـرح   7از  ها آنهاي مشمول ارزیابی در کشور رو به افزایش گذارده و تعداد  به موازات این تحوالت تعداد پروژه
هـا   ) فهرست پروژه5-1ت. جدول (اس افزایش یافته 1392پروژه و طرح عمرانی تا پایان سال  51به  1373عمرانی در سال 

  دهد. می نشان  1392هاي عمرانی مشمول ارزیابی در ایران را تا پایان سال  طرح و 

  1392ي مشمول ارزیابی در ایران تا پایان سال ها طرح  ها و فهرست پروژه - 5- 1جدول 
 عنوان پروژه یا طرح ردیف

 آزاد راه 1

 بزرگراه (در هر مقیاس) 2

  درجه یک (در هر مقیاس)جاده اصلی   3
  راه آهن (در هر مقیاس)  4
  نیروگاه گازي (در هر مقیاس)  5
  نیروگاه سیکل ترکیبی (در هر مقیاس)  6
  اي (در هر مقیاس) نیروگاه هسته  7
  نیروگاه زمین گرمایی (در هر مقیاس)  8
  مگاوات) 100نیروگاه بادي و خورشیدي (بیش از   9
  مگاوات) 100اي (بیش از  ذخیره نیروگاه برقابی و تلمبه  10
  پاالیشگاه با هر عنوان (در هر مقیاس)  11
  صنایع پتروشیمی با هر عنوان (در هر مقیاس)  12
  میادین نفت و گاز (در هر مقیاس)  13
  اسکله و سکوهاي نفتی (در هر مقیاس)  14
  اینچ 20تر از  خطوط لوله گاز و نفت بیش  15
  اینچ 20تا  12تر از  شخطوط لوله گاز و نفت بی  16
  اینچ 12تر از  خطوط لوله گاز و نفت مساوي یا کم  17
  خطوط لوله نفت در هر مقیاس  18
  صنایع تصفیه دوم روغن (در هر مقیاس)  19

20  
غـرب،  کیلومتري از سواحل در هر مقیاس الزامی است. براي مناطق کوهستانی شمال  20هاي صنعتی (براي نوار ساحلی جنوبی تا  شهرك

 100هـاي بـا مسـاحت بـیش از      هاي حوضه مرکزي، جنوبی و شرقی فقط شهرك غرب و جنوب غرب کشور و سایر مناطق بیابانی و دشت
  هکتار الزامی است)

  مناطق آزاد و ویژه در هر مقیاس  21
  کارخانجات ذوب  22
  دهی  کارخانجات فوالد نورد و شکل  23
  کارخانجات تولید گچ  24
  سیمان کارخانجات  25
  کارخانجات تولید قند و شکر  26
  کارخانجات تولید خودرو  27
  کارخانجات سرب و روي (استخراج و فرآوري)   28
  زغال سنگ (استخراج و فرآوري)  29
  طال (استخراج و فرآوري)  30
  سنگ آهن (استخراج و فرآوري)  31
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  1392ایران تا پایان سال  ي مشمول ارزیابی درها طرح  ها و فهرست پروژه - 5- 1جدول ادامه 
 عنوان پروژه یا طرح ردیف

  سنگ مس (استخراج و فرآوري)  32
  سد نگهداشت مواد آلوده (باطله در هر مقیاس)  33
  هاي جنبی (شبکه، آبیاري، نیروگاه، خطوط انتقال) سد بزرگ با ساختار   34
  بنادر با هر عنوان  35
  اي شبکه انتقال آب بین حوزه  36
  نجات کمپوست شهريکارخا  37
  ها در هر مقیاس فرودگاه  38
  انبار نفت  39
  هاي گردشگري) ها و پروژه مجتمع تفریحی و توریستی (طرح  40
  مناطق نمونه گردشگري  41
  آوري فاضالب شهري و تصفیه خانه فاضالب شبکه جمع  42
  مراکز دفع و دفن انواع پسماندها (زباله سوز مرکزي)  43
  یا امحاء پسماندهاي پزشکی سیستم تصفیه  44
  کیلوولت به باال  230خطوط انتقال نیروي فشار قوي   45
  هاي نفت و گاز  پایانه  46
  هاي اصلی و دائمی و خورهاي بزرگ الیروبی رودخانه  47
  مجتمع پرورش آبزیان (گرم آبی، سردآبی، میگو و خاویاري)  48
  هاي بزرگ صنعتی دام و طیور کشتارگاه  49
  هاي بزرگ دامداري و دامپروري هركش  50
  هاي کشت و صنعت مجتمع  51

  زیست محیطسازمان حفاظت  - 1392انسانی،  زیست محیط: قوانین، مقررات، ضوابط و استانداردهاي ماخذ
  

جایگـاه ارزیـابی    ،ي، سـوم و چهـارم توسـعه   ها هبه ویژه برنامو ي گذشته ها سالشود در خالل  می که مالحظهطور همان
رو  فرآیندهااین قانون، اجراي دقیق مشکالت فراروي  رغم علیو  برخوردار بوده ارتقااز روندي رو به در کشور  زیست طمحی

مورد تصـریح و تاکیـد    ،بیش از گذشته ها هو پروژ ها طرح زیستی در اجراي  و توجه و رعایت مالحظات محیط بودهبه بهبود 
  .بوده است

ي سـوم، چهـارم و    زیستی در برنامه زیستی یا ارزیابی پیامدهاي محیط حظات محیطالزم به توضیح است که رعایت مال
پنجم توسعه، صرفا به مواد قانونی یاد شده محدود نشده و در سایر مواد نیز به نحوي بر موضوع ارزیابی تاکید شده اسـت.  

اشـاره نمـود.   » ي سوم قانون برنامه 85ي  ه) بند (ج) ماد1جزء («و » 61ي  ) بند (ب) ماده1جزء («توان به  می از آن جمله 
ي عمرانی انتفـاعی  ها طرح ي  ي موافقتنامه مبادله» ي چهارم قانون برنامه 32ي  ماده«و » 61ي  ) بند (ب) ماده1جزء («در 

یـز  زیسـتی ن  داراي توجیه محیط و غیر انتفاعی جدید، بایستی عالوه بر برخورداري از توجیهات فنی، اقتصادي و اجتماعی 
  ).1390، 1384، 1374هاي پنج ساله،  (مجموعه قوانین برنامه باشند 

ي  زیسـتی بـراي کلیـه    ي سوم توسعه، شرط رعایـت مالحظـات محـیط    برنامه» 85ي  ) بند (ج) ماده1جزء («براساس 
وردنیـاز اسـت،   در شوراي اقتصاد م ها آنهایی که تصویب  طرح هاي دولتی استفاده کننده از تسهیالت مالی خارجی و  طرح 
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اي  هـاي سـرمایه   هاي تملـک دارایـی   طرح قانون برنامه پنجم توسعه نیز پیشنهاد  215است. در بند (الف) ماده  تسري یافته
بنـدي اجـر)، اقتصـادي، مـالی و      (حجـم کـار، زمـان    ي سنواتی باید براساس گزارش توجیهی فنـی   جدید، در لوایح بودجه

  امل انجام شود. زیستی و رعایت پدافند غیرع محیط  
ي هـا  هپـروژ  1کشور و با توجه به عدم امکان بررسی و ارزیابی اثرات تجمعی ریزي برنامهبه موازات این تحوالت در نظام 

 در ،، لـیکن قـرار گرفتـه اسـت    مـورد توجـه  ) SEA( زیست  محیط  کشور، موضوع ارزیابی راهبردي  زیست محیط  بر  جداگانه
 مسالهبراي این  پنج سالهي ها هکشور و همچنین قوانین برنام زیست محیط  لزامی در قوانین ي گذشته هیچ اها هخالل برنام

در  هـا  آنو ادغـام   زیسـتی  محـیط   و توجه بـه مالحظـات    زیست محیط  گري به مباحث ن نشده بود. موضوع کالن بینی پیش
 براسـاس پنجم توسعه مورد توجـه قـرار گرفـت.    قانون برنامه  184ي کالن براي نخستین بار در ماده ها هو برنام ها سیاست
» زیستی محیط  نظام ارزیابی راهبردي«اساسی،  ) قانون50مندرج در اصل (به منظور تحقق اهداف   گردیده،مقرر  ،این ماده

  د:آی محورهاي ذیل تدوین و اجرا در براساسموضوعی اي و  در سطوح ملی، منطقه
 ور نمودن اثرات تجمعی این راهبردهاراهبردهاي کلی توسعه مناطق و منظ  -الف

  شاخص اثرات محیطی توسعه و شاخص ظرفیت زیستی  -ب
  اي و ملی هاي پایداري منطقه اعمال شاخص  -ج
  اي و ملی ي منطقه هاي توسعه طرح ها و  پایش برنامه  -د
  زیستی ي توانمندسازي و تعیین ساز و کار اجرائی ارزیابی راهبردي محیط برنامه  - ه

هـاي   و برنامـه  ها طرح زیست، نهاد ملی مسوول ارزیابی راهبردي  محیط  ) این ماده، شوراي عالی حفاظت 1ي ( هدر تبصر
ي، مسـوول ارزیـابی    ا ) نیـز شـوراهاي همـاهنگی توسـعه منطقـه     2ي ( موضوعی اعالم شده است. در تبصـره  –توسعه ملی 

  زیست هستند. محیط  ب شوراي عالی حفاظت اي براساس ضوابط مصو هاي توسعه منطقه راهبردي محیطی برنامه
  تبصره به تصویب هیات وزیران رسیده است.  2ماده و  8در  16/11/1391نامه اجرایی این ماده در تاریخ  آیین
 نامه، تعاریف و مفاهیم ارزیابی راهبردي ارائه شده است.   ) آیین1در ماده ( –

اي و موضـوعی کـه    اي در سطوح ملی، منطقه ي توسعهها طرح ها و  ) مقرر شده است تا عناوین برنامه2(  در ماده –
ي ذیل این ماده نیـز   باید مورد ارزیابی راهبردي محیطی قرار گیرند، توسط شوراي عالی تعیین شود. در تبصره

هـا و تسـهیالت    هاي خارجی و یا بـا اسـتفاده از کمـک    اي که از سوي طرف ي توسعهها طرح مقرر شده است تا 
 آیند نیز مشمول ارزیابی راهبردي محیطی شوند.  به اجرا درمیمالی خارجی 

                                                   
 

1- Cumulative Effects زیست)  محیط  ها بر  زیستی ناشی از مجموعه از پروژه محیط  (اثرات    
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یـابی، انجـام مطالعـات، تـدوین گـزارش، بررسـی،        ) ارزیـابی راهبـردي محیطـی، مراحـل حیطـه     3ي ( در ماده –
 اند.  گیري و پایش مورد اشاره قرار گرفته تصمیم

ـ       4ي ( در ماده – ا لحـاظ کـردن اثـرات تجمعـی     ) نیز مقرر شده کـه گـزارش ارزیـابی راهبـردي محیطـی بایـد ب
ي مناطق، دربرگیرنده مواردي مانند بررسی اثرات تجمعـی ناشـی از اجـراي برنامـه یـا       راهبردهاي کلی توسعه

ي پایـداري در  هـا  شـاخص اي و موضوعی، بررسی اثرات محیطی، ظرفیت زیستی و  طرح در سطوح ملی، منطقه
  هاي توانمندسازي محیطی باشد. حیطی و پیشنهاد برنامهي پایش اثرات م ي اجراي طرح یا برنامه و نحوه عرصه

ي هـا  شاخصزیستی شامل  محیط هاي نحوه انجام ارزیابی راهبردي  ) مقرر گردیده که دستورالعمل5ي ( در ماده –
اي و ملـی، سـاز و کـار     ي پایـداري منطقـه  ها شاخصسنجش اثرات تجمعی محیطی، شاخص ظرفیت زیستی، 

  ش ماه به پیشنهاد سازمان به تصویب شوراي عالی برسد.پایش و توانمندسازي ظرف ش
هاي  و برنامه ها طرح زیستی  محیط زیست نهاد ملی مسوول ارزیابی راهبردي  محیط  )، شوراي عالی 6ي ( در ماده –

 توسعه ملی ـ موضوعی معرفی شده است.

هـاي   اهبـردي محیطـی برنامـه   اي مسوول نظارت بر ارزیابی ر ي منطقه )، شوراي هماهنگی توسعه7ي ( در ماده –
) معرفـی شـده اسـت. شـوراي همـاهنگی توسـعه       6-1(جـدول   اي، در هر یک از مناطق نه گانـه   توسعه منطقه

هـاي   زیسـت اسـتان   محـیط   کل حفاظت  هاي منطقه، مدیران ریزي استانداري اي متشکل از معاونان برنامه منطقه
هـاي   خانـه  هاي منطقه، رؤسـاي واحـدهاي اسـتانی وزارت    نمنطقه، رؤساي سازمان امور اقتصادي و دارایی استا

  صنعت، معدن و تجارت، نیرو، راه و شهرسازي، جهادکشاورزي و نفت در منطقه است.

 اي مناطق نه گانه کالن منطقه -6- 1جدول 

 ها استان ردیف

 گیالن، مازندران و گلستان 1منطقه 
 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل 2منطقه 
 همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایالم 3منطقه 
 خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 4منطقه 
 فارس و بوشهر 5منطقه 
 تهران، مرکزي، زنجان، سمنان، قم، قزوین و البرز 6منطقه 
 اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري 7منطقه 
 کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 8منطقه 

 خراسان جنوبی، خراسان رضوي و خراسان شمالی 9طقه من
  

 اي اعالم شده است.  )، وظایف شوراي هماهنگی توسعه منطقه8ي ( در ماده –

  زیست ارائه شده است. محیط  ) نیز وظایفی براي ارزیابی راهبردي محیطی براي سازمان حفاظت 9ي ( در ماده –
انین و مقررات و مصوبات جاري کشـور، احکـام و الزامـاتی    شود که درحال حاضر در قو ترتیب مشخص می این به –

طـور   ) به SEAزیست ( محیط  ) به طور عام و ارزیابی راهبردي  EIAزیستی ( در خصوص ارزیابی پیامدهاي محیط
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هـاي   زیستی در بخـش  منظور رعایت ضوابط و معیارهایی براي پیشگیري از بروز پیامدهاي حاد محیط خاص، به
) هـا  طـرح  ها و  و برنامه ها سیاستو خدماتی در سطح پروژه (از جمله بخش صنعت، زیربنایی و مختلف تولیدي 

تـوان تـا حـدود زیـادي از بـروز معضـالت        مـی   هـا  آنهـاي   کامـل از ظرفیـت   ي وجود دارند و درصورت استفاده
  ي پایدار هدایت کرد. آورد و کشور را در راستاي توسعه عمل زیستی پیشگیري به محیط

  



 

  2فصل 2

مبانی و الزامات قانونی ارزیابی 
  راهبردي
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م  دو ردي -فصل  هب ا بی ر ارزیا ونی  ن امات قا ز ل ا نی و    مبا

  الزامات ملی -2-1

حظـات   امروزه توجه به مال زیست، زیست در سطح جهان و شتاب روند تخریب محیط با توجه به اهمیت فزاینده محیط
ي پایـدار مطـرح شـده     ملی و تنها راه رسیدن به توسعه عنوان یک ضرورت جهانی و بهریزي  زیستی در فرآیند برنامه محیط
مد نظر زیست براي  هاي مدیریت محیط ین ابزارتر مهمیکی از  زیست محیط  راهبردي ارزیابی گونه که عنوان شد،  همان .است

نهادینـه کـردن موضـوع ارزیـابی      بنابراین. گذاري است و سیاستریزي  زیستی در فرآیند برنامه محیط حظات مال قرار دادن
ي پایدار به شمار  دستیابی به توسعه زیست و شرط حفاظت از محیط هاي اجرایی پیش در بین دستگاهزیست  محیط  راهبردي 

ي  توسـعه اهـداف  زیستی و تضمین دستیابی به  مدیریت محیط ابزاري برايزیست  محیط  راهبردي آید. در واقع ارزیابی  می
  .ر استپایدا

هاي گونـاگون را   توان فعالیت زیست است، لذا تنها با حفظ پایداري آن می محیط  ها  که بستر همه فعالیت با توجه به این
هـاي   ي پایـدار در قالـب برنامـه    زیسـت دسـتیابی بـه توسـعه     محیط  هدف نهایی از حفاظت در پهنه سرزمین مستقر کرد. 

سـازي منـابع طبیعـی تجدیدشـونده و      زیست و ممانعـت از تخریـب و تهـی    حیطم  هماهنگ با اصول حفاظت از  ،اقتصادي
هـاي کـالن و زیربنـایی توسـعه      زیست باید دیدگاه محیط  رو براي حل بنیادي مشکالت بحرانی  تجدید است. از این غیرقابل

ي  هاي توسـعه  ریزي نامهگذاري و بر د و هرگونه سیاستنزیست طراحی شو محیط  حفاظت حاکم بر هاي  مطابق با قانونمندي
وري خردمندانـه از   زیست، منابع طبیعـی و بهـره   محیط  بر شالوده حفاظت باید  اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی آینده کشور

  ي پایدار صورت گیرد. زیست و توسعه محیط  حاکم بر هاي  این منابع با نگرش ایجاد تعادل و تناسب بین قانونمندي
بر ضرورت نهادینه کـردن  ، ي پایدار توسعهعنوان یکی از ابزارهاي  زیست به محیط   راهبردي یابی کاربرد ارزاین ترتیب  به
تـوان گفـت هـدف اصـلی ارزیـابی       به عبارتی می گیري تاکید دارد. سازي و تصمیم سازوکار در باالترین سطوح تصمیماین 

ریزي است. در واقع پـیش از انتخـاب یـک     برنامهفرآیند  زیستی در  ، دخالت دادن مالحظات محیطزیست محیط  راهبرادي 
هـاي موجـود صـورت     زیستی هر یـک از گزینـه   الزم است تجزیه و تحلیل جامعی در زمینه پیامدهاي محیط ،گزینه خاص

 ،هاي فنی ـ اقتصادي نیز مطلـوب اسـت    کند و از نظر جنبه زیستی را ایجاد می ین عواقب محیطتر کماي که  گیرد تا گزینه
  شود.انتخاب 

بـر   هـا  طـرح  هـا و   ، برنامـه هـا  سیاسـت زیستی ناشی از اجـراي   محیط  سوء هاي  ، پیامدزیست محیط  راهبردي ارزیابی با 
راهبـردي  انجـام ارزیـابی   اصلی . هدف شود می جلوگیري ها آنهاي مناسب، از بروز  با اتخاذ روش و زیست شناسایی محیط

زیستی در مراحـل پـیش از اجـرا، حـین اجـرا و       هاي محیط  هرگونه پیامد ییشناسا گونه که عنوان شد، زیست همان محیط  
زیست را به حداقل ممکن و بـا حـداقل    هاي وارده بر محیط بتوان تخریب و زیان ست تاها و برنامه ها سیاستي پس از اجرا

  کاهش داد.  ها هزینه
اما نتایج حاصـل  است، کشور ما بیش از یک دهه در ) EIA( زیستی  محیط  ي الزامی شدن ارزیابی اثرات  هر چند سابقه

اهداف پایـداري  مد نظر قرار دادن به تنهایی قادر به  )EIA( زیستی محیط  که ارزیابی آثار  دهد مینشان  این الزاماز اجراي 
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و  اهـ  ه، برنامـ هـا  سیاسـت در  زیسـتی  محـیط   مالحظـات کـالن    براي رسیدن به پایداري بایـد ، زیرا کشور نیستدر توسعه 
  ریزي دارد.  در سطوح پایین برنامه ها آني کشور و قبل از اجرایی شدن ها طرح 

هاي منفرد است، لذا قادر بـه ارزیـابی    زیستی بر تاثیرات پروژه محیط  ارزیابی اثرات یی که تمرکز جا آناز از طرف دیگر، 
کـه ارزیـابی راهبـردي     درحـالی  نـد، نیسـت.  زیسـت تـاثیر بگذار   محـیط   تواننـد بـر    هاي مختلف می اثرات تجمعی که پروژه

تواند چنین اثراتی را ارزیابی کرده و به صـورت   پردازد، می می  تر به این مساله  که در سطوح کالن زیست به دلیل این محیط  
  تري تدابیر پیشگیرانه را اتخاذ نماید. جامع

متعددي در زمینه پیشگیري از آثار و پیامـدهاي   هاي گذشته قوانین و مقررات با توجه به موارد یاد شده در خالل سال
زیسـت بـه    محـیط   ها بر  ها و پروژه طرح زیستی ناشی از  محیط  طور عام و اثرات  بهزیست  محیط  هاي انسانی بر  سوء فعالیت

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می ها آنین تر مهمتصویب رسیده است که از 
ایـن اسـاس،    زیست یک وظیفـه عمـومی اسـت. بـر     محیط  هوري اسالمی ایران، حفظ قانون اساسی جم 50پایه اصل  بر

زیسـت تعیـین    محـیط   قوانین موضوعه متعددي وظایف دولت و شهروندان را براي پیشگیري از آلـوده سـاختن و تخریـب    
یابی اثرات و ارزیابی راهبـردي  زیست به طور عام و ارز محیط  ین الزاماتی که بر ارزیابی تر مهمبه صورت خالصه از  اند. نموده

  اند. ) معرفی شده1-2توان به قوانینی اشاره کرد که در جدول ( کنند می زیست در کشور تاکید می محیط  

  زیست محیط  زیست و ارزیابی راهبردي  محیط  قوانین و مقررات ناظر بر ارزیابی  ینتر مهم - 1- 2 جدول
  محورهاي اصلی  قانون

  زیست و ممنوعیت تخریب آن محیط  همگانی بودن بودن وظیفه حفاظت از   1جمهوري اسالمی ایرانقانون اساسی  50اصل 

زیست مصوب  محیط  قانون حفاظت و بهسازي 
  8/1371/ 24صالحیه و ا 28/3/1353

بـه   هـا  آنبـرداري از   هاي عمرانی و یـا بهـره   طرح هر گاه اجراي هر یک از عنوان شده است،  7در ماده 
زیست مغایرت داشته باشد سازمان، مورد  محیط  و مقررات مربوط به حفاظت  ن با قانونتشخیص سازما

هاي ذیـربط بـه منظـور رفـع      مربوط اعالم خواهد نمود تا با همکاري سازمان را به وزارتخانه یا موسسه
جمهور  در صورت وجود اختالف نظر طبق تصمیم رییس نظر به عمل آید. مشکل در طرح مزبور تجدید

  .ل خواهد شدعم
  قانون نحوه جلوگیري از آلودگی هوا

   23/2/1374مصوب
هـاي مختلـف رعایـت مالحظـات و اسـتانداردهاي       بر جنبه 14، ماده 13) ماده 1، تبصره (12در ماده 

  ها تاکید شده است. ها و نیروگاه زیستی توسط کارخانجات و کارگاه محیط  
شوراي عالی حفاظت  138مصوبه شماره 

  23/1/1373زیست مصوب  محیط  
زیستی قبل از اجرا و  محیط  هاي بزرگ تولیدي و خدماتی به ارزیابی اثرات  ها و پروژه طرح ملزم نمودن 

  یابی براساس الگوهاي مصوب سنجی و مکان در مرحله امکان

زیستی قبل از اجرا و  محیط  اتی به ارزیابی اثرات هاي بزرگ تولیدي و خدم ها و پروژه طرح ملزم نمودن   )1374-1378قانون برنامه دوم ( 82تبصره 
  یابی براساس الگوهاي مصوب سنجی و مکان در مرحله امکان

) ارزیابی اثرات  نامه (الگوي آیین 156مصوبه شماره 
  2/10/1376زیستی مصوب  محیط

ط کلـی، نحـوه   زیست و سازوکارها، خطـو  محیط  هاي مشمول ارزیابی  ها و پروژه طرح نامه،  در این آیین
  ها ارائه شده است. تصویب و مراجع تصویب گزارش

                                                   
 

  تلقـی   عمـومی   باشـند، وظیفـه    داشته  رشدي  رو به  اجتماعی  حیات  بعد باید در آن  هاي امروز و نسل  نسل  که  زیست محیط    اسالمی، حفاظت  در جمهوري -1
  .است  پیدا کند، ممنوع  مالزمه  آن  جبران  غیر قابل  یا تخریب  زیست محیط    با آلودگی  که  ر آنو غی  اقتصادي  هاي رو فعالیت  شود. از این می
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  زیست محیط  زیست و ارزیابی راهبردي  محیط  قوانین و مقررات ناظر بر ارزیابی  ینتر مهم -1-2 جدولادامه 
  محورهاي اصلی  قانون

نامه جلوگیري از آلودگی صوتی  ) آیین10ماده (
   19/3/1378مصوب 

هـاي   ها و پایانه هاي توسعه، احداث یا تغییر محل فرودگاه طرح زیستی  محیط  ثرات بودن ارزیابی ا الزامی
  هاي دائمی حمل و نقل و توقفگاه

نامه جلوگیري از آلودگی آب  ) آیین11ماده (
24/9/1364  

بـرداري، احـداث و توسـعه واحـدها و      رعایت استانداردها و مقررات مصوب جهـت صـدور پروانـه بهـره    
  تی، معدنی و کشاورزيهاي صنع مجتمع

تصویب نامه هیات وزیران در خصوص ضوابط و 
و  26/12/1378معیارهاي استقرار صنایع مصوب 

  21/3/1380هاي  اصالحیه

زیسـتی از جملـه فاصـله از منـاطق      محیط  بندي صنایع، ضوابط و معیارهاي  در این مصوبه ضمن دسته
  شده است. مسکونی، مناطق تحت حفاظت، منابع آب و ... ارائه 

  قانون برنامه سوم توسعه 105ماده 
)83 -1379(  

زیستی قبل از اجرا و  محیط  هاي بزرگ تولیدي و خدماتی به ارزیابی اثرات  ها و پروژه طرح ملزم نمودن 
زیسـت و تصـویب    محـیط   یابی براساس ضوابط پیشنهادي شوراي عـالی   سنجی و مکان در مرحله امکان

  هیات وزیران
-83قانون برنامه سوم توسعه ( 61ماده (ب)  بند 

1379(  
به داشتن توجهیات فنـی، اقتصـادي،    ها آنهاي جدید و همچنین مبادله  ها و پروژه طرح موکول کردن 

  زیستی محیط  اجتماعی و 
  قانون برنامه سوم 85(ج) ماده  بند 

)83 -1379(  
زیسـتی جهـت اخـذ تسـهیالت و وام      محیط  دارا بودن توجیهات فنی، اقتصادي و مالی و رعایت شرایط 

  هاي دولتی طرح خارجی به منظور اجراي 

  )1379-83قانون برنامه سوم ( 122ماده 
ها و واحـدهاي تولیـدي و سـایر محصـوالت      هاي احداث پاالیشگاه طرح زیستی  محیط  دارا بودن توجیه 

  ها و تاسیسات تولید برق وابسته به صنایع نفت و نیروگاه

  )1374-88ون برنامه چهارم (قان 71ماده 
زیستی قبل از اجرا و  محیط  هاي بزرگ تولیدي و خدماتی به ارزیابی اثرات  ها و پروژه طرح ملزم نمودن 

زیسـت و تصـویب    محـیط   یابی براساس ضوابط پیشنهادي شوراي عـالی   سنجی و مکان در مرحله امکان
  ده تنفیذ شد)قانون برنامه سوم در این ما 105(ماده  هیات وزیران 

  قانون برنامه چهارم 31(د) ماده  بند 
 )88 -1374(  

هاي پیشنهادي پس از اطمینان از تـامین اعتبـار براسـاس     اتخاذ تدابیر و سازوکارهاي الزم براي پروژه
هـاي فاقـد توجیهـات     زیستی و جلـوگیري از اجـراي پـروژه    محیط  برخورداري از توجیهات اقتصادي و 

  زیستی محیط  

  )1379-88) قانون برنامه چهارم (32ه (ماد
به داشتن توجهیات فنـی، اقتصـادي،    ها آنهاي جدید و همچنین مبادله  ها و پروژه طرح موکول کردن 

  زیستی محیط  اجتماعی و 

  قانون برنامه پنجم توسعه 184ماده 
)94 -1390(  

کردن اثرات تجمعـی راهبردهـا،    زیست با تاکید بر منظور محیط  تدوین و اجراي نظام ارزیابی راهبردي 
هـاي پایـداري    هاي ظرفیت زیستی، اعمال شـاخص  هاي اثرات محیطی توسعه و شاخص تدوین شاخص

اي و موضـوعی، توانمندسـازي و تعیـین     هـاي توسـعه منطقـه    طرح ها و  اي و ملی، پایش برنامه منطقه
  سازوکار اجرایی ارزیابی راهبردي محیطی

ن برنامه پنجم توسعه قانو 192بند (الف) ماده 
)94 -1390(  

یابی  سنجی و مکان هاي بزرگ تولیدي، خدماتی و عمرانی به انجام مطالعات امکان ها و پروژه طرح الزام 
  زیست  محیط  براساس ضوابط شوراي عالی 

قانون برنامه پنجم  184نامه اجرایی ماده  آیین
   16/11/1390) مصوب 1390- 94(

زیسـت سـازوکارهاي و نحـوه ارزیـابی      محیط  عاریف و مفاهیم ارزیابی راهبردي نامه ضمن ت این آیین در
  هاي توسعه ارائه شده است.  طرح زیست در  محیط  راهبردي 

قانون برنامه  192نامه اجرایی بند (الف) ماده  آیین
  29/8/1390) مصوب 1390- 94پنجم (

زیست سازوکارها، نحـوه تهیـه و تصـویب     محیط  نامه ضمن تعاریف و مفاهیم ارزیابی اثرات  این آیین در 
  زیست مشخص شده است.  محیط  هاي مشمول ارزیابی  زیست و پروژه محیط  هاي ارزیابی اثرات  گزارش

  قانون برنامه پنجم توسعه 215ماده 
)94 -1390(  

صـادي،  اي جدید به برخورداري از توجیهات فنـی، اقت  هاي سرمایه هاي تملک دارایی طرح موکول بودن 
  زیستی و پدافند غیرعامل  محیط  مالی، 

ي  برنامه چهارم توسعه -2زیست،  محیط  )، جلد اول، سازمان حفاظت 1383زیست ایران ( محیط  مجموعه قوانین و مقررات حفاظت از  -1ماخذ: 
ي اقتصادي،  برنامه پنجم توسعه -3کشور  ریزي )، سازمان مدیریت و برنامه1374-1388اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (

  ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري )، معاونت برنامه1390-1394اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران (
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  المللی الزامات بین - 2-2

ر زیسـتی متعـددي را د   محـیط   عنوان عضوي از جامعه ملل، معاهـدات   بهعالوه بر قوانین ملی، جمهوري اسالمی ایران 
جمله، ایران یکی از امضا کنندگان بیانیه  المللی پذیرفته است. از بین اي و ح منطقهوزیست در سط محیط  از  حفاظتزمینه 

در اسـتکهلم سـوئد برگـزار شـد. در ایـن       1972است کـه در سـال   » و انسان  زیست محیط«  درباره  ملل  سازمان  کنفرانس
هاي مختلفی از توسعه، سالمت انسان  این بیانیه جنبه  تصویب کشورها رسید. دراصل مطرح و به  26اي با  کنفرانس بیانیه

ایـن بیانیـه مقـرر     13 زیست مطرح شده اسـت. در اصـل    محیط  زیست به طورعام و سازگاري توسعه و  محیط  و حفاظت از 
  آهنـگ   هـم  و متمرکـز   روشـی  باید اه دولت ، زیست محیط بهبود و  منابع تر منطقی  مدیریت  به  دستیابی  شده است تا براي

  رفـاه انسـانی   ، زیست بهبود محیط و حفاظت  نیازهاي با  انطباقی  قابل  توسعه بتواند تا کنند  انتخاب خود  توسعه  برنامه  براي
  تعـارض   هرگونه  حل  براي  ضروري  حلی را راه  منطقی  ریزي نیز برنامه 14  اصلدر  ند.نک  کشور خود تضمین  مردم  نفع  را به
اعالم کرده است. پس از برگزاري ایـن کنفـرانس کشـورهاي      زیست محیط بهبود و  حفاظت  نیازهاي و  توسعه  نیازهاي  بین

زیسـت در چـارچوب    محـیط   هاي توسعه را بـا شـرایط    ویژه کشورهاي توسعه یافته تالش کردند تا فعالیت مختلف جهان به
و سایر نهادهـاي   1 (UNEP) زیست سازمان ملل متحد هند. از آن تاریخ به بعد، برنامه محیطزیست انطباق د محیط  ارزیابی 

اي در جلـب افکـار عمـومی بـه مسـایل       نقـش عمـده   IUCN(2المللی حفاظت از طبیعت ( المللی از جمله اتحادیه بین بین
یاري از کشـورها را بـراي بهبـود    هاي سنتی توسعه در سطح جهـان ایفـاء کـرده و بسـ     زیستی و بازنگري در رویکرد محیط

ي پایـدار مطـرح شـد، تشـویق      زیست و اتخاذ رویکردي جدید در زمینه توسعه که بعدا تحت عنوان توسعه مدیریت محیط
  .  )1388اند (میدوس و همکاران،  کرده

یسـت و  ز محـیط « ي هبیست سال پس از برگزاري کنفرانس استکهلم، کنفرانس دیگري با عنوان کنفـرانس ریـو دربـار   
ایـن نشسـت حضـور داشـته و     در ریودوژانیرو برزیل برگزار شد که جمهوري اسالمی ایران نیـز در   1992در سال » توسعه

هـاي   بـر جنبـه   ها آناصل به تصویب رسید که در  27اي با  بیانیهکلیه اسناد آن را به امضاء رسانده است. در این کنفرانس 
  اشاره شده است.  زیست محیط  سازگاري توسعه و مختلفی از 

زیسـت بایـد جـزء الینفـک      ي پایـدار، حفاظـت از محـیط    در اصل چهارم این بیانیه عنوان شده که براي نیل به توسعه
این بیانیه عنوان شـده اسـت    17ي جدا از هم تلقی کرد. در اصل  عنوان دو مؤلفه را به ها آنهاي توسعه باشد و نباید  برنامه

یی که داراي تاثیر مخرب زیـادي بـر   ها فعالیتعنوان یک ابزار ملی، باید براي آن دسته از  ستی، بهزی محیط  که ارزیابی آثار 
  گیري و به کار گرفته شود. ي آن تصمیم زیست هستند، مورد توجه قرار گرفته و در سطح مقامات ملی درباره محیط

                                                   
 

1- United Nations Environment Programm 
2- International Union for Conservation of Nature 
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 1»21دسـتور کـار  «دستور کاري بـا عنـوان   ، 1992گانه یاد شده، در کنفرانس سران زمین در سال  27عالوه بر اصول 
ي پایـدار   حـوزه مختلـف بـراي توسـعه    100هاي اقدام براي حـدود   رسید. این دستور کار برنامهتهیه و به تصویب کشورها 

هـاي مختلـف اجتمـاعی،     فصـل در حـوزه   40جهانی را در قرن بیست و یکم مشخص کرده است. در این دسـتور کـار در   
زیست و توسعه، حفاظـت از جـو و    محیط  گیري در زمینه  ر، توسعه بهداشت، اسکان جمعیت، تصمیماقتصادي، مبارزه با فق
  فرآیند توسعه تاکید شده است.  زیستی در  محیط  هاي مختلفی از رعایت مالحظات  ... ارائه شده و بر جنبه

تاکید شده اسـت. در اهـداف ایـن    زیست  محیط  گیري تلفیقی در زمینه توسعه و  فصل هشتم این دستور کار بر تصمیم
زیسـتی،   محیط  اي تجدید ساختار شوند که مسایل  گیري در کشورها باید به گونه فرآیند تصمیم فصل عنوان شده است که 

اقتصادي و اجتماعی به صورت یکپارچه مد نظر قرار گیرند. بر این اساس کشورها اهداف زیر را باید مـد نظـر قـرار دهنـد     
  ):1377، 21(دستور کار  

ها به منظور حصول اطمینـان از تلفیـق    ها و برنامه راهبرد زیستی و اقتصادي،  محیط  ي ها سیاستبازنگري ملی در   -الف
  زیست و توسعه محیط  مسایل 

زیست و توسعه در همه سـطوح   محیط  یا نهادها به منظور یکپارچه سازي کامل مسایل  ها سازمانتحکیم ساختار   -ب
گیـري   به منظـور تصـمیم   نفع ذيي ها سازمانو  ها گروههایی براي مشارکت افراد،  ایجاد مکانیسم گیري و تصمیم

  تر در همه سطوح ساده
  زیست و توسعه محیط  گیري در زمینه تلفیق مسایل  هاي خود تصمیم ها و روش برقراري شیوه  -ج

هـاي جـامع تجزیـه و تحلیـل و      بایـد شـیوه  ها  این فصل مقرر شده است که دولت 5-8(ب) پاراگراف  همچنین در بند 
هـاي اقتصـادي، اجتمـاعی و     از جمله اثرات درون و بـین عرصـه   ها آنزمان با  ارزیابی اثرات تصمیمات را پیش از اجرا و هم

 هـا  سیاستهاي موردنظر به عرصه  بایست فراتر از سطح پروژه می  ها  ها و شیوه زیستی را مدنظر قرار دهند. این روش محیط  
هـاي   (همان منبع). در سایر فصل گیري تسري پیدا کند  سازي و تصمیم ها گسترش یابد و در سطوح باالي تصمیم و برنامه

ریـزي تاکیـد شـده و بـر      فرآینـدهاي کـالن برنامـه    زیسـتی در   محیط  هاي مختلفی از ارزیابی اثرات  این دستورکار بر جنبه
 فرآیند توسعه تاکید شده است.   زیستی در  محیط  هاي مختلفی از ادغام مالحظات  جنبه

در مقـر   2000ها در سپتامبر سال  ترین گردهمایی سران دولت ) که در بزرگMDGعالوه براین، اهداف توسعه هزاره (
هـاي مختلـف ادغـام     سازمان ملل متحد در نیویورك به تصویب کلیه کشورهاي جهان از جمله ایران رسید، نیـز بـر جنبـه   

هـدف   18، 2) (آرمـان  هـدف کلـی    8ها تاکید کرده است. این اهداف شـامل   ها و برنامه زیستی در سیاست مالحظات محیط

                                                   
 

1- Agenda 21 
2- Goals 
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گیرد که براساس تفاهمات انجام شده در این نشست، مقرر شده است تا کشورهاي امضا  می ، را در بر2شاخص 48و  1جزیی
دست پیدا نمایند.  ها آنبه  2015) تا سال  سال پایه عنوان (به  1990ساله یعنی از سال  25کننده این سند، طی یک دوره 

هاي خود را در زمینه مبارزه با فقر، گرسنگی فراگیر، نابرابري جنسیتی،  این اهداف کشورها را مکلف نموده است تا فعالیت
  مایند. هاي بهداشتی و آب سالم و بهداشتی متمرکز ن زیست، ارتقاي آموزش و باسوادي، تامین مراقبت تخریب محیط

گذاري شده است. نخستین هدف مربوط بـه ایـن آرمـان،     نام» زیست محیط  تضمین پایداري «آرمان هفتم این سند با عنوان 
زیسـتی و دسـتیابی بـه     منابع محـیط  تخریب روند کردن معکوس ها و برنامه وها  سیاست در ي پایدار توسعه اصول سازي یکپارچه

نسـبت اراضـی پوشـیده    میالدي است که در قالـب هفـت شـاخص     2010ع زیستی تا سال دار در روند تخریب تنو کاهش معنی
بـر حسـب    اخـالص داخلـی  تولیـد ن  سرانه و بـه ازاي سرانه انتشار دي اکسید کربن به ازاي ، شده از جنگل به کل مساحت کشور

ار زیستی، نسـبت کـل منـابع آب بـه     ، نسبت ذخایر آبزیان به منابع پایدمصرف مواد مخرب الیه ازن)، PPPبرابري قدرت خرید (
  (همان منبع). شود  هاي حفاظت شده، نسبت جانداران در معرض تهدید انقراض تبیین می ها و دریا مصرف شده، نسبت خشکی

 10عـالوه   کـه بـه ریـو بـه     3(WSSD)، اجـالس جهـانی در مـورد پایـدار     1992پس از کنفرانس ریودوژانیرو در سال 

(Rio+10) ،در شـهر ژوهانسـبورگ آفریقـاي جنـوبی      2002ي سـال   سپتامبر توسـعه  4آگوست تا  26از  نیز موسوم است
و  21برگزار شد. هدف اصلی این اجالس جهانی، ارزیابی پیشرفت اجراي نتایج اجالس ریو دوژانیرو، خصوصا دسـتور کـار   

ي پایـدار   راهبـرد توسـعه   و تصویب  گونه که موافقت کرده بودند، نسبت به تدوین که آیا کشورها همان همچنین تعیین این
  ).1389(کامان و هکاران،  اند یا خیر؟  ملی اقدام نموده

هـا کـه در    در اجالس ژوهانسبورگ، کنوانسیون جدیدي مطرح نشد. اما در این اجالس بر اجراي برخـی از کنوانسـیون  
 هـا  آنیده بودنـد ولـی اجـراي    مطرح شده و از سوي کشورهاي عضو سازمان ملل نیـز بـه تصـویب رسـ     1992اجالس ریو 

براسـاس کنوانسـیون چـارچوب سـازمان      1992عنوان مثال، پروتکل کیوتو، که در سـال   متوقف مانده بودند، تاکید شد. به
کـرد، از امضـاي کـافی     بینی شده بود و تعهداتی را متوجه کشورها مـی  ) پیشUNFCCملل در خصوص تغییرات اقلیمی (

ي  اي از آن، مبارزه با فقر یکی دیگر از موضوعات مورد توجه اجالس جهـانی درمـورد توسـعه   براي اجرا برخوردار نشد. جد
ین تـر  مهـم زیست وجود داشته و ایـن پدیـده    بود، زیرا ارتباط تنگاتنگی بین ماهیت فقر و تخریب محیط (WSSD)پایدار 

هـایی   ي پایدار قصد داشت تا برنامه توسعهشود. اجالس جهانی در مورد  مانع فراروي دستیابی به پایداري جهان قلمداد می
کنی فقر با استفاده از شناسایی عوامل اصلی مرتبط با اصول عدالت و دسترسی عادالنه به منابع تدوین نماید  را براي ریشه

هـاي فـوري بـه فقیرتـرین      هاي کمک گیري از سویی متحول شده و برنامه ها و ساختارهاي تصمیم فرصت ها آنتا براساس 
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 1992) نسبت بـه اجـالس   WSSDي پایدار ( ورهاي جهان از سوي دیگر، به اجرا درآید. اجالس جهانی درمورد توسعهکش
  ).1389(کامان و همکاران،  ي پایدار تاکید نمود  تر بر ابعاد اقتصادي توسعه در ریودوژانیرو بیش

هـاي   راهبـرد (سـال جـاري مـیالدي)     2005که تا سال   نموده بودکشورها را ملزم  عمل اجالس ژوهانسبورگ ي هبرنام
زیسـتی   محـیط   ي پایدار خود را تهیه نمایند. برنامه عمل یاد شده در موارد متعدد، از جمله در موارد زیر به ارزیابی  توسعه

  :تعریف کرده استبه صورت زیر ي پایدار  توسعه راهبرداشاره کرده و رابطه آن را با 
هـا خـود، از جملـه در     گیـري  ایـن کـه در تصـمیم     بط در تمـامی سـطوح بـه   تشویق مقامات ذیـر : 19پاراگراف  –

هـاي زیربنـایی، توسـعه کسـب و کـار و       گـذاري  ریزي توسعه ملی و محلـی، سـرمایه   تصمیمات مربوط به برنامه
گیـري از   ي پایـدار توجـه نماینـد. ایـن توجـه از جملـه از طریـق بهـره         هاي بخش دولتی به اصول توسعه خرید
  شود. زیستی میسر می محیط  زیابی اثرات هاي ار روش

گیـري   عنـوان مبنـاي تصـمیم    هـاي دریـایی و سـاحلی بـه     بوم تقویت درك علمی و ارزیابی زیست: 36پاراگراف  –
هـایی   ها و فعالیت زیستی در بررسی پروژه هاي ارزیابی و گزارش دهی محیط طریق استفاده از تکنیک مطلوب از

  دریا و ساحل و موجودات جاندار و بی جان آن اثر مخرب داشته باشند.زیست  محیط  توانند بر  که می
 ملـی  راهکـار  یـک  عنوان به زیستی اثرات محیط ارزیابی تر از گسترده ي استفاده تشویق و توسعه :135پاراگراف  –

  کند. زیست کمک محیط  خرب براي م بالقوه هاي پروژه درمورد آگاهانه گیري تصمیم به که اطالعاتی تولید براي
هـاي   برنامـه  بـراي  مشخص پایش و ارزیابی يها سازوکار و ها سیاست ابزارها، ،ها فعالیت شناسایی: 15پاراگراف  –

  .توسعه
از آب بر مبناي اسـتفاده پایـدار    برداري بهرهي مدیریت یکپارچه اراضی و ها هتدوین و اجراي برنام :40پاراگراف  –

و تقویـت   زیسـتی  محـیط   اقتصـادي و   -پارچـه امکانـات اجتمـاعی   ارزیابی یک براساساز منابع تجدید شونده و 
  ، مقامات محلی و جوامع محلی براي پایش و مدیریت کیفیت و کمیت منابع آب و خاك.ها ظرفیت دولت

، تـدوین  گـذاري  سیاسـت پایدار در سطوح  گیري تصمیمي مناسب براي ها تدوین و توسعه روش: 136پاراگراف  –
  .متناسب با شرایط هر کشور در مقیاس ملی و محلیها  هو پروژ ها راهبرد 

سـال از اولـین    20ها مجددا پس از  سران دولت 2012ده سال پس از برگزاري کنفرانس ژوهانسبورگ، در ژوئیه سال 
گـردهم آمدنـد. در ایـن اجـالس،      20ي پایدار ملل متحد با عنوان ریو + ، در کنفرانس توسعه1992نشست زمین در سال 

و  1992وجود آمده در زمینه اجراي تعهدات بیانیـه ریـو سـال     هاي به ها و کاستی گرفته و چالش هاي صورت فتروند پیشر
اي کـه مـا    آینـده «ارزیابی شد. در ایـن اجـالس، پـس از مباحـث گونـاگون در نهایـت سـندي بـا عنـوان           21دستور کار 
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زیسـتی در   محـیط   سـند بـر ادغـام مالحظـات      بند است. در بندهاي مختلف این 283منتشر شد که شامل » 1خواهیم می
توان مـوارد زیـر    هاي آن می اي و ملی تاکید شده است که از نمونه المللی، منطقه ها در سطوح بین ریزي سطوح کالن برنامه

  ):  1392(محمدنژاد و همکاران،  را برشمرد 
سـازي گسـترده    تمـامی سـطوح، یکپارچـه    ي پایدار در تر مبانی توسعه سوسازي بیش بیانیه بر ضرورت هم» 3بند «در 

ي پایـدار در تمـامی    به منظور دسـتیابی بـه توسـعه    ها آنزیستی و شناخت پیوندهاي درونی  اقتصادي، اجتماعی و محیط
  ابعاد، تاکید شده است.

و ي پایدار تاکید شده که باید بـه طـور هماهنـگ     بر اهمیت چارچوب ساختاري تقویت شده براي توسعه» 75بند «در 
ي  هاي موجـود در اجـراي دسـتورکار توسـعه     هاي حال و آینده باشد و به طور کارآمد پلی بر شکاف گوي چالش موثر، پاسخ

ي پایـدار را بـا شـیوه اي متـوازن      ي پایدار، بایستی ابعـاد سـه گانـه توسـعه     پایدار ایجاد نماید. چارچوب ساختاري توسعه
هاي هماهنگ، منسجم و غیرتکراري و همچنین ارزیـابی پیشـرفت در    تالش یکپارچه نموده و اجراي آن را از طریق تقویت

 ي پایدار، ارتقا دهد.  فرآیند توسعه

زیست در زمین و اثـرات آن بـر رفـاه     ها نسبت به تغییرات محیط هاي منظم دولت بر نیاز به ادامه بررسی» 90بند «در 
آوري  بـا هـدف جمـع   » زیسـت  انـداز جهـانی محـیط     چشـم «ینـد  بشري تاکید شده و در این راستا از ابتکاراتی همانند فرآ

هاي آگاهانه استقبال  گیري از تصمیم اي در حمایت  هاي ملی و منطقه سازي زیستی و ظرفیت هاي محیط اطالعات و ارزیابی
  شده است.

ي پایـدار   سـعه کـارگیري راهبردهـاي تو   اي و محلی در توجه به توسعه و بـه  ، تشویق مقامات ملی، منطقه»97بند «در 
ي پایدار در تمامی سطوح، تاکیدشده و در این راستا بـر   ها و اجراي توسعه گیري عنوان ابزار کلیدي جهت هدایت تصمیم به

زیسـتی و همچنـین تحلیـل و ارزیـابی مـوثر اجرایـی، در فرآینـدهاي         اقتصـادي و محـیط    ي اجتماعی، هاي یکپارچه داده
  گیري تاکید شده است. تصمیم

  زیست محیط  و ارزیابی راهبردي  زیست محیط  ارزیابی تمایز  -2-3

گسـتره و دامنـه   ، امـا  کند پیروي میزیستی  محیط  مشابه با ارزیابی اثرات  یهای از روشزیست  محیط  راهبردي هرچند ارزیابی 
شـود.   سـازي مـی   تصـمیم گیـري و   فرآینـد تصـمیم   گذاري وارد  زیستی است و در مرحله سیاست محیط  آن فراتر از ارزیابی اثرات 

کـه در ارزیـابی اثـرات     شـود، درحـالی   تري را شامل می هاي جغرافیایی گسترده زیست حوزه محیط  افزون بر آن، ارزیابی راهبردي 
  شود.   زیستی، دامنه محدودتري را شامل می محیط  
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شـود، زیـرا    ي پایدار قلمداد مـی  عنوان یک ابزار کلیدي در جهت اجراي اهداف توسعه زیست به محیط  ارزیابی راهبردي 
هـاي منفـرد    بـه سـطح پـروژه    گذاري سیاستزیست از سطح  هاي محیط کند تا توجه به کلیه مولفه می این امکان را فراهم 

تواند کشورهاي مختلـف جهـان را بـراي ادامـه همکـاري       می زیست  محیط  تسري پیدا نماید. عالوه براین، ارزیابی راهبردي 
  زیستی فرامرزي نیز ترغیب نماید. حیطدرمورد مسایل م

گیرد به همین دلیـل ممکـن اسـت     ها صورت می صرفا در سطوح پروژه طییزیست مح اثراتارزیابی  که اینبا توجه به 
امکـان ارزیـابی و بررسـی     آن، رویکـرد  افزون بـر زیست غفلت شود.  ها بر محیط این پروژه تجمعیبررسی همه جانبه اثرات 

سـازد، درحـالی    پذیر مـی  امکانند و همه جانبه م صورت نظامه برا زیست  هاي مختلف و همچنین محیط هبین پروژ تعاملی
  هاي مختلف وجود ندارد. ها امکان بررسی تعامل بین پروژه زیست پروژه محیط  که در ارزیابی  

یعنـی   ،ود را ایفـا نکنـد  زیستی در سطح پـروژه بـه خـوبی نقـش خـ      محیط  اگر ارزیابی اثرات البته باید متذکر شد که 
گیران نگذارد، اقدامات اصالحی موثر را پیشنهاد نکند، مشارکت عمـومی را   ها را در اختیار تصمیم هاي مناسب پروژه گزینه

زیسـت ایـن    نباید انتظار داشت کـه ارزیـابی راهبـردي محـیط     ،در برنداشته باشد و اجراي اقدامات اصالحی را پایش نکند
زیسـت   محـیط   ) و ارزیـابی راهبـردي   EIAزیستی ( محیط  ) تمایز بین ارزیابی اثرات 2-2. جدول (زدمشکالت را برطرف سا

)SEAدهد.  ) را نشان می  

  زیست محیط  راهبردي زیستی و ارزیابی  ارزیابی اثرات محیطتمایز  - 2- 2جدول 
  )EIA( زیستی محیط  ارزیابی اثرات   )SEA( زیست ارزیابی راهبردي محیط

اعمـال  و تصمیمات کـالن و راهبـردي    ها طرح گذاري، برنامه و  یاستسطح س در
  شود. می

  شود. در سطح پروژه اعمال می -

  تر معطوف به مکان است بیش -  تر معطوف به ساختارهاي اجرایی دولتی است بیش -
  کند ها را ارزیابی می ستقیم ناشی از اجراي پروژهتر اثرات م بیش -  کند زیستی را ارزیابی می محیط  تر اثرات تجمعی و منافع بلند مدت  بیش -
  به کار میدانی، نمونه برداري و آمار برداري نیاز دارد -  تر به مطالعات اسنادي نیاز دارد بیش -
هـاي   زیست تمرکـز کـرده و نیـاز و فرصـت     محیط  هاي  ها و پتانسیل بر ظرفیت -

  دهد توسعه را مورد ارزیابی قرار می
  پردازد می  اثرات یک پروژه یک پروژه خاص به ارزیابی  -

سنجی پروژه و زمانی که پارامترهاي اصلی آن تعیـین   در مرحله امکان -  رود. گیري راهبردي به کار می در مراحل اولیه تصمیم -
  شود. اند اعمال می گردیده

  شود. ژه خاص محدود میبه یک پرو -  کند.  هاي توسعه را بررسی می مناطق و نواحی جغرافیایی و یا بخش -
  .گیرد می  در برهاي پروژه را  گزینهاز امکان تمرکز برتعداد محدودي  -  گیرد. هاي بالقوه را در نظر می اي از گزینه دامنه گسترده -
کند و به  از مقیاس و معیارهاي کافی براي مالحظات اثرات تجمعی استفاده می -

  .کند صورت همه جانبه این اثرات را بررسی می
و شـمار   تنها در موارد خاص امکان بررسی اثرات تجمعی را دارا اسـت  -

   کتند. می  معدودي از این اثرات را بررسی 
تواند تحت تاثیر کارفرما یا پیشنهاد دهنده پروژه که خود مسـوول   می -  شود. طرفانه است زیرا توسط یک نهاد دولتی انجام می عموما بی -

هـایی   و به همین دلیل ممکن است پـروژه  ر گیردانجام ارزیابی است قرا
  که فاقد توجیه هستند، تایید شوند.

  است.و داراي بازه زمانی کوتاه تري یک پروژه خاص متمرکز  بر -  شود. تري انجام می هاي زمانی طوالنی و براي بازه اندازي گسترده  داراي چشم -
  سنجی تا صدور مجوز) است. فرآیند تعریف شده (از امکان راي دا -  اي است. فرآیند بازخورد چند مرحله داراي  -
  خرد و موضعی -  اي کالن، جهانی، ملی و منطقه -
  تري وجود دارد. رهکارهاي کم -  تري در دسترس است راهکارهاي بیش -
  تري دارند دم قطعیت کمتري بوده و ع داراي اطالعات کمی بیش -  تري هستند تر و داراي عدم قطعیت بیش اطالعات کمی آن کم -



 هاي عمرانی زیستی طرح محیط  ارزیابی راهبردي   01/10/94  52

 

  زیست محیط  راهبردي زیستی و ارزیابی  ارزیابی اثرات محیطتمایز  -2-2جدول ادامه 
  )EIA( زیستی محیط  ارزیابی اثرات   )SEA( زیست ارزیابی راهبردي محیط

  تر داراي عمق زیاد و عدم قطعیت کم -  تر داراي عمق کم و عدم قطعیت بیش -
  شود. گیري منتقل نمی هاي آن به سطوح کالن تصمیم بازخورد -  کالن اثرگذار است. گیري بر سطوح تصمیم -
  بر کاهش اثرات تاکید دارد. -  زیست تاکید دارد. محیط  بر حفظ سطح معینی از کیفیت  -
  نسبت به پروژه پیشنهادي ماهیتی واکنشی دارد. -  کند. هاي توسعه پیش آگاهانه عمل می نسبت به پیشنهاد -
زیسـت بـر نیازهـا و     محـیط   دهـد و تـاثیر    هاي محیط را اصل قرار مـی  ظرفیت -

  کند.  هاي توسعه را ارزیابی می فرصت
  کند. زیست ارزیابی می محیط  اثرات پروژه پیشنهادي را بر  -

  ماخذ:
  زیست، طمحی  زیستی راهبردي، انتشارات مهندسین مشاور ارزیابان  محیط  ) ارزیابی 1388منوري. مسعود ( -1
زیسـتی راهبـردي در جمهـوري اسـالمی      محیط  ي پایدار ارزیابی  ظرفیت سازي استراتژي توسعه -زیستی محیط  چارچوب نظام ملی ارزیابی  -2

 )UNDPزیست و برنامه عمران سازمان ملل متحد ( محیط  )، انتشارات سازمان حفاظت 1385ایران (

 در کشور زیست محیطجام ارزیابی راهبردي ي انها ، نقاط ضعف و تنگناها و چالشها قوت - 2-4

کشـور   زیسـت  محـیط اي را بـر   ، اثـرات عمیـق و گسـترده   در کشور ي اخیرها در دههاقتصادي و اجتماعی که تحوالت 
 ها و مراتع و تخریب جنگل ،فرسایش خاك زیستی، محیطي ها ي متعددي نظیر انواع آلودگیها برجاي گذاشته و ناپایداري

 ، ناچـارا ر از جامعه سنتی و نیمه صنعتی مبتنی بر صادرات مواد خـام بـه جامعـه صـنعتی    ا. هرچند گذاسترا رقم زده  ...
بایـد   ،گـذار  فرآینـد شود، امـا در ایـن    یی در آن میها و باعث بروز ناپایداري کند میتحمیل  زیست محیطبر را یی ها هزینه

 هـا  بـه فرصـت   ها تهدید و نقاط ضعف به نقاط قوتفته و زیست کاهش یا محیط ي تخریب ها تالش کرد تا حد امکان هزینه
هـا، برنامـه و    زیسـتی در سیاسـت   ین ابزارهاي گذار به سوي پایداري ادغـام مالحظـات محـیط   تر مهمیکی از تبدیل شوند. 

اري کرد که گذ ریزي و سیاست برنامه  فرآیندهاي  زیستی را از ابتدا وارد  ها است تا بر مبناي آن بتوان مالحظات محیط طرح
ها و مشکالتی در کشور،  شود. لیکن این کار با چالش ) انجام میSEAزیست ( این کار در چارچوب ارزیابی راهبردي محیط

هـاي پایـداري را در    بتوان مولفه ها آننظیر سایر کشورهاي درحال توسعه مواجه است که باید شناسایی شوند تا بر مبناي 
  د. ریزي نهادینه کر برنامه  نظام 
تـوان بررسـی کـرد.     این اساس، مشکالت و تنگناهاي استقرار نظام ارزیابی راهبردي در کشور را از ابعاد مختلـف مـی   بر

ین نقاط قوت، ضـعف و  تر مهمطور خالصه، از  ریزي حاکم بر کشور هستند. به برنامه  از نظام  متاثرچنین مشکالتی به نحوي 
  توان موارد زیر را برشمرد. رکشور میهاي ارزیابی راهبردي د تنگناها و چالش

  نقاط قوت  -2-4-1

 در چند سال اخیر طبیعی منابعزیست و  ي متولی حفاظت از محیطها دستگاهتوانمندسازي نسبی  –

 زیست محیطو  طبیعی منابعین از اهمیت حفاظت از مسوولارتقاي آگاهی نسبی مردم و  –

  طبیعی بعمناو  زیست محیطهاي مردم نهاد  افزایش قابل مالحظه تشکل –
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  طبیعی منابعو  زیست محیطافزایش تمایل اقشار مختلف جامعه براي حفاظت از  –

  طبیعی منابعو  زیست محیطهاي  افزایش قابل مالحظه فارغ التحصیالن رشته –

قـانون   50و  45(اصـول    قوانین و مقررات کشـور   ترین عالیدر  طبیعی منابعو  زیست محیطبر حفاظت از  تاکید –
 انداز)  چشم اساسی، سند

 سازي  گیري و تصمیم ترین سطوح تصمیم طبیعی در عالی زیست و منابع افزایش نسبی حمایت از محیط –

 زیست  ي دولتی به رعایت قوانین و مقررات مرتبط با محیطها دستگاهافزایش نسبی  –

 ي اجراییها دستگاهدر برخی از  زیست محیطایجاد تشکیالت و دفاتر حفاظت از  –

 کالن کشور   ریزي برنامهدر نظام  طبیعی منابعو  زیست محیطجایگاه حفاظت از  ارتقاي نسبی –

برنامـه پـنجم    184مثال ماده  عنوان به(  زیست  هاي حفاظت از محیط توجه نسبی به رویکردهاي کالن در برنامه –
 توسعه)

 زیست   ي اثرگذار بر محیطها دستگاهدر  زیستی محیطارتقاي نسبی توجه به مالحظات  –

 )1385، هبرديارچارچوب نظام ملی ارزیابی زیست (   ها و تنگناها و چالشط ضعف نقا - 2-4-2

 هاي کالن کشور   در برنامه طبیعی منابععدم توجه کافی به جایگاه  –

 زیست رهیافت ارزیابی راهبردي محیط مورددانش ناکافی در –

 زیستی یطهاي و اطالعات مح و سازوکارهاي منظم در گردآوري، توزیع داده هافقدان روند –

 المللی بیني راهبردي موثر ملی و ها نظامفقدان  –

 زیست کمبود نیروي انسانی در زمینه ارزیابی راهبردي محیط –

زیسـت و   محـیط  تزیست در داخل سازمان حفاظ هاي حفاظت محیط یتمسوولنامناسب وظایف و  بندي تقسیم –
 ي اجراییها دستگاهسایر 

 گیري در سطوح ملی، بخشی و استانی ي عالی تصمیمها دستگاهزیستی در  ها و مالحظات محیط ضعف آگاهی –

 ریزي برنامه  هاي  زیستی در حوزه توجه ناکافی به مالحظات محیط –

 ي اجراییها دستگاهعدم هماهنگی و ارتباط منسجم و سازمان یافته بین  –

 ستیزی اندازهاي محیط  اجتماعی و چشم –هاي اقتصادي  و برنامه ها طرحعدم هماهنگی میان  –

 زیستی در کشور هاي محیطفرآیند عدم شناخت کافی از  –

 ي اثرگذارها بخشزیست در  نظام پایش و ابزارهاي کنترل محیط و ضعف فقدان –

 زیست به طور اخص ریزي به طور عام و ارزیابی راهبردي محیط برنامه  هاي مردمی در نظام  ضعف مشارکت –

 وردر کش پایدار ي توسعهفقدان راهبرد مشخص براي  –

  زیستی محیطو  طبیعی منابعاز  برداري بهرههاي ارزشیابی، نظارت و کنترل بر  ضعف سیستم –
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  طبیعی منابعو  زیست محیطي متولی ها دستگاهکمبود نیروي انسانی و تجهیزات در  –

  ها بخشهاي توسعه  ها و سیاست هاي زیستی در برخی از برنامه سامانه شناختی بومهاي  به کارکرد توجهی بی –

   ها آني اجرایی و تفکرات بخشی حاکم بر ها دستگاهعدم هماهنگی بین  –

 در ایران   طبیعی منابعو  زیست محیطعدم ساختار و تشکیالت مناسب  –

 هاي طبیعی کشور  بر عرصه حاکم فقدان مدیریت یکپارچه –

  عیطبی منابعو  زیست محیطهاي حفاظتی  به جنبه توجهی کمو  برداري بهرههاي  بر جنبه تاکید –

زیسـت و ممانعـت از دخالـت آنـان در      هاي مردمی بـراي حفاظـت از محـیط    گیري از مشارکت نارسایی در بهره –
 زیست هاي محیط ریزي برنامه  

  زیستی محیطو  طبیعی منابعهاي  هاي اقشار مختلف جامعه از اهمیت و کارکرد ضعف آگاهی –

 ي مختلف اه فعالیتو  ها بخشمند بین  ضعف ارتباطات و تعامالت نظام –

 در پهنه کشور ها فعالیتفقدان طرح آمایش مدون براي توزیع  –

هـاي   و درونی کردن هزینه زیست محیطبراي حفاظت از  زیست محیطگیري رویکردهاي اقتصاد کار بهضعف در  –
 جانبی 

  زیست محیطي پژوهشی مرتبط با ها فعالیتضعف  –

 زیست راي گزارش ارزیابی راهبردي محیطبراي تدوین و اج زیست محیطفقدان نظام اطالعاتی جامع  –

  زیست هاي مشخص براي ارزیابی راهبردي محیط فقدان دستورالعمل –

 زیست محیطو ارزیابی اقتصادي  زیست محیطرابطه میان ارزیابی راهبردي  - 2-5

هـاي   و برنامـه هـا   گذاري در سیاست ها آنزیستی و ادغام  گذاري اقتصادي منابع محیط گونه که عنوان شد، امروزه ارزش همان
شود. به همین علت نیز ارزیابی راهبـردي   ي پایدار با جدیت زیادي دنبال می ین ارکان توسعهتر مهمي اقتصادي به یکی از  توسعه
ها  بوم زیست و زیست ) ارتباط تنگاتنگی با ارزیابی اقتصادي پیدا کرده است. زیرا کارکردها و خدماتی که محیطSEAزیست ( محیط

تـوان   ند، داراي ارزش اقتصادي بوده و درصورتی که بازاري براي این دسته از کاالها و خدمات وجود داشته باشـد، مـی  کن ارائه می
توان بـه صـورت    گذاري کرد. از سوي دیگر با داشتن اطالعات اقتصادي از این کارکردها و خدمات اکوسیستمی می را ارزش ها آن

گیري کرد. بـه همـین علـت در ارزیـابی      ها تصمیم ها و طرح ها، برنامه ارچوب سیاستاي در چ هاي توسعه بهتري در زمینه فعالیت
عنـوان مالحظـات    بـه  1ارزش اقتصادي این کارکردهـا و خـدمات اکوسیسـتمی     شود تا  ) تالش میSEAزیست ( راهبردي محیط
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اي دچار اختالل نشوند  هاي توسعه وند تا فعالیتها) اداغام ش ها و طرح ها، برنامه (سیاست  ریزي  برنامه  زیستی در سطوح کالن  محیط
  زیست به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. بر محیط ها آنیا اثرات 

ایـن    شـوند کـه در   ها براي انسان فراهم مـی  بوم زیست و زیست خدمات اکوسیستمی منافعی هستند که از طرف محیط
(بـراي     فرآیندهاي طبیعـی  ، خدمات تنظیمی مانند حفظ (مانند آب شیرین، سوخت)  توان به کاالها و خدمات  خصوص می

هـاي   هـاي زیباشـناختی، ارزش   (ماننـد تفـرج، مطلبوبیـت     مثال تنظیم اقلیم، کنترل سیل و فرسـایش)، منـافع نـاملموس    
هاي اخیر، مفهوم خدمات اکوسیستمی، به ویـژه پـس از انتشـار اولـین      پژوهشی) اشاره کرد. به همین علت در خالل سال

ریـزان قـرار گرفتـه اسـت کـه بـه دنبـال آن         ) بیش از پیش در کانون توجه برنامه2005( 1بوم هزاره زارش ارزیابی زیستگ
در  هـا  آنگذاري خدمات اکوسیستمی و ادغـام   مطالعات زیادي در این خصوص از سوي صاحب نظران براي تدوین و ارزش

  هاي کالن انجام شده است.  ریزي برنامه  نظام 
ها و در نظر گـرفتن   بوم گذاري اقتصادي خدمات زیست این مطالعات حاصل شده است، اهمیت و ضرورت ارزش آنچه از

هاي راهبردي است. چرا که حفظ این کارکردها و خـدمات بـراي امنیـت     سازي گیري و تصمیم هاي تصمیم فرآیند در  ها آن
براساس مفروضات آزمـون نشـده و    ها طرحها و  ، برنامهها سیاستشوند. معموال،  جوامع انسانی بسیار حائز اهمیت تلقی می

شـوند. لـذا در وهلـه اول، ارزیـابی و      زیسـت و جوامـع انسـانی اجـرا مـی      بـر محـیط   هـا  آنبدون توجه به پیامدهاي بالقوه 
هبـردي  در چـارچوب ارزیـابی را   هـا  طرحها و  ، برنامهها سیاستدر  ها آنها و سپس ادغام  بوم گذاري اقتصادي زیست ارزش
  زیست بسیار حائز اهمیت است. محیط

)، ابزار مهمی بـراي تلفیـق اطالعـات درمـورد خـدمات و      SEAزیست ( گردید که ارزیابی راهبردي محیط تر عنوان پیش
هـا) اسـت. ارزیـابی راهبـردي      هـا و طـرح   هـا، برنامـه   (سیاسـت   گیـري راهبـردي    کارکردهاي اکوسیستمی در نظام تصمیم

زیسـتی در سـطوح    برد و هدف آن، تلفیـق مالحظـات محـیط    هاي تحلیلی و مشارکتی بهره می ع روشزیست از انوا محیط
ایـن ترتیـب، بـا اسـتفاده از ارزیـابی        با مالحظات اقتصادي و اجتماعی است. بـه  ها آنریزي و ارزیابی ارتباطات  برنامه  کالن 

توان  کنند را می فراهم می ها آنها و خدماتی که  بوم تهاي توسعه بر زیس زیست، اثرات و پیامدهاي فعالیت راهبردي محیط
  در مراحل اولیه شناسایی و مورد توجه قرار داد.

زیسـت کـه    زیست و تضمین پایداري اجزاء و ارکان محیط زیست حفاظت از محیط هدف نهایی ارزیابی راهبردي محیط
زیسـت بـه همـراه     گیرنـد. ارزیـابی راهبـردي محـیط     تحت تـاثیر قـرار مـی    ها طرحها و  ، برنامهها سیاستدر نتیجه اجراي 

(از جملـه    هـاي مختلـف    در بخـش  هـا  طرحها و  ، برنامهها سیاستارزشگذاري خدمات اکوسیستمی در مراحل اولیه تدوین 
اي) بـراي ادغـام    ریـزي منطقـه   برنامـه   (آمایش سـرزمین و    حمل و نقل، انرژي، آب، گردشگري و..) و در سطوح جغرافیایی 
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شود. شایان ذکر اسـت، کـاربرد مفهـوم خـدمات      استفاده می ها طرحها و  ، برنامهها سیاستزیستی در این  الحظات محیطم
زیسـت، نگـاهی جـامع و فراگیـر بـراي       ها در ارزیابی راهبردي محیط اکوسیستمی و ارزش اقتصادي این خدمات و کارکرد

کنـد و   ریزي اقتصـادي و اجتمـاعی ارائـه مـی     برنامه  زیست،  محیط ریزي برنامه  ي ها نظامزیستی در  تلفیق مالحظات محیط
ــراي مشــارکت همــه  گیــري و  ) مراحــل تصــمیم1-2کنــد. در شــکل ( فــراهم مــی 1نفعــان ذي جانبــهســازوکارهایی را ب

  زیست نشان داده شده است.   هاي راهبردي و مراحل ارزیابی راهبردي محیط سازي تصمیم

  
  زیست سازي راهبردي و مراحل ارزیابی راهبردي محیط گیري و تصمیم تصمیم -1-2شکل 

Source:Ranganathan,J.Raudepp-HGearne.c.,Lucas.N,Irwin.F,Zurek.M,Bennett K,Ash.N,West.P,(2008),Ecosystem Services, A 
Guide for Decision Makers,World Resources Institute, Washington D.C. 
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 شناسایی اهداف اقدامات راهبردي 

هاي مختلف براي دستیابی  شناسایی گزینه
 حل مسئله  به اهداف و

هاي اصلح و تدوین  انتخاب گزینه یا گزینه
  اقدامات راهبردي به جزئیات کامل

 ها، قوانین و مقررات، راهکارها و غیره) (بیانیه  

تدوین دقیق اقدامات راهبردي و سازوکار 
 گیري تصمیم

 اجرا و پایش اقدامات راهبردي

ري
زنگ

با
 

  تدوین چارچوب مفهومی:
گیـري و تعیـین چگـونگی     میمتدوین چارچوب تصـ  -

  گیري مدر نظام تصمی SEAادغام 
  زیستی و پایداري ل محیطیشناسایی مسا -
  نفهان و برنامه مشارکت آنان شناسایی ذي -
  شناسایی و تعیین ارتباطات با سایر اقدامات راهبردي  -

  ل مرتبط:یحیطه یابی مسا
  ها و روندها ها، ریسک توصیف وضعیت پایه: فرصت -
ها  هاي داراي اولویت با توجه به زمینه اسایی حوزهشن -

 و اهداف اقدامات راهبردي

  ها: مشارکت براي تدوین و انتخاب گزینه
  هاي پایدار پیشنهاد گزینه-
  ها پیش بینی و ارزیابی اثرات گزینه -
هــا و  تقــاي فرصــتشناســایی و تعیــین چگــونگی ار -

  کاهش پیامدهاي سو
 راییهاي اج تدوین دستورالعمل -

  ها: نظارت و رصد فعالیت
 پایش، ارزیابی و مدیریت اثرات و پیامدها -
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ریزان و  زیست، برنامه گذاري خدمات اکوسیستمی و محیط زیست به همراه ارزش طورخالصه، ارزیابی راهبردي محیط به
دهد و در این راستا راهکارهـایی را   زیست افزایش می گیران را آگاه ساخته و توجه آنان را به موضوع پایداري محیط تصمیم

  گیري و اجرا تضمین نماید.  فرآیندهاي تصمیم نفعان را در  کند تا مشارکت همه جانبه ذي جستجو می
سـازي در   گیـري و تصـمیم   البته باید متذکر شد که به دالیل مختلف، از جمله وجود اطالعـات، تفـاوت نظـام تصـمیم    

م زیستی در کشورهاي مختلف و... مراحل اسـتانداردي بـراي انجـا    جوامع مختلف، نوع حکمرانی و قوانین و مقررات محیط
هـا در گـزارش ارزیـابی     بـوم  زیسـت و زیسـت   هاي اقتصـادي محـیط   زیست و ادغام ارزش مطالعات ارزیابی راهبردي محیط

هایی  اند تا چارچوب  هاي گذشته، صاحب نظران تالش کرده با وجود این، در خالل سال زیست وجود ندارد.  راهبردي محیط
  نشان داده شده است.  ) 2-2ي ( شکل شماره را براي این منظور تدوین کنند و چنین چارچوبی در

  
  زیست  هاي اقتصادي خدمات اکوسیستمی در ارزیابی راهبردي محیط مراحل ادغام ارزش -2-2شکل 

Source:Ranganathan,J.Raudepp-HGearne.c.,Lucas.N,Irwin.F,Zurek.M,Bennett K,Ash.N,West.P,(2008),Ecosystem Services, A 
Guide for Decision Makers,World Resources Institute, Washington D.C.   

هـاي اقتصـادي خـدمات اکوسیسـتمی در گـزارش ارزیـابی راهبـردي         شـود، ادغـام ارزش   گونه که مالحظـه مـی   همان
  شود: زیست در چهار مرحله به شرح زیر انجام می محیط

  گام اول: شناخت و تدوین منافع خدمات اکوسیستمی 
  شناسایی منافع خدمات اکوسیستمی -
  بررسی قواعد موجود مرتبط با خدمات اکوسیستمی -
  شناسایی ارتباطات و پیوندها با سایر اقدامات راهبردي -
  اري خدمات اکوسیستمیگذ ارزش -

  هاي خدمات اکوسیستمی  گام دوم: تعیین و ارزیابی الویت
  هاي خدمات اکوسیستمی تعیین الویت -
بندي خدمات   ارزیابی وضعیت پایه محیط و روندهاي آنان براي اولویت -

 اکوسیستمی

ها بر خدمات  ها و ارزیابی اثرات آن گام سوم: شناسایی گزینه
  اکوسیستمی 

  ها اسایی گزینهشن -
  ها بینی و ارزیابی اثرات براي هریک از گزینه  پیش -
 شناسایی و تعیین اقدامات براي کاهش و تقلیل اثرات -

  گام چهارم: پیگیري و نظارت 
  پایش و مدیریت خدمات اکوسیستمی در حین اجرا -
 )SEAزیست ( آزمون کیفیت ارزیابی راهبردي محیط -
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 وسیستمیتعیین و شناسایی خدمات اکگام اول:  - 2-5-1

زیست تصویر کامل و شفافی از اقدامات راهبردي توسـعه   این مرحله الزم است تا در گزارش ارزیابی راهبردي محیط در 
هـا شناسـایی و    بـوم  هاي زیسـت  بر هر یک از خدمات و کارکرد ها آنها) موردنظر ارائه و اثرات  ها و طرح ها، برنامه (سیاست  

بـراي منطقـه یـا محـدوده جغرافیـایی       سازي خدمات و منافع اکوسیستمی اسایی و نقشهاحصاء شوند. این کار مستلزم شن
گیرند. پس از شناسایی این کارکردها،  ها و اقدامات راهبردي توسعه تحت تاثیر قرار می شود که در نتیجه فعالیت انجام می

  با خدمات تبیین گردد. ها آنتقابل هاي م ها مشخص شود و پیوندها و کنش باید بین رابطه بین این خدمات و فعالیت
هاي اکوسیستمی باید همه خـدمات را شناسـایی و اسـتفاده از     به منظور تلفیق اطالعات در خصوص خدمات و کارکرد

  تواند از طریق:   هاي استرتژیک مشخص کرد. این کار را می را در هر یک از برنامه ها آن
  مطالعاتی  زیستی در محدود شناسایی اصلی ترین خدمات محیط - 1
 ها بوم تعیین خدمات تولید شده توسط این زیست - 2

 توصیف و تشریح منافع و ارزش خدمات و کارکرد    - 3

چـارچوب ارزیـابی    هـا  آنین تـر  مهـم کـه یکـی از    اسـت  هاي متعددي براي شناسایی این خدمات ارائه شـده  البته چارچوب
  ).3- 2باشد (شکل  یی خدمات و کارکردهاي اکوسیستمیتواند مدلی خوبی براي شناسا است که می 1)MAاکوسیستم هزاره (

  
  بوم هزاره در خصوص ارتباط خدمات و کارکردهاي اکوسیستمی با رفاه انسانی چارچوب مفهومی ارزیابی زیست -3-2شکل 

                                                   
 

1- Millennium Ecosystem Assessment 
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  اکوسیستمیلویت خدمات وگام دوم: تعیین و ارزیابی ا -2-5-2

اي از خدمات اکوسیستمی است کـه بـراي    مجموعه هدف از این مرحله، تهیه و گردآوري اطالعات تفصیلی در خصوص
بنـدي شـده و    توسعه اقدامات راهبردي حائز اهمیت هستند. براي این منظور الزم است تا خـدمات اکوسیسـتمی اولویـت   

  ارزیابی شوند.  ها آنشرایط پایه و روندهاي 
زیسـت و انسـان    ي محـیط احتماال خروجی این مرحله شامل فهرست طوالنی از خـدمات اکوسیسـتمی اسـت کـه بـرا     

که گزارش ارزیابی راهبردي قابل جمعبندي باشد، شمار این کارکردها و خدمات باید منطقـی و   سودمند هستند. براي این
بنـدي خـدمات مشـارکت و همکـاري بـا       بندي شوند. بهترین کار براي تعیین و اولویـت  حداقل باشد و این خدمات اولویت

هـاي اقـدام مختلـف شناسـایی شـده و       این مرحله فهرست خـدمات و گزینـه   ندي است. درب نفعان مختلف براي اولویت ذي
  ها ارائه شده است. بوم گذاري و خدمات زیست ) رابطه بین اهداف سیاست3-2شود. در جدول ( تعیین می ها آنهاي  اولویت

  و خدمات اکوسیستمی گذاري سیاسترابطه بین اهداف  - 3- 2جدول 
  تباط با خدمات اکوسیستمیار  گذاري اهداف سیاست

شود و به همـین علـت    بندي جریان خدمات اکوسیستمی می تغییرات اقلیمی باعث تغییر کیفیت، کمیت و زمان  سازگاري با تغییرات اقلیمی
هـاي پایـدار    بوم شوند که به این خدمات، وابسته هستند. زیست می هایی  پذیري افراد، جوامع یا بخش باعث آسیب

ثرات تغییر اقلیم را تقلیل دهند. پوشش گیاهی با جذب و فرآوري کربن باعث تنظیم میزان دي اکسید توانند ا می
هاي آبی، کنترل آفات، جلوگیري از بالیاي طبیعی توسط گیاهان باعث کاهش  شوند. تنظیم جریان کربن هوا می

  شود.  می پذیري جوامع در برابر تغییرات اقلیمی  آسیب
هـا انـرژي    بـوم  هـاي برقـابی، از زیسـت    هاي زیستی و یا نیروگـاه  ي از منابع انرژي تجدیدپذیر مانند سوختبسیار  امنیت انرژي

  زیست وابسته هستند. گیرند و به همین دلیل این منابع تامین انرژي به توانایی و پایداري محیط می
کننـد. رشـد و    هاي آلوده تامین مـی  آب، پاالیش آبهاي  ها آب مورد نیاز بشر را از طریق تنظیم چرخه بوم زیست  تامین آب شیرین

هاي آبی وابسته است و به همین دلیـل هرگونـه اخـتالل در کارکردهـا و      بوم توسعه جوامع به منابع آب و زیست
تواند باعث اختالل در ایـن خصـوص شـود. نیازهـاي آب شـرب، آبیـاري در        هاي منابع آبی می بوم خدمات زیست

  ، ارزش اقتصادي بسیار زیادي دارند.ها آنفا به منابع آبی وابسته هستند که هر کدام از کشاورزي، حمل و نقل صر
ها براي تامین نیازهاي کوتاه مدت به  بوم با وجود این فشار بر زیست ها براي تولید غذا ضروري هستند،  بوم زیست  امنیت غذایی

زمـین درحـال افـزایش اسـت. کشـاورزي       هاي حیاتبخش کـره  بوم بهاي کاهش توان و ظرفیت بلند مدت زیست
ها، فرسایش و تخریب خاك، تخلیه منـابع   تواند به تخریب اکوسیستم متمرکز براي تامین نیازهاي غذایی بشر می

  آبی، آلودگی، از بین رفتن منابع شیالتی و سرانجام کاهش و فرسایش ژنتیکی منتهی شود. 
ها براي کاهش  ه آب و پاالیش آب و تنظیم و کنترل امراض و بیماريخدمات اکوسیستمی مانند تولید غذا، تصفی  سالمت

ها ضروري هستند. تغییـر در کـارکرد خـدمات اکوسیسـتمی      مرگ و میر کودکان، مادران و جلوگیري از بیماري
  هاي نوظهور تاثیر بگذارد. هایی مانند وبا و اسهال و بیماري تواند بر فراوانی و شیوع بیماري می

دالر در روز) در نواحی روستایی زندگی  1.25تر از  (با درآمد کم  میلیارد نفر از جمعیت فقیر جهان  1.2تر از  یشب  کاهش فقر
عنوان مثال حدود  به صورت مستقیم به کارکردها و خدمات اکوسیستمی بستگی دارد. به ها آنکنند که حیات  می
آیـد.   زیستی به دست می ور مستقیم از خدمات محیطط درصد از تولید ناخالص داخلی در برخی از کشورها به 75

هـاي جوامـع    ها و توانمنـدي  تواند باعث افزایش قابلیت گذاري در خدمات اکوسیستمی می به همین دلیل سرمایه
  شود.  ها آنروستایی و کاهش فقر در 

Source:Ranganathan,J.Raudepp-HGearne.c.,Lucas.N,Irwin.F,Zurek.M,Bennett K,Ash.N,West.P,(2008),Ecosystem Services, A 
Guide for Decision Makers,World Resources Institute, Washington D.C. 
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  اکوسیستمیو ارزیابی اثرات بر خدمات  ها گام سوم: شناسایی گزینه -2-5-3

این مرحله، هـدف  شوند. در  گذارند، شناسایی می در این مرحله، اقدامات راهبردي که بر خدمات اکوسیستمی تاثیر می
هاي ممکن براي ارتقاي خدمات اکوسیستمی و کاهش و تقلیل اثرات سـوء   زیست، شناسایی گزینه ارزیابی راهبردي محیط

بینی و ارزیـابی شـده و اقـدامات     ها پیش هاي اقدام مختلف است. سپس اثرات سوء و منفی هر یک از گزینه و منفی گزینه
  شود. و کاهش اثرات سوء مشخص می الزم براي ارتقاء خدمات اکوسیستمی

ها به وجود اطالعات علمی  گیري هاي مختلف و تلفیق خدمات اکوسیستمی در تصمیم بینی و ارزیابی اثرات گزینه پیش
هـا تحـت    بستگی دارد باید مشخص شوند که این خدمات اکوسیستمی از کجا ناشی شده و در کجا این خدمات و کارکرد

(ادغـام ارزش بــده بسـتان و ارزش خــدمات      INVESTگیرنــد. مـدل   هـاي مختلــف قـرار مـی    هــاي گزینـه  تـاثیر فعالیـت  
بـر تـابع تولیـد بنـا نهـاده       INVESTهـاي   هاي مناسب براي خدمات اکوسیستمی است. مدل یکی از مدل 1زیست) محیط

ها و ارزش اقتصادي خدمات  مبو ها بر ساختار و کارکرد زیست بوم بر جریان زیست اند که در آن چگونگی تاثیر فعالیت شده
هـا قـرار    شود. در این مدل هم عرضه خدمات اکوسیستمی و هم کسانی که تحت تاثیر این فعالیـت  اکوسیستمی تبیین می

  شود.   گیرند، تبیین می می
ا اسـت. زیـر   2و ارزیابی اثرات در این مرحله، شناسایی و ارزیـابی اثـرات تجمعـی    بینی ین مسایل در پیشتر مهمیکی از 
هـاي انسـانی    زیستی ناشی از اثرات تجمعی فعالیت و مشکالت مرتبط با کاهش و تخریب خدمات محیط مسایلبسیاري از 

هـاي انسـانی ایجـاد شـده و      اي از فعالیـت  شـود کـه در نتیجـه مجموعـه     است. اثرات تجمعی به آن دسته اثرات گفته می
زیستی به همراه داشته باشند. اثـرات تجمعـی اجـراي     خدمات محیطها و  را در کارکرد تري بیشتوانند اثرات به مراتب  می

عنـوان مثـال    توانند باعث تشدید معضالت شـوند. بـه   شود می هاي توسعه که در یک محدوده جغرافیایی انجام می سیاست
اي  قـه هاي مسکونی که در چارچوب سیاست توسـعه منط  هاي تجاري و احداث سکونتگاه و ساختمان ایجاد زیربنا، مجتمع

  توانند به طیفی از اثرات تجمعی منتهی شوند. شوند، می انجام می
بینـی ایـن دسـته از اثـرات تجمعـی اسـت کـه در نتیجـه          ین اهداف ارزیابی راهبردي، ارزیـابی و پـیش  تر مهمیکی از 

مین دلیـل در ارزیـابی   ه آیند. به اجرا درمی ها در چارچوب یک سیاست یا برنامه یا طرح به اي از اقدامات و فعالیت مجموعه
هایی  بینی اي از اقدامات راهبردي تجزیه و تحلیل و ارزیابی شوند و بر این اساس پیش زیست باید مجموعه راهبردي محیط

) مثالی از ماتریس ارزیابی اثـرات تجمعـی اقـدامات راهبـردي بـر کارکردهـا و       4-2براي آینده نیز انجام شود. در جدول (
  داده شده است.خدمات اکوسیستمی نشان 

                                                   
 

1- Integrated of Valuation of Environmental Services and Trade-off 
2- Cumulative effects 
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   ي) بر خدمات و کارکردهاي اکوسیستمیدار جنگلماتریس ارزیابی اثرات تجمعی یک اقدام راهبردي (مثال سیاست توسعه  -4- 2جدول 

  خدمات اکوسیستمی
  ارزیابی اثرات تجمعی  اجزاي اقدام راهبردي

1  2  3  4  5  
  مثبت  0  +  +  -  +  تنظیم و کنترل اقلیم

  نفیم  -  0  0  -  -  پاالیش آب
  بدون اثر مهم 0 0 0 0  0  نگهداري آب
  بدون اثر مهم  +  0  -  0  0  تولید چوب

SourceStrategic Environmental Assessment Tool Kit (2006),Natural Scotland ,Scotish Executive, avalable at: 
www.scotland.gov.uk  

توان اثرات تجمعـی را   لیل و ارزیابی ماتریس اقدام راهبردي و خدمات و کارکردهاي اکوسیستمی به سادگی میبا تجزیه و تح
  ها اقدام کرد.  ها و طرح ها، برنامه شناسایی و نسبت به اتخاذ تدابیر در سطح سیاست

 اکوسیستمینظارت و پایش خدمات گام چهارم:  -2-5-4

شـود. هـدف اصـلی ایـن      کردن همه اقدامات راهبردي، آغـاز مـی   مشخصها و  ي گزینه این مرحله پس ازشناسایی همه
  مرحله:

 درك و شناسایی روند اجراي اقدامات،  –

 ي خدمات اکوسیستمی،   پایش اثرات واقعی مرتبط با تغییرات کمی و کیفی در عرضه –

 هاي اثرگذار بر خدمات اکوسیستمی و   پایش و نظارت بر فعالیت –

  زیست است. راهبردي محیطآزمون کیفیت فرآیند ارزیابی  –
گیرنـد. درایـن    گیري گردآوري شده و مورد پردازش قرار می طی این مراحل، اطالعات موردنیاز براي حمایت از تصمیم

هـاي آنـان در ارزیـابی راهبـردي      نفعـان و اعمـال دیـدگاه    هاي الزم بـراي تضـمین مشـارکت تمـامی ذي     فرآیند، مشورت
بینی شده، مورد شناسـایی قـرار گرفتـه و     اقدامات راهبردي، انحراف از اقدامات پیش یابد. با پایش زیست تحقق می محیط
شود. این مرحله خود بـه چهارگـام،    زیستی انجام می ها براي کاهش اثرات بر کارکردها و خدمات محیط ها و تعدیل مداخله

هـا   پایش، ناظر بر عملیات گردآوري داده شود. بندي می رسانی تقسیم شامل پایش، ارزیابی، مدیریت و مشارکت و نیز اطالع
منظـور،   است. براي این ها آن ها و نظارت بر زیستی برحسب اولویت و اطالعات مربوط به وضعیت و روندهاي خدمات محیط

تهیـه و   ،هـا  آنها، تناوب گردآوري و سنجش اطالعات و مسوول گردآوري  هاي مربوطه باید شناسایی شده و روش شاخص
هـاي اسـتفاده شـده در گـزارش ارزیـابی راهبـردي        هاي استفاده شده در خالل پایش باید با شاخص د. شاخصشون تدوین 
  ساده و قابل درك باشند.  ،ها آنگیري، سنجش و تفسیر  اندازه  زیست، سازگار بوده و  محیط

رش ارزیابی راهبـردي، ارزشـیابی شـده و    ي ارزیابی، نتایج حاصل از پایش باید با نتایج مورد انتظار ارائه شده در گزا در مرحله
هاي راهبـردي بـر خـدمات     ي اثرات اقدامات و فعالیت همین دلیل، مدارك و شواهد کافی درباره گردند. به انحرافات شناسایی می

آوري شده و از این طریـق، پـایش مسـتمر بـر عرضـه       بینی شده، جمع اکوسیستمی به منظور ارزیابی اقدامات انجام شده و پیش
  گردد.   پذیر می زیستی امکان خدمات محیط

http://www.scotland.gov.uk/
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 ي ذي مدخلها دستگاهبررسی نقش و دامنه اثرگذاري و اثرپذیري  -2-6

هاي دولتی و غیردولتـی و   همسویی دستگاه گروي در توسعه پایداري ي پایدار، توسعه ي فلسفه و اصول اهداف، براساس
هـاي کمـی و    اهمیـت جنبـه   نظـر بـه   ست.ها طرح ارزشیابی و اجرا ریزي، برنامه  مراحل مختلف  نیز اقشار مختلف جامعه در

براي  ضرورت داشته و توسعه، يها ي افراد براي تسریع چرخها دیدگاه و ها مهارت ،ها نگرش ي پایدار، تغییردر  توسعه کیفی
ي  توسـعه  يهـا  سیاسـت رویکردهـا و   در موردنیاز اسـت.  نفعان اندرکاران و ذي  دست تمام نیل به چنین مقصودي، همکاري

 مـردم  که است شرایطی نیز ایجاد توسعه هدف و دهند می تشکیل را ملتی هر واقعی ي انسانی ثروت مردم و سرمایه پایدار،

به شـمار   ها انسان تعالی و براي رشد اي وسیله توسعه شوند. دراین رویکرد، مند بهره زندگی سالمی و طوالنی عمر از بتوانند
اقتصـادي،   مسـایل  به غیر از توجه ي پایدار، برخوردار است. توسعه اهمیت باالترین درجه از  ن ازدر فرآیند آن، انسا و آمده

 توسـعه،  امر در اجتماعی عدالت و مردم رو، ازاین دارد. گرایش فرهنگی و اجتماعی و انسانی اهداف سوي زیادي به تاحدود

 سیاسی، اجتماعی و -امور اقتصادي در نفعان ي ذي همه مشارکت اجتماعی، عدالت  به دستیابی فراوانی دارد. براي اهمیت

 که باور هستند این بر بسیاري مهم بوده و حتی  اصلی ي پایدار، توسعه در نفعان ذي لذا مشارکت است. بنیادین مسأله یک

 دولـت،  و مـردم  ضمن همسوسازي و ایجاد سازگاري میان اهـداف  که برسد توسعه نظر از وضع مطلوب به تواند می دولتی

(عـامري و    ي پایـدار، بسـیج نمایـد     هاي دولتی و غیردولتی براي تحقـق اهـداف توسـعه    مشارکت مردم را در کنار دستگاه
  ).1390همکاران، 
حفاظـت   نیـز  و کنندگان استفاده به خدمات کیفیت باید ارتقاي ،هاي مختلف در حوزه توسعه و ریزي برنامه   اصلی اهداف

 آگـاهی  دیگـر،  سـوي  نفعـان و از  ذي و کنندگان استفاده از نیازهاي آگاهی سو یک از منظور، نای است. براي زیست محیط

 دقیـق  فرآینـد  یک طریق از باید مالحظات ضروري است. این مردم و جامعه اجتماعی و زیستی محیط به مالحظات نسبت

اي  توسـعه  يها طرحي پایدار و  توسعه فرآیندهاي تمامی در نفعان دولتی و غیردولتی مردم و تمامی ذي و دخالت مشارکت
 .شود مشخص ها طرحها و  ، برنامهها سیاستو در چارچوب 

 هاي مشارکت براي جلب مناسب اي و برنامه مردم و اقتصادي اجتماعی فرهنگی، الگوهاي به توجه به این ترتیب، بدون

 اجرایـی  و مختلـف  يهـا  سـلیقه  بین سازگاري قراريي راهبردي، برها سیاستاجراي برنامه و  تا ریزي برنامه  امر  در مردمی

 نفعان دولتـی و غیردولتـی در   مشارکت همه ذي به و اطمینان اعتقاد شد. لذا خواهد مواجه مشکل با ها سیاستکردن این 

 در نفعـان دولتـی و غیردولتـی    تمـامی ذي  اگـر  .رسـد  مـی  نظر به بسیار ضروري ها طرح، برنامه و ها سیاست کردن اجرایی

 مـردم در  بنـابراین،  ي پایدار حمایت کنند. توانند از راهبردهاي توسعه در این صورت می داده شوند، دخالت ها ریزي رنامهب  

 همچنـین  .کـرد  خواهنـد  کمک آن بهبود براي و کرده احساس تري شوند، مسوولیت بیش ارائه می خدماتی که چنین برابر

 بـه  ي راهبـردي هـا  سیاسـت گیري و اجراي  ویژه مردم در تصمیم ی و بههاي دولتی و غیردولت همه جانبه دستگاه مشارکت

ضروري، کاهش تعارضات  غیر برخوردهاي از عمومی، پیشگیري يها عرصه در مردم حضور دولت، گري تصدي نوعی کاهش
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ی را بـه  ي زیسـت هـا  نظـام اضافی و سرانجام حفـظ پایـداري    يها هزینه کاهش ها، و تضاد منافع، بهره گیري بهتر از فرصت
  همراه خواهد داشت.

ها در گزارش  ها و طرح ها، برنامه گیري، اجرا و نظارت بر سیاست نفعان دولتی و غیردولتی در تصمیم مشارکت کلیه ذي
  ):1388هاي زیر است (منوري،  زیست داراي سودمندي ارزیابی راهبردي محیط

 پـذیرش  و رشـد  بـراي  فرصـت  نمـودن  فـراهم  و نفعـان  کلیه ذي هاي نظرات و دیدگاه اظهار براي یامکان ایجاد –
 زیستی محیط امور در مردم تر بیش مشارکت و یتمسوول

 زیست محیط کیفیت يارتقا و کار کیفیت رفتن باال –

 ها ها و برنامه و طرح سیاست اجراي در تسریع و انسانی منابع اتالف کاهش –

 ایجاد اعتماد بین مردم و حاکمیت  –

 اجتماعی تنش و تعارضات کاهش و زیستی محیط فرهنگ يارتقا –

 زیست   تضمین پایداري محیط –

 زیستی با اهداف توسعه   کاهش تعارض مالحظات محیط –

هـاي سـطوح    گیـري  نفعـان در تصـمیم   انـدرکاران و ذي   حضـور و مشـارکت فعـال دسـت    گونـه کـه عنـوان شـد،      همان
ي پایـدار ضـروري    ها و نیـل بـه توسـعه    صمیمهاي توسعه براي تقویت اثر بخشی ت ها و طرح گذاري و تدوین برنامه سیاست

هـاي همـه    هـا، مالحظـات و نگرانـی    تواند به نتایج مورد انتظار دست یابد که دیـدگاه  است. هر تصمیم مهم در صورتی می
نفعـان سـبب رفـع     و در شرایط برابـر مـورد توجـه قرارگیرنـد. مشـارکت ذي     شده هاي متاثر از آن به خوبی شناخته  طرف

هـاي مـرتبط    افزایـی اثـرات تصـمیم    هاي جاري شده و به هـم  ها و سیاست هاي تازه با تصمیم تمالی تصمیمهاي اح تناقض
هـایی (دولتـی یـا     هـا و سـازمان   اندرکاران عبارت اسـت از افـراد، جوامـع، گـروه      نفعان و دست کند. منظور از ذي کمک می

  پذیرفته یا بر اجراي آن تاثیر مثبت یا منفی بگذارند. توانند از اجراي یک تصمیم تاثیر مثبت یا منفی غیردولتی) که می
ي پایـدار ادا   را در نیـل بـه توسـعه    بایستی قادر به مشارکت معنی دار در تصمیم گیري بـوده و سـهم خـود    نفعان ذي

ه روشـنی  اندرکاران ب  نفعان و دست نقش ذي دبای ،زیستراهبردي محیط ارزیابی  اتام مطالعجان براينمایند. دراین راستا، 
د. در این راسـتا بایـد بـه    گردتبیین  هاي راهبردي اجراي سیاستو چگونگی مشارکت آنان در مراحل مختلف  شدهتعریف 

  موارد زیر توجه نمود:
 رکاران،اند  و دست نفعان ذيشناسایی  –

 رکاران،اند  و دست نفعان ذيتعیین نقش  –

راهبـردي  ارزیـابی   فرآینـد رکاران در انـد   دسـت و  نفعـان  ذيشرایط الزم بـراي مشـارکت فعـال و مـوثر      تامین –
 ،زیست محیط

  غیردولتیدولتی و  رکاراناند  و دست نفعان ذيي کلیه ها ي الزم براي اعمال دیدگاهها تضمین راهکار –
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گـرایش  عـدم   ،در کشـورهاي درحـال توسـعه    زیسـت  محـیط راهبردي ارزیابی  فرآیند و نقاط ضعف ها یکی از نارسایی
به همین علت ایجاد بسترهاي الزم براي مشـارکت همـه    است. غیردولتی نفعان ذيویژه  هب ،نفعان ذيکت مشاربه  ها دولت

بسیار حیاتی است تـا بتـوان بـر     زیست محیطي ارزیابی راهبردي ها در تهیه و اجراي گزارش دولتی و غیردولتی نفعان ذي
را بـه حـداقل    هـا  طـرح و  ها ، برنامهها سیاست زیستی یطمحپایداري توسعه را تضمین و آثار و پیامدهاي سوء  ها آنمبناي 

  .  )1385زیستی راهبردي،  (چارچوب نظام ملی ارزیابی محیط   ممکن کاهش داد
جنبه رسـمی یابنـد،    ها ها و طرح ي سیاسی، برنامهها نفعان باید از مراحل اولیه و قبل از آن که تصمیم دخالت و مشارکت ذي

هـاي هـدف،    برگزاري جلسات باز و عمومی، تشکیل گـروه  .شود هاي مختلف میسر می شارکت به روشین مي ااهآغاز گردد. انگیز
و غیـره از   نظرسـنجی نامـه،   هـا، کسـب نظـرات، توزیـع پرسـش      ارائه برنامـه  براي ها هاي عمومی، ایجاد نمایشگاه اعالم در رسانه

نفعان مسـتقیم و غیرمسـتقیم    روند. نکته مهم این است که ذي ان بشمار مینفع ذيمشارکت ایجاد انگیزه براي ین ابزارهاي تر مهم
نفعان باید بخشـی رسـمی و    و سطح مشارکت هر گروه تعیین و تعریف گردد. فرآیند مشارکت ذي شده (اولیه و ثانویه) شناسایی

 شد.  گذاري با ریزي و سیاست برنامه   گیري در تمام سطوح تفکیک ناپذیر از نظام تصمیم

 هـا  باشـد. در ایـن آمـوزش    زیستی محیطي ها تر براي آموزش ارزیابی باید بخشی از یک برنامه وسیعان نفع ذيآموزش 
ي ارزیـابی  هـا  بـه خـوبی تحلیـل شـود. آمـوزش      هـا  یـا سیاسـت   هـا   در سطح پروژه زیستی محیطباید رابطه ارزیابی اثرات 

هـاي   بخـش ی تـا دانشـجویان و متخصصـان    باید در سطوح مختلف و براي مخاطبان مختلف از مردم معمول زیستی محیط
  د:نباید در نظر گرفته شوبراي آموزش در این راستا اصول اساسی زیر  طراحی گردد.خصوصی و دولتی 

، مــدیران، هــا ي مختلــف مخاطبــان (مجریــان ارزیــابیهــا گــروهي آموزشــی مناســب و متناســب بــا هــا بســته –
  باشد)، داشته زیستی محیط هر گروه دیگري که نقشی در ارزیابی و ندگانگیر تصمیم

 با نیازهاي آنان باشدناسب تمباید نوع و سطح آموزش به مخاطبان  –

 ي عملی از اهمیت زیادي برخوردارند،ها و ابزار آموزشی مناسب استفاده شود، آموزش ها از روش –

 شود، بندي اولویت ها ي مخاطب و نوع آموزشها گروهانتخاب  –

 ه کافی مبذول گردد،به آموزش دادن آموزش دهندگان توج –

 ارائه شوند.و مداوم  مستمربه صورت یک برنامه  ها  آموزش –

  برخوردار است. اي ي مربوطه از اهمیت ویژهها و وزارتخانه ها سازمانآموزش مدیران دولتی در در این خصوص 



 

  3فصل 3

هاي مختلف  بررسی رویکردها و روش
  زیست ارزیابی راهبردي محیط
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وم فصل دها و روش -س ر ررسی رویک ردي محیط ب هب ا بی ر ارزیا   زیست هاي مختلف 

  زیست   هاي ارزیابی راهبردي محیط ها و روش بررسی چارچوب -3-1

  1اي هاي توسعه ي کمک هاي ارائه کننده زیست در سازمان ارزیابی راهبردي محیط -3-1-1

هـا   هـا، خودروهـا و کارخانـه    گـاه  نتهایی چون توسـعه شـهري، سـکو    اي با منابع محدود است. رشد پدیده زمین سیاره
توانند به طور نامحدود استمرار داشته باشد، زیرا منابع کره زمین محدود و نیازهاي آدمی نامحدود است. با این حـال،   نمی

ها نیست. بلکه آنچه مایـه   ها یا کارخانه گاه ها، خودروها، سکونت در افزایش شمار انسان  هاي رشد تنها محدودیت محدودیت
ي هـا  فعالیـت هاي موجود در ظرفیت پذیرش کره زمین براي جذب و پاالیش پسماندهاي ناشی از  نگرانی است، محدودیت

تـوان در افـزایش دمـاي کـره      می تر را از آدمی سلب نموده و بازتاب آن را  ي بیشها فعالیتانسانی است که امکان پذیرش 
که پدیده تغییرات اقلیمی را در جهـان رقـم زده    اهده نمود. به طوريزمین در نتیجه افزایش انتشار گازهاي گلخانه اي مش

تواند آینده مبهمی را بـراي بشـر رقـم بزنـد. بـه همـین علـت         می و در صورت استمرار روندهاي گذشته انتشار این گازها، 
زیـابی راهبـردي   اي، موضـوع ار  هـاي توسـعه   ي کمـک  المللـی ارائـه دهنـده    هـاي ملـی و بـین    و نهـاد  ها سازمانبسیاري از 

هـاي   و برنامـه  هـا  سیاسـت زیسـتی   ) را به عنوان یکی از ابزارهاي کاهش مخاطرات و پیامدهاي محیطSEAزیست ( محیط
زیسـت   هایی را براي ارزیـابی راهبـردي محـیط    این مبنا نیز سازوکارها و روش اند و بر  خود در کانون توجهات خود قرارداده

  اند.   اتخاذ کرده

  بانک جهانی -

ح وزیسـتی را در سـط   بانک جهانی براي اولین بار دستورالعمل اجرایی مربوط به انجام ارزیـابی محـیط   ،1998در سال 
بـا احتمـال    اي رود که تعدادي فعالیت توسعه اي در شرایطی به کار می هاي منطقه اي و بخشی تدوین نمود. ارزیابی منطقه

د. اگرچه این نوع ارزیابی تـا حـدود زیـادي تحـت تـاثیر      ناحی شده باشطر ،ي معین افزا در یک منطقه اثرات تجمعی و هم
هـاي   ریـزي  راهبـردي آن امکـان کـاربرد ایـن روش در برنامـه      ولی ماهیت  ،زیستی پروژه قراردارد هاي ارزیابی محیط روش

سـازي و   ي خصوصـی ها اي، سیاست ارزیابی منطقه  ي کند. این روش در محدوده فعالیت بانک در زمینه بخشی را فراهم می
  .)1-3(جدول    از اهمیت زیادي برخوردار هستند ياصالح ساختار
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  اي بانک جهانی براي ارزیابی منطقه فرآیند - 1-3جدول 
  اي ریزي منطقه شناخت چارچوب برنامه -  طراحی مطالعات

  تعریف عرصه فضایی -
  تعیین ماهیت بین بخشی مطالعات -
  هاي الزم حفظ تمرکز یکپارچه در زمینهمحدود کردن اهداف مطالعه با  -
  ترتیبات اداري -
  تدوین شرح خدمات -
  ریزي براي مشاوره مردمی برنامه -
  تدوین فرآیند بازنگري -

  اي) هاي ملی و منطقه چارچوب سیاسی، قانونی و اداري(چارچوب -  اجراي مطالعات
  و فرهنگی) اجتماعی –هاي فیزیکی، بیولوژیکی، اقتصادي  (محیط وضع موجود -
  هاي وابسته به آن تشریح برنامه توسعه و پروژه -
  ها ها و پروژه فهرست سایر طرح -
  زیستی تجمعی ارزیابی محیط -
  ها تحلیل گزینه -
  اي مناسب گذاري منطقه ي سیاست پیشنهاد یک برنامه -
  (طرح اصالحی، پایش و تقویت اداري) زیست راهبرد مدیریت محیط  -

  
بـه کـار   زیسـت   راهبـردي محـیط  هـاي گونـاگونی را بـراي ارزیـابی      کشورهاي مختلف روشعنوان شد، گونه که  همان

 شـود،  گونه که مالحظه مـی  همانمراحل زیر براي انجام این ارزیابی پیشنهاد شده بود. ، 1990ي  اند. در ابتداي دهه گرفته
است. این مراحل بـه شـرح    )EIA( زیستی رات محیطنظام و مراحل ارزیابی اثمراحل تا حدود زیادي متاثر از چارچوب این 

    ):1388(منوري،   زیر هستند 
: بـه معنـاي تعیـین ضـرورت انجـام ارزیـابی راهبـردي        زیست یا غربـالگري  راهبردي محیطمرحله آغاز ارزیابی  –

  .استزیست و نیز تعیین نوع آن  محیط
  هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرند.ها و پیامد به معناي شناسایی گزینه که ي ارزیابی تعیین دامنه –
  ها و ارزیابی پیامدها. گیري زیستی تصمیم تعیین اثرات محیط –
ات دیگـر  موسسـ ي کارشناسـان و   زیسـت: دریافـت نظـر و توصـیه     سنجش کیفیت کار ارزیابی راهبردي محیط –

  درمورد کار انجام شده.
  ذیربط.ي ها گروهمشارکت عمومی: دریافت نظر و مالحظات مردم و  –
  زیستی. مستندسازي نتایج: تدوین گزارش نتایج ارزیابی محیط –
ي موردنظر با توجـه بـه نتـایج حاصـل از      گیري درمورد سیاست یا طرح یا برنامه گیري: تصمیم ي تصمیم مرحله –

  زیستی. انجام ارزیابی محیط
 عمل آید. به گیري: تعیین اقدامات آتی که باید براساس نتایج ارزیابی ي پس از تصمیم مرحله –

هاي کمک کننـده توسـعه    ین سازمانتر مهمزیست در برخی از  هاي ارزیابی راهبردي محیط ) چارچوب2-3در جدول (
  ).  2005(کراکر و همکاران،   ارائه شده است 
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  منتخب اي توسعه هاي کمکي  ارائه کنندهي ها سازمانزیست در  هاي ارزیابی راهبردي محیط روش - 2-3جدول 
  توضیحات  روش انجام ارزیابی  ان یا موسسهنام سازم

سازمان توسعه هلند براي 
  زیستی هاي محیط همکاري

تجزیه و تحلیل راهبردي 
  زیست محیط

 هاي راهبردي ها و برنامه زیستی در سیاست تلفیق مالحظات محیط -
  شود.  هاي غیردولتی انجام می عمدتا براي حمایت از موسسات دولتی و سازمان -

هاي توسعه  مککمیته ک
)DAC(1  سازمان

ي  هاي توسعه همکاري
 )OECDاقتصادي (

ارزیابی راهبردي 
  زیست محیط

هـاي توسـعه و    ) در خصـوص همکـاري  DACهـاي توسـعه(   ، کمیته کاري کمک2002در نوامبر سال  -
هاي  زیست براي همکاري زیست، یک گروه کاري ویژه را براي ارتقاي نقش ارزیابی راهبردي محیط محیط

 توسعه تشکیل داد.
گیـري در خصـوص    زیسـت بـراي تصـمیم    گروه کاري بر اهمیت و ضـرورت ارزیـابی راهبـردي محـیط     -

هـاي   هـاي همکـاري   زیستی در بین آژانـس  هاي محیط هاي توسعه و همچنین هم افزایی فعالیت همکاري
  توسعه تاکید کرد.

ارزیابی راهبردي   کمیسیون اروپا
  زیست محیط

اي به منظور تعدیل ساختاري در مناطقی که از نظر توسعه عقب افتاده تلقـی   توسعه هاي افزایش کمک -
ایـن منـاطق، توسـعه اشـتغال و      ي پایدار اقتصادي در شوند و همچنین تعادل بخشی و تضمین توسعه می

زیسـت، ارتقـاي    ها و بهبـود محـیط   زیست، حذف عدم تعادل ارتقاي منابع انسانی، حفاظت و بهبود محیط
 ت جنسیتی و آموزشعدال

 مراحل اجرا براي ارزیابی راهبردي: -
 زیست ارزیابی وضعیت موجود محیط 
 ها تدوین اهداف و اولویت 
 ها تدوین پیش نویس پیشنهادات توسعه و تعیین گزینه 
 زیستی پیشنهادات ارزیابی محیط 
 زیستی هاي محیط تدوین شاخص 
 ها ها و طرح تلفیق نتایج ارزیابی برنامه  

وزارت امورخاجه کانادا در 
المللی  خصوص تجارت بین

)DFAIT(2  

ارزیابی و بازنگري 
  زیست راهبردهاي محیط

 NAFTA(3نامه تجارت آزاد امریکاي شمالی ( زیستی تفاهم بازنگري محیط -
 زیسـتی قـرار گیـرد. بنـابراین هـر کشـوري        در ابتدا موافقت نامه تجاري باید مورد بازنگري محیط

 زیست مختص به خود است. ول انجام ارزیابی محیطمسو
 زیستی در فرآیند گفتگوها و مستندسازي  این مالحظات به منظور تضمین رعایت مالحظات محیط

) اسـتفاده  NAFTAي تجـارت آزاد امریکـاي شـمالی (    نامه زیستی بالقوه ناشی از تفاهم اثرات محیط
 شود. می
  زیستی منتهی  هاي محیط ي جانبی در زمینه همکاري نامه تفاهماین فرآیند به تشکیل و انعقاد یک

هـاي   شد که به دنبال آن یک کمیسیونی با عنوان کمیسیون امریکاي شمالی در خصـوص همکـاري  
 زیستی تشکیل شد. محیط

 زیستی در گفتگوهاي چند جانبه سازمان تجـارت جهـانی (   براي ادغام مالحظات محیطWTO و (
 ) سه مرحله به شرح زیر انجام شد:NAFTAآزاد امریکاي شمالی ( ي تجارت نامه تفاهم

زیستی دور اروگوئه در  خاتمه یافت و طی آن، بر تحلیل روندهاي گذشته محیط 1999مرحله اول در سال 
تاکید شد. تحلیل روندهاي گذشته با هدف کمک به تدوین روش شناسی بـراي ارزیـابی دور    1994سال 

ایـن فـاز بـر تـدوین روش      انجام شد که در  2000تا مارس سال  1999م از سال جدید انجام شد. فاز دو
هـاي گذشـته در    ایـن اسـاس توصـیه    شناسی دستور کار جدید در نشست وزیران در سیاتل تاکید شد. بر

زیست  خصوص تحلیل روندهاي گذشته و روش شناسی نهایی شد. در فاز سوم نیز ارزیابی راهبردي محیط
زیسـتی   نامه و پارامترهاي محیط زیستی کشورهاي عضو تفاهم مسایل محیط ها آنمبناي  انجام شد که بر

  به صورت تفصیلی بررسی و به عنوان محور گفتگوها و مذاکرات مورد توجه قرار گرفتند.
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  منتخب اي توسعه هاي کمکي  ارائه کنندهي ها سازمانزیست در  هاي ارزیابی راهبردي محیط روش -2- 3جدول ادامه 
  توضیحات  روش انجام ارزیابی  نام سازمان یا موسسه
اداره توسعه بین الملل 

  )DFIDبریتانیا (
ارزیابی راهبردي 

  زیست محیط
اي و بخشی و به کـارگیري اصـول پایـداري     هدایت و هدفمند کردن توسعه براي توسعه منطقه -

 هاي زیر:  زیست در حوزه محیط
 اصـالحات یارانـه کشـاورزي، اصـالحات سیاسـی و        رنداي ندا هایی که ماهیت پروژه فعالیت)

 اقتصادي)
 منابع آب و مدیریت پسماندها،    هاي زیربنایی هاي بخشی و حمایت از برنامه گذاري سرمایه)

 بخش انرژي و استخراج معادن)
   ریـزي مـدیریت سـواحل،     برنامـه   (   هـا  اي و تـدوین سیاسـت   ریزي راهبـردي منطقـه   برنامه

 اي) هاي توسعه منطقه هاي توسعه شهري و صنعتی، مدیریت آبخیز یا برنامه برنامه
 توجه ویژه به مناطق یا شرایط حساس به اثرات تجمعی 
 بـه دلیـل گسـتره تـاثیرات، فراتـر       هـا  آنهایی که ممکن است کنترل  ها یا فعالیت سیاست

هـا و   عتی، برنامـه هـاي صـن   ریـزان و مجریـان باشـند (ماننـد توسـعه شـهرك       توانایی برنامـه 
  هاي راهسازي)  هاي توسعه شهري، پروژه سیاست

برنامه عمران سازمان ملل 
  )UNDPمتحد (

زیستی  بازنگري محیط
  ها ها و پروژه برنامه

 گیران نفعان و تصمیم همکاري با همه ذي -
 شود: روش انجام ارزیابی راهبردي به صورت زیر انجام می -

 هـاي   (محیط بیوفیزیکی، محیط اجتمـاعی، پیشـران    ها  ا و پروژهه تبیین شرایط پایه برنامه
 فعال در پیرامون طرح و برنامه)

 اجتماعی کالن –هاي طبیعی و اقتصادي  بررسی اثرات و فرصت 
 ها در راهبردهاي عملیاتی و شرایط پایه بررسی چگونگی تدوین برنامه 
 زیست اي مدیریت محیطتوسعه ابزارهاي راهبردي از جمله ارزیابی جامع بر  

زیست  برنامه محیط
سازمان ملل متحد 

)UNEP(  

ارزیابی یکپارچه راهبردي 
  زیست محیط

زیسـت و مجریـان    زیست، سیاست گذاران تجـاري، اقتصـاددانان محـیط    سیاست گذاران محیط -
 )EIAزیستی ( ارزیابی اثرات محیط

  و آزاد سازي تجاريزیستی  تدوین چارچوبی براي تحلیل اثرات اقتصادي، محیط -
آژانس ایاالت متحده براي 

المللی  هاي بین کمک
  USAID(1توسعه (

گذاري تا سطح  ي پایدار از سطح سیاست هاي مدیریتی در خصوص اهداف توسعه تاکید بر کمک -  ریزي کشوري برنامه  
 پروژه و پایش و رصد دستیابی به اهداف در همه سطوح 

ي  ها براي ارائه دستور کار جامع توسعه دي کشور دریافت کننده کمکهاي راهبر الزام همه برنامه -
 هاي توسعه پایدار و ایجاد هم افزایی در برنامه

  هاي رهبردي ها و جوامع محلی در تدوین اجراي برنامه مشارکت دولت دریافت کننده کمک -
زیست  ارزیابی محیط -  بانک جهانی

 اي بخشی و منطقه
تجزیه و تحلیل  -

 زیستی محیط
بازنگري انرژي و  -

 زیست محیط
تحلیل اثرات فقر و  -

  اثرات اجتماعی

سیاسـت اصـلی بانـک جهـانی اسـت کـه بـراي بررسـی          10) یکی از EAزیست( ارزیابی محیط -
شود. این ارزیـابی در   هاي بانک جهانی استفاده می زیستی ناشی از فعالیت ها و منافع محیط ریسک

 شود.  ها و سطوح بخشی استفاده می ها و طرح نامهها، بر سطح راهبردها، سیاست
زیسـت را بـراي کلیـه     ، کـاربرد ارزیـابی راهبـردي محـیط    2001زیست سال  راهبردهاي محیط -

زیسـتی در   تـا مالحظـات محـیط     هاي بانک جهانی الزامی کرده است. این کار باعث شـده  فعالیت
زیست، مورد استفاده  رزیابی راهبردي محیطگیري در چارچوب ا ریزي و تصمیم برنامه  مراحل اولیه 

 قرارگیرد.
ریـزان توسـعه و    هاي کمک گیرینده و متخصصان بانک جهانی، برنامه این کار با همکاري دولت -

  شود. هاي مردمی انجام می مشارکت
Source: Chaker.A, K. El-Fadl, L. Chamas, B. Hatjian(2005), A review of strategic environmental assessment in 12 selected 
countries,Elsevier, available at www.elsevier.com/locate/eiar 
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  زیست در کشورهاي منتخب ارزیابی راهبردي محیط -3-1-2

و سایر مصوبات کشورهاي پیشگام ارزیـابی   UNECE(1هر چند پروتکل کمیسیون اقتصادي سازمان متحد براي اروپا (
انـد،    زیست براي کشورها مطرح کـرده  امات کلی را براي مطالعه و اجراي ارزیابی راهبردي محیطزیست، الز راهبردي محیط

ي ارزیابی راهبـردي  ها و روش ها چارچوبزیست در بین کشورها متفاوت است.  هاي انجام ارزیابی راهبردي محیط اما روش
ریزي در کشورهاي مختلف متفـاوت   برنامه  نظام زیست بسته به شرایط اقتصادي، سیاسی، فرهنگی، قانونی، نهادي و  محیط

زیست، چـارچوبی بـراي ایـن منظـور      و پس از فراگیر شدن این نگاه به ارزیابی محیط 90است. با این حال از ابتداي دهه 
  ) قرار داشته است. EIAزیستی( پیشنهاد شده است، اما مراحل انجام آن به شدت تحت تاثیر ارزیابی اثرات محیط

زیسـتی،   هـاي محـیط   هاي اقتصادي، اجتماعی، نوع حکمرانی، ویژگی علت کشورهاي مختلف بسته به ویژگی به همین
اند که در این قسمت، به برخـی    زیست برگزیده هایی را براي ارزیابی راهبردي محیط ها و روش الزامات قانونی و ... چارچوب

  شود. ها اشاره می از این چارچوب
  د.نشو در برخی کشورها معرفی می زیست راهبردي محیط ارزیابی هاي و چارچوب ها لمد ،این بحث ي ادامهدر 

  کشورهاي اروپایی منتخب -3-1-2-1

  ها و برنامه ها طرحبرخی  زیستی محیطآثار  درموردمصوبه اتحادیه اروپا  -

راي اروپایی تصـویب  ها توسط شو و برنامه ها طرحزیستی برخی  در اتحادیه اروپا، الزامات رسمی براي ارزیابی آثار محیط
. براساس این مصوبه بایـد بـراي   ه استسال تحت بررسی و مذاکره بود 11. این مصوبه به مدت (EC/2001/42) شده است

داري، شیالت، انرژي، صنعت، حمـل و نقـل، مـدیریت مـواد زایـد       هایی مانند کشاورزي، جنگل ها در بخش و برنامه ها طرح
ریـزي شـهري و روسـتایی و آمـایش سـرزمین مطالعـات ارزیـابی         ور، گردشگري، برنامهجامد، مدیریت آب، ارتباطات راه د

هاي فهرست شـده   توسعه پروژه  ي هاي زمینه و برنامه ها طرحزیست انجام شود. این مصوبه همچنین شامل  راهبردي محیط
رار ندارنـد و تـا بحـال    هاي کالن در چـارچوب ایـن مصـوبه قـ     باشد. سیاست می (EEC/85/337) مصوبه 2و  1در ضمیمه 

، ایـن مصـوبه تـا حـدودي مـبهم اسـت.       ينظر فرآیندملزومی به لحاظ کردن مسایل اقتصادي و اجتماعی وجود ندارد. از 
زیست انجام شود، مشاوره مردمی برقرار گردد، آثار فرا مرزي بررسی گـردد   کند که ارزیابی راهبردي محیط مصوبه الزام می

) مراحـل ارزیـابی راهبـردي در اتحادیـه     3-3در جدول (یا برنامه موردنظر ثبت و منتشر شود. و توجیهات الزم براي طرح 
  اروپا نشان داده شده است. 
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  اروپا ي هزیستی در اتحادی محیطراهبردي مراحل ارزیابی  -3-3جدول 
  زیست بررسی وضعیت موجود محیط -  اي ي منطقه هاي توسعه طرح

  ها تعریف اهداف و اولویت -
  هاي آن نویس طرح و گزینه شپی -
  نویس طرح زیستی پیش ارزیابی محیط -
  زیستی طرح هاي محیط شاخص -
  لحاظ کردن نتایج ارزیابی در تدوین طرح نهایی -

  زیستی ها، نقش نهادهاي محیط اهداف، اولویت -  (CSF)چارچوب حمایت جامعه 
  ها  ها و برنامه اثرات سیاستي  زیستی در زمینه ارزیابی محیط -
  ها شاخص -

  زیستی، تدوین وضعیت موجود ارزیابی موقعیت محیط -  هاي اجرایی برنامه
  دار تدوین اهداف کلی و اهداف زمان -
  هاي آن ي اجرایی و گزینه نویس برنامه پیش -
  ي اجرایی زیستی برنامه ارزیابی محیط -
  ي اجرایی زیستی برنامه هاي محیط شاخص -

  دانمارك -

آغـاز شـد کـه بـه      1970از اوایل دهـه  زیست  گونه که عنوان شد در این کشور ارزیابی راهبردي محیط همان پیدایش:
سازي بـوده اسـت. در آن زمـان     تصمیم فرآیندبخشی از  ها طرحها و  در برنامه زیستی محیط مسایللحاظ نمودن  دنبال آن

لوایح قانونی پیشنهادي توسـط دولـت    زیستی محیط ارزیابی 1993نامیدند. از  می زیستی محیطبندي  را منطقه فرآینداین 
  .زیستی شدند هاي محیط نیز مشمول ارزیابی

هـا از طریـق نظـام     و برنامـه  هـا  طـرح ها، از جمله لوایح قانونی پیشنهاد شـده از سـوي دولـت و     گذاري سیاست دامنه:
  گیرد. میریزي کشور را در بر  برنامه

اي صـادر کـرد کـه بـه موجـب آن کلیـه لـوایح         خسـت وزیـر دانمـارك بخشـنامه    ن 1993چارچوب قانونی و اداري: در سال 
بـازنگري شـد.    1995زیستی قرار گیرند. این بخشنامه در سـال   مورد ارزیابی محیط ، قبل از اجرابایست پیشنهادي به پارلمان می

سـوولیت بـه عهـده اجـراي ارزیـابی      هـا م  ها و برنامـه  زیست است. براي طرح یت نظارت بر اجراي بخشنامه با وزارت محیطمسوول
هـا بـر عهـده     هـا و برنامـه   زیسـتی طـرح   مسوولیت اجراي ارزیـابی محـیط  باشد.  ریزي می زیستی با نهادهاي مسوول برنامه محیط

هـاي   هـا و دیگـر پیشـنهاد    زیسـتی الیحـه   ) دستورالعمل ارزیابی اثرات محیط4- 3ریزي است. در جدول ( برنامه  نهادهاي مسوول 
  ر دانمارك ارائه شده است:دولتی د
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  هاي دولتی در دانمارك ها و دیگر پیشنهاد زیستی الیحه دستورالعمل ارزیابی محیط - 4-3جدول 
  اهمیت بی  کم اهمیت  بررسی مندنیاز  مهم  ها چک لیست پرسش

شود که الیحه یا پیشنهاد موردنظر باعث تغییر یا تـاثیر بـر پارامترهـاي     بینی می آیا پیش
  یستی، اقتصادي و اجتماعی زیر شود:ز محیط

  آب -1
 هاي سطحی آب -1-1
 هاي آبی ها یا جریان تخلیه مواد آلی یا غیرآلی از جمله مواد سمی در دریاچه -
 هاي زیرزمینی آب -1-2
 هاي زیر زمینی امکان نفوذ به آب -
 هوا -2
 ها در هوا انتشار آالینده -
 اقلیم -3
 اي انتشار گازهاي گلخانه -
 سطح زمین، خاك و نفوذ در زمین -4
 اثر بر ارزش کشاورزي خاك -
 گیاهان و جانوران شامل زیستگاهها و تنوع زیستی -5
 ها تعداد گیاهان یا جانوران وحشی از هر گونه یا نحوه توزیع گونه -
 سیماي سرزمین -6
هاي تابسـتانی، صـنعت، جنگـل،     مساحت اراضی تحت تاثیر جهت کشاورزي، تفرجگاه -

 حل و مناطق طبیعیسا
 سایر منابع -7
برداري از منـابع تجدیدپـذیر نظیـر درختـان،      کشاورزي، قطع درختان، برداشت و بهره -

 آبزیان و جانوران وحشی
 پسماندها -8
 ، روش دفع یا بازیافت پسماندهاها آنمقدار پسماندها و مقدار  -
 بناهاي تاریخی -9
 ناشی از آلودگی هوا باید مرمت شوندبناها و آثار تاریخی که به علت تغییر  -

  جمعیت  -10
اثرات حاد و مزمن بر سالمت در رابطه با غذا، آب شرب، خاك، هوا، صدا یا مـواد زایـد    -

 خطرناك
 تولید، دفع و حمل و نقل مواد زاید خطرناك و سمی -11

هـاي سـمی در    خطر آتش سوزي، انفجـار، سـوانح، خرابـی تجهیـزات، انتشـار آالینـده       -
  زیست یطمح

        

  زیستی راهبردي، انتشارات مهندیسین مشاور ارزیابان محیط ، ارزیابی محیط1388: منوري. مسعود، ماخذ

  بریتانیا -

ریـزي   بخـش ذاتـی فرآینـد برنامـه    به  ،ها ها و طرح زیستی در برنامه هاي محیط لحاظ نمودن جنبه 1970از اوایل دهه 
نامیدنـد. بایـد اظهـار داشـت کـه بریتانیـا        زیسـتی مـی   بندي محیط فرآیند را پهنه این ،گردید. در آن زمانتبدیل بریتانیا 
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زیسـت توسـط بریتانیـا     زیست داشته است. اصطالح ارزیابی راهبردي محیط نقش پیشتاز در انجام ارزیابی راهبردي محیط
ارزیـابی راهبـردي    هـاي مربـوط بـه    تـرین نقـش را در تـدوین دسـتورالعمل     فعـال  1991رایج شد و ایـن کشـور از سـال    

اسـت. ایـن روش جدیـد     را ابـداع کـرده   1زیست داشته است. اخیرا بریتانیا مفهوم جدیدي به نـام بررسـی پایـداري    محیط
دهد. در ابتدا ایـن روش فقـط در سـطح     اي و محلی گسترش می هاي توسعه را به سطح منطقه زیستی طرح ارزیابی محیط

هـاي اقتصـادي و     ، اما به تـدریج بـه سـایر حـوزه    کرد اکولوژیکی پیروي می -کیشد و از یک رهیافت فیزی محلی اعمال می
  اجتماعی تسري پیدا کرد.

شود. برخی  استفاده می زیست ارزیابی راهبردي محیطهاي متنوعی براي انجام  در بریتانیا از روش ها: ها و تکنیک روش
هـاي تعیـین دامنـه،     ، روشزیسـتی  محـیط پایـداري و   گـذاري  ي پایداري، نشـانه ها شاخصها شامل: ضوابط و  از این روش

  .هستنداي پیامدسنجی ه ماتریس فایده و –هاي سازگاري، تحلیل هزینه ماتریس
  شامل موارد زیر است: بریتانیاها در  گذاري سیاست زیستی محیطلیست ارزیابی  چک
  ي موردنظر براي دستیابی به چه اهدافی پیشنهاد شده است؟ سیاست یا برنامه - 1
  هاي مختلف براي رسیدن به اهداف موردنظر کدامند؟ گزینه - 2
  زیست داخل و خارج از کشور خواهند داشت؟ ها چه اثر احتمالی بر محیط این گزینه - 3
هـاي   ها و فایـده  پیامدهاي مورد بررسی تا چه حد اهمیت دارند؟ بزرگی این پیامدها در مقایسه با دیگر هزینه - 4

  سیاست موردنظر چقدر است؟
  ها را کمی نمود؟ ها و فایده توان این هزینه د میتا چه ح - 5
  شود؟ ها استفاده می ها و فایده گذاري هزینه از چه روشی براي ارزش - 6
  شود و چرا؟ کدام گزینه ترجیح داده می - 7
  شود؟ چه ترتیباتی براي ارزیابی و پایش موثر در پیش گرفته می - 8
 رسد؟ چگونه نتایج ارزیابی فوق به اطالع عموم می - 9

    هلند -

 هـا  طـرح ها براي ارزیابی  پروژه زیستی محیطهاي ارزیابی  هلند و آمریکا دو کشور شاخصی هستند که از روش پیدایش:
 (E-Test)زیسـتی   به نام سنجش محیطها، سیستم متفاوتی  کنند. ولی در سطح بررسی سیاست ها نیز استفاده می و برنامه

بنـدي اسـت    هلند جدید و جالب است، استفاده از روش رده زیست دي محیطارزیابی راهبررود. آنچه در سیستم  به کار می
  .)1388، منوري( نماید گیري را به یکدیگر مرتبط می هاي مختلف نظام تصمیم که الیه
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بـراي   E-Test فرآینـد هـا و   و برنامـه  هـا  طـرح بـراي   زیسـت  ارزیابی راهبردي محیط فرآینداستفاده از  دامنه و کاربرد:
  ها. سیاست

 زیسـتی  محـیط قـانون مـدیریت   «و  »)1987( زیسـتی  محـیط قـانون ارزیـابی پیامـدهاي    « ارچوب قانونی و اداري:چ
کمیسـیون ارزیـابی اثـرات    «را تحـت مـدیریت   زیسـت   محـیط  راهبـردي  هاي حقـوقی الزم بـراي ارزیـابی     پایه »)1998(

  سازد. فراهم می »زیستی محیط
هـاي مشـابه    از تکنیـک در آن که است لیست  ی بر استفاده از یک چکاساسا مبتن E-Testروش ها:  ها و تکنیک روش

ي روي تـر  بـیش  تاکیـد  زیسـت  ارزیـابی راهبـردي محـیط   شود، امـا بـراي    ها استفاده می پروژه زیستی محیطارزیابی اثرات 
  شود. ریزي می هاي برنامه سناریوسازي و سایر تکنیک

صـورت   ،هلند صادر شـده اسـت   زیست محیطاقتصاد و وزارت  بر دستورالعملی که مشترکا توسط وزارت E-Test روش
هـاي   زیست است که از تکنیـک  مبتنی بر استفاده از یک چک لیست ارزیابی اثرات راهبردي محیط E-testروش  .گیرد می

اریوسازي و زیستی راهبردي بر سن نماید. اما در ارزیابی اثرات محیط ها استفاده می زیستی پروژه مشابه ارزیابی اثرات محیط
  گردد. ریزي تاکید می برنامه  هاي  دیگر تکنیک
  :در هلند EIAبه  SEAاز  1بندي روش رده

  انجام داد؟باید کاري را  چه: گذاري سیاستسطح  
 تا آن کار انجام شود؟ صورت گیردریزي: چه باید  سطح طرح  
 ریزي: در کجا باید انجام شود؟ سطح برنامه  
 آن را انجام داد؟بندي: چگونه باید  سطح پروژه  
 و اصول اهدافها، نیازتبیین دقیق  یی؟چرا  
  ها و ظرفیت ها روشاز چه طریق؟ شناسایی  
 یی؟ تعیین محدوده و مکانکجا    
 جبران خسارتو  سازي  کمینه، طراحی؟ چگونه  

ه و بـر  زیست تـدوین شـد   در کشور هلند نیز همانند سایر کشورها، اصول و مبانی خاصی براي ارزیابی راهبردي محیط
) اصـول ارزیـابی راهبـردي    5-3شـود. در جـدول (   زیست انجـام مـی   ها و برنامه ارزیابی راهبردي محیط مبناي آن سیاست

  زیست و فرآیند آن در کشور هلند ارائه شده است.  محیط
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  زیست در کشور هلند اصول و فرآیند ارزیابی راهبردي محیط -5-3جدول 
  زیست ارزیابی راهبردي محیط E-test  اصول

مقررات و قوانین داراي اثرات زیست داراي اثرات  -  غربالگري
زیستی توسط یک کمیته فرابخش فهرسـت   محیط

  شود. می

الزامـی اسـت و    هـا  آنهایی که ارزیـابی   ها و طرح برنامه -
  شوند. می در مصوبه ارزیابی اثرات فهرست  ها آنفهرست 

رد نحوه توجه بـه  یک بیانیه در صورت نیاز درمو -  انتشار گزارش
  شود. نتایج ارزیابی منتشر می

ارائــه گــزارش درمــورد نحــوه توجــه بــه نتــایج ارزیــابی  -
  زیستی در طرح و برنامه ضروري است. محیط

گیري، ارزیابی ضروري نیست، امـا   پس از تصمیم -  پایش
  ممکن است به صورت داوطلبانه انجام شود.

امه مورد بررسـی  یک برنامه مدیریتی باید در طرح یا برن -
گیري  ارائه شود. ارزشیابی و پایش در مرحله بعد از تصمیم

گیري باید منتشر  ضروري است. نتایج ارزیابی بعد از تصمیم
  شود.

کند که ارزیابی هر چه  مرکز پشتیبانی توصیه می -  بندي زمان
ــنهادي در   ــانون پیش ــی ق ــیش از بررس ــر و پ زودت

  شوراي وزیران انجام شود

گام در انجام ارزیابی و در تدوین طرح یا برنامه، نخستین  -
انتشار بیانیه، هـدف اجـراي ارزیـابی و پـس از آن تعیـین      

  محدوده است. 
گروه کاري بین بخشـی درمـورد تـدوین پـیش      -  زیستی تعیین محدوده محیط

نمایـد کـه کــدامیک از    نـویس قـانون تعیـین مــی   
مـرتبط بـا    E-Testهاي استاندارد فرآینـد   پرسش

شنهاد است و باید پاسخ داده شوند. با همکـاري  پی
مرکز پشتیبانی، پیشنهاد دهنده قـانون، اطالعـات   

کنـد. از ایـن اطالعـات     آوري مـی  موردنظر را جمع
ــا    ــررات ب ــانون و مق ــه ســازگاري ق ــراي توجــه ب ب

  شود. زیست استفاده می محیط

شرح خدمات گزارش ارزیـابی سـازمان مسـوول منتشـر      -
زیسـتی و کمیتـه    هاي محـیط  ، سازمانشود. نظر مردم می

شــود. بررســی  کارشناســی بــه صــورت مســتقل اخــذ مــی
هاي مختلـف ضـروري بـوده و گزینـه بهینـه بـراي        گزینه
  زیست باید شناسایی شود. محیط

در قالب گزارش اثرات اجتمـاعی و در فرآینـدي    -  اجتماعی - تعیین محدوده اقتصادي
جتمـاعی  ا -، اطالعـات اقتصـادي  E-Testموازي با 

شود. یکپارچه سازي در طـول رونـد    آوري می جمع
  شود. تصویب قانون انجام می

 -زیسـتی اطالعـات اقتصـادي    زمان با ارزیابی محـیط  هم -
شـود. یکپارچـه سـازي در هنگـام      آوري می اجتماعی جمع

  شود فرآیند تدوین طرح یا برنامه انجام می

رسـمی بـا    هـاي غیـر   اطالعات به صورت مشاوره -  نظرات مردمی
هاي عالقمند و نیز در جریان بحث و مذاکرات  گروه

  شود به مجلس منتقل و منتشر می

ــازنگري     - ــار و ب ــدوده ک ــین مح ــه تعی ــر دو مرحل در ه
هاي مردمی الزامی است و حداقل چهار هفته وقت  مشاوره

  شود به آن اختصاص داده می
بـه پـیش    E-Testبه صورت سند ضمیمه نتایج  -  مستندسازي

  شود. یس قانون ضمیمه مینو
شود.  اي درمورد نتایج ارزیابی منتشر می گزارش جداگانه -

  این گزارش باید داراي یک خالصه مدیریتی باشد. 
ــیش از  -  بررسی کیفیت ارزیابی مرکــز پشــتیبانی کیفیــت اطالعــات را پ

  کند. ارسال پیش نویس قانون به دولت، بررسی می
هـاي خـود را در    هیک گروه کارشناسـی مسـتقل توصـی    -

هـا شـامل    دهـد. ایـن توصـیه    اختیار نهاد مسوول قرار مـی 
مراحل تعیین محدوده و بـازنگري کیفیـت نتـایج ارزیـابی     

  یابد.  هفته زمان براي آن اختصاص می 9است و حدقل 
  

طـه بـا   هـاي اساسـی در راب   باید به پرسـش  E-Testها موسوم به  زیست سیاست در هلند روش ارزیابی راهبردي محیط
  ) پاسخ دهد.6-3زیستی براساس چارچوب ارائه شده در جدول ( اثرات محیط
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  )E-Testزیست در هلند ( ارزیابی راهبردي محیط -6-3جدول 
 خاص: گذاري سیاستهاي مطرح شده در باره یک  پرسش -
 شود؟ زیستی انجام می براي چه کسی ارزیابی محیط -1
 زیستی چیست؟ هدف از ارزیابی محیط -2
 مورد ارزیابی قرار گیرند؟ ها سیاستآیا واقعا ضروري است که تمام  -3
 آیا ارزیابی اجباري است یا اختیاري است؟ -4
 نتیجه ارزیابی یا مقررات پیشنهادي به چه سازمانی باید اعالم شود؟ -5
 کدام اثرات باید تشریح شوند؟ -6
 ها پاسخ داده شود؟ آیا باید به تمام پرسش -7
 باید دریافت کدام موارد نیازمند توجه ویژه هستند؟چگونه  -8
  کند؟ زیستی را چه کسی بررسی می کیفیت ارزیابی محیط -9
 زیستی: چک لیست ارزیابی محیط -
 اثر مقررات پیشنهادي بر مصرف و انتقال انرژي چیست؟ -1
 اثر مقررات پیشنهادي بر مصرف و ذخایر مواد اولیه کدام است؟ -2
 ها در هوا، خاك و آب چگونه است؟ ها و انتشار آالینده پیشنهادي بر تولید پسماند اثر مقررات -3
  چگونه است؟ داثر مقررات پیشنهادي بر استفاده از فضاهاي فیزیکی موجو -4
 :ها طرحها و  زیستی راهبردي برنامه مراحل اصلی فرآیند ارزیابی اثرات محیط -
 غربالگري -1
 تعیین محدوده -2
 ازيمستندس -3
 بازنگري -4
  گیري و پایش تصمیم -5

  زیست بخش انرژي کشور هلند ارائه شده است. )، مثالی از روش ارزیابی راهبردي محیط7-3ي ( در جدول شماره

  در هلند براي بخش انرژي برق شده هاي استفاده روش ي ازکاربرد اي نمونه -7-3جدول 
 براي بخش انرژي برق هاي مورد استفاده در هلند مثال: استفاده از روش

  چرا: 
  نیاز  -
  اهداف -
  اصول -

  طرح ملی تولید برق: افزایش ظرفیت تولید نیرو؛
  راهبردي نوع سوخت؛ انتخاب 

  E-Test  هاي جدید. اختصاص فضا به نیروگاه

  چه: 
  ها روش -
  ها ظرفیت -

ي انتخاب مکان، نوع سوخت و  طرح بخشی تولید برق: پیشنهاد مشخص درباره
 SEIA  تولید. ظرفیت

  کجا: 
  مکان -

  هاي کالبدي استانی: تصمیم درمورد محل احداث طرح
SEIA  

  چگونه: طراحی
  سازي  کمینه -
  جبران خسارت -

ي نوع سوخت، ظرفیت، تکنولوژي،  گیري درباره صدور مجوز فعالیت: تصمیم
  Project EIA  طراحی، مکان دقیق، اقدامات اصالحی، جبران خسارات
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  منتخب اروپایییرکشورهاي غ -3-1-2-2

  آمریکا ي هت متحدایاال

قـانون ملـی حفاظـت    «اسـت کـه بـا     زیسـت  محـیط   مفهوم ارزیـابی  خاستگاه گونه که عنوان شد، ایاالت متحده همان
ارزیـابی راهبـردي   هـاي انجـام    همراه با سیسـتم هلنـد، مثـال     شروع شد. سیستم مورد استفاده در آمریکا، »زیست محیط
  .است و مبتنی بر ارزیابی پروژه »پایین به باال»  به شیوه زیست محیط

  هاي بخشی و آمایش سرزمین. برنامه دامنه کاربرد:
بـا شـرایط   ” زیسـت  محیطقانون ملی حفاظت “در سطح فدرال چارچوب قانونی الزم توسط   چارچوب قانونی و اداري:

  شود. در این مورد ایالت کالیفرنیا قابل ذکر است. می ایالتی تدوین 

هـاي ارزیـابی اثـرات     روشزیسـت مشـابه    محیط مورد استفاده براي ارزیابی راهبردي  يها روش ها: ها و تکنیک شرو

هــاي سناریوســازي و  بــه تکنیــک تــري بــیشتوجــه  زیســت ارزیــابی راهبــردي محــیط درمــوردهســتند.  زیســتی محــیط
  هاي آمایشی معطوف است. ریزي برنامه

  نیوزیلند -

شد. با تصویب قانون مـدیریت منـابع    ها استفاده می زیستی براي ارزیابی پروژه ارزیابی اثرات محیطهاي  از روش 1991تا سال 
زیسـتی فـراهم گردیـد.     هـاي محـیط   هـا و برنامـه   ي سیاسـت  چارچوب قانونی الزم براي یکپارچه کـردن توسـعه   1991در سال 

بـا فرآینـد    یمدیریت منابع درآمده و رابطـه تنگـاتنگ   زیست به صورت بخش الینفک از فرآیند اکنون ارزیابی راهبردي محیط هم
  .)1385زیستی راهبردي  (چارچوب نظام ملی ارزیابی محیط ریزي کشور یافته است گیري و برنامه تصمیم

به اسـتثناي مـدیریت سـواحل و     راهبردي هاي  این دامنه تمام تصمیم زیست: ارزیابی راهبردي محیط کاربرد ي هدامن
هـایی   یتمحدودبا هنوز  گذاري سیاستدر سطح عالی  زیستی محیطاعمال ارزیابی البته گیرد.  می در بر  استخراج معدن را

  .مواجه است
یت وزارت مسـوول شـکل گرفتـه اسـت و تحـت      1991براساس قانون مدیریت منـابع سـال    چارچوب قانونی و اداري:

   مال آن هستند.اع مسوولاي، مقامات محلی  و در سطح محلی و منطقه است زیست محیط
  ها است. ریزي ها و برنامه هاي ارزشیابی سیاست کامال مبتنی بر روش ها: ها و تکنیک روش

زیست در این کشور، انجام مطالعات و اجراي  هاي گذشته و پس از تصویب قانون ارزیابی راهبردي محیط در خالل سال
ها و طرح به سرعت در ایـن   ها، برنامه زیستی سیاست یطزیست براي کاهش و تقلیل اثرات سوء مح ارزیابی راهبردي محیط

هاي زیادي در این خصوص در این کشور توسـعه داده   ها، معیارها و دستورالعمل کشور گسترش یافت. به مانند سایر رشته
شـفاف  هاي انجام مطالعات به صـورت   زیست در فرآیند ها، اجزاي کلیدي ارزیابی راهبردي محیط شد. در این دستورالعمل
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زیست در کشور نیوزلند شامل موارد زیـر اسـت    شوند. به طور خالصه چارچوب گزارش ارزیابی راهبردي محیط توصیف می
)Ward  ،2005و همکاران:(  

 زیستی تدوین اهداف محیط  
 زیستی یابی مسایل محیط گزینی و حیطه دامنه  
 زیست تدوین وضعیت پایه محیط  
 هاي راهبردي بررسی گزینه  
 زیست یطارزیابی مح  
 بازنگري کیفیت گزارش  
 گیري   تصمیم 

 زیستی پایش محیط 

 هاي مردمی مشارکت  
شـوند. مراحـل و سـازوکارهاي ارزیـابی راهبـردي       ها نیز استفاده می ها و برنامه این موارد در تدوین سیاست بسیاري از 

  شود. زیستی تاکید می هاي محیط بر جنبه تر بیشریزي است، اما در اینجا  برنامه  زیست تقریبا مانند فرآیند  محیط

    کانادا -

کانـادا غالـب بـوده اسـت. ارزیـابی پیامـدهاي        زیسـتی  محـیط ارزیـابی   فرآینـد سیاست خودارزیابی در  1972از سال 
هاي فـدرال بایـد قبـل از     ها و برنامه این مصوبه تمام سیاست . براساسو با مصوبه دولت آغاز شد 1990ها از سال  سیاست
 مورد بـازنگري مجـدد قـرار گرفـت     1999بگذرند. این مصوبه در سال  زیستی محیطارزیابی ارلمان از یک مرحله پارائه به 

  .)1388(منوري، 
  گیرد. می ها را در بر و برنامه ها طرحها،  تمام انواع سیاست دامنه:

تهیـه شـده    زیسـت  حیطارزیابی راهبردي می براي دستورالعمل ،1999براساس مصوبه سال  چارچوب قانونی و اداري:
فدرال و یـا   هاي یا آژانس اتموسسي  همه و بودهزیستی کانادا  . اجراي این مصوبه تحت نظارت آژانس ارزیابی محیطاست

  د.نکن هاي مناسب خود را تدوین و اعمال می روش ،اي منطقه اتموسس
لیست  هاي چک . در مجموع از روشیرندگ قرار میها متنوع و متناسب با موارد مورد بررسی  روشها:  ها و تکنیک روش

اندازها، ارزیابی پیامدهاي تجمعی و تهیـه   ها، ارزیابی چشم ، مقایسه گزینه  پایداريسنجش زیستی و  محیط 1گذاري و نشانه
  شود. ارزیابی استفاده می ماتریس

                                                   
 

1- Benchmarking 
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 ):DEAT1 ،2004(   زیست کانادا به شرح زیر است اصول اساسی نظام ارزیابی راهبردي محیط اصول اساسی:

  زیستی باید به صورت کامل در  تجزیه و تحلیل مالحظات محیط :در مراحل اولیه زیستی کردن مالحظات محیطلحاظ
ها  ها، برنامه زیستی هر یک از سیاست ها منظور شود و مالحظات اثرات محیط ها و طرح ها، برنامه فرآیند تدوین سیاست

  ریزي مد نظر قرار گیرد. مهبرنا  ها باید در مراحل اولیه  و طرح
 هـا بـه    ها و طـرح  ها، برنامه هاي مختلف سیاست زیستی گزینه این مرحله باید اثرات محیط  در :ها توجه به گزینه

زیسـت   ترین اصول ارزیابی راهبردي محـیط  مند مقایسه و ارزیابی شوند. این مرحله یکی از کلیدي صورتی نظام
  در مراحل بعدي است.   گیري شود و مبناي تصمیم محسوب می

 زیست است تا بتـوان بـر    پذیري یکی از اصول مهم تهیه گزارش ارزیابی راهبردي محیط انعطاف :پذیري انعطاف
شـود تـا امکـان     پـذیري باعـث مـی    ها را مورد ارزیابی قرار داد. انعطـاف  ها و طرح ها، برنامه سیاست ها آنمبناي 

هـا،   زیسـتی در سیاسـت   ها بـراي اطمینـان از ادغـام مالحظـات محـیط      ها و طرح ها، برنامه ارزیابی سیاست خود
  ها میسر گردد.  ها و طرح برنامه

 هـا و   ، برنامـه  ها ها مسوول کاربرد و اجراي ارزیابی راهبردي سیاست ها و آژانس هر کدام از سازمان :ارزیابی خود
ه ارزیابی باید انجام و به اجرا در آیـد  کنند که چگون این اساس تعیین می هاي پیشنهادي خود هستند و بر  طرح

  هاي ارزیابی باید گزارش شوند.   و سرانجام باید تعیین نمایند که چگونه نتایج و یافته
 مند و قابل درك تجزیه و تحلیل گردد و نتایج و مقایسـه   اي نظام ارزیابی باید به شیوه :تجزیه و تحلیل مناسب

  تجزیه تحلیل و گزارش گردند.  ها باید به صورت شفاف و ارزیابی گزینه
 هـا بایـد    هـا و طـرح   هـا، برنامـه   ریزي و تدوین و اجراي سیاست برنامه  مسووالن  :پذیري مسوولیتو  گویی پاسخ

  زیست باشند. نتایج و دستاوردهاي مطالعات ارزیابی راهبردي محیط پذیري مسوولیتگویی و  مسوول پاسخ
 هـا بـراي تهیـه     هـا و طـرح   هـا، برنامـه   ن و تدوین کننـدگان سیاسـت  مسوولی :هاي موجود استفاده از مکانیسم

زیسـتی از سـازوکارهاي    زیست باید در هنگام تجزیه و تحلیل اثرات محـیط  هاي ارزیابی راهبردي محیط گزارش
هاي مردمـی بـراي ارزیـابی عملکـرد و تـدوین       موجود براي این منظور بهره ببرند و در صورت لزوم از مشارکت

  زیست استفاده نمایند. رش ارزیابی راهبردي محیطنتایج گزا
 بایـد فرآینـدها و سـازو کارهـاي اجـراي ارزیـابی راهبـردي         :راهبـردي  زیستی  فرآیند اجراي ارزیابی محیط

نفعـان مختلـف    زیست به صورت شفاف در گزارش ارزیابی راهبردي ارائه شود و وظایف و کارکردهاي ذي محیط
  مشخص گردد.  ها آندر 

                                                   
 

1- Department of Environmental Affairs and Tourism (South Africa) 
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 ها و اهداف  براي این منظور باید شاخص ها: ها و طرح ها، برنامه کردن و ادغام اهداف پایداري در سیاستمنظور
بتوان از پایـداري   ها آنها و طرح به صورت شفاف تبیین گردد تا بر مبناي  ها، برنامه پایداري هر یک از سیاست

  زیست اطمینان حاصل کرد. هبردي محیطها و طرح در چارچوب گزارش ارزیابی را ها، برنامه اجراي سیاست
  دهد: می هاي زیر پاسخ  زیستی به پرسش محیط راهبردي در سیستم کانادایی، ارزیابی :زیستی تحلیل پیامدهاي محیط

  ؟استغیرمستقیمی  یا چه نتایج مستقیم وشامل پیشنهاد  - 1
  گذارند؟ اثر می زیست محیطاین نتایج چگونه بر  - 2
  ؟اي برخوردار هستند هیت و دامنهاز چه ما زیستی محیطروابط  - 3
 توان اصالح کرد؟ ناسازگار را می زیستی محیطآیا پیامدهاي  - 4

 پس از انجام اقدامات اصالحی چه خواهد بود؟ زیستی محیطپیامد بالقوه  - 5

اي بـه   المللـی کانـادا یـک روش دو مرحلـه     در اداره امور تجارت بین مورد استفاده زیست ارزیابی راهبردي محیطروش 
  ح زیر است:شر

  زیستی لیست ارزیابی پیامدهاي محیط فاز اول: چک

  ؟آیا سیاست یا برنامه باید در کابینه و یا در وزارتخانه مربوطه مورد بررسی قرار گیرد - 1
  زیستی درمورد پیشنهاد مشابه انجام شده است؟ آیا بررسی محیط - 2
  ده است؟زیستی منتهی ش هاي محیط ي مشابه در گذشته به پیامدها فعالیتآیا  - 3
  د کرد؟نبررسی خواهرا  هازیستی این پیشنهاد دیگري ارزیابی پیامدهاي محیطي ها گروهآیا  - 4
آیا این پیشنهاد مستلزم سـاخت و سـاز تاسیسـات زیربنـایی اسـت و بـه ایـن ترتیـب تحـت قـانون ارزیـابی             - 5

  گیرد؟ ی کانادا قرار میزیست محیط 
  ها تهیه شود؟آیا الزم است که طبق مقررات، گزارش تحلیل پیامد - 6
  ي تحلیل سیاست و برنامه خواهد بود؟ ي مردمی بخشی از برنامه آیا مشاوره - 7
 ی ضرورت دارد؟زیست آیا انجام بررسی محیط - 8

  یلیصتف زیستی محیطفاز دوم: ارزیابی 

  پیشنهاد تشکیل دهندهتعیین اجزاي  
 نتایج مورد انتظار  
 زیست تعامالت ممکن با محیط  
  زیستی بالقوه محیطاهمیت تعامالت و پیامدهاي  
 زیستی منفی اقدامات اصالحی و پایش الزم براي کنترل یا پایش اثرات محیط 
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  آفریقاي جنوبی -

روش انجـام ارزیـابی اثـرات     تـاثیر در آفریقاي جنوبی به شدت تحت  زیست ارزیابی راهبردي محیطپیدایش  پیدایش:
، مقـررات  1998در سـال   »ملـی  زیسـتی  محـیط مدیریت  قانون«پس از تصویب  ها بوده است. ولی در پروژه زیستی محیط

ارزیـابی  ها وضع شده است. این امر سبب درونی شدن  و برنامه ها طرحها،  هاي ارزیابی سیاستفرآیندجدیدي براي تدوین 
  دخیل کرده است. ها طرحي آمایش سرزمین شده و مالحظات پایداري توسعه را در ها طرحدر  زیست راهبردي محیط

  ها. و برنامه ها طرحها،  سیاست کاربرد: دامنه و
ي آمـایش سـرزمین اسـتفاده    هـا  طرحهاي بخشی و  ریزي در برنامه تر بیش زیست ارزیابی راهبردي محیطتا به حال از  

  شده است.
در آفریقاي جنوبی الزام قانونی ندارد، بجـز در مـواردي    زیست ارزیابی راهبردي محیطانجام  چارچوب قانونی و اداري:

  ملی آمده است. زیستی محیطکه در قانون مدیریت 
هاي تعیین دامنـه و   روش زیستی، محیطو ضوابط  ها شاخصهاي متنوع شامل استفاده از  از روش ها: ها و تکنیک روش
  شود. هاي ارزیابی پیامد استفاده می ماتریس

اسـت کـه در تهیـه و اجـراي ارزیـابی       زیست در افریقاي جنوبی این ترین اصول ارزیابی راهبردي محیط یکی از کلیدي
زیست باید از مفاهیم پایداري تبعیت کرد. براي این منظور باید مفهوم پایداري در اهداف و دسـتاوردهاي   راهبردي محیط
ها مد نظر قرار گیرند. بر ایـن اسـاس، دسـتور العمـل تهیـه گـزارش ارزیـابی راهبـردي          ها و طرح ها، برنامه اجراي سیاست

  ):DEAT ،2004(  در این کشور داراي عناصر کلیدي زیر باشد زیست  محیط
 هاي کالن   ها و طرح هاي مختلف برنامه شناسایی گزینه 

 غربالگري 

 یابی دامنه 

 ارزیابی وضعیت موجود 

 ها ها و طرح هاي پایداري براي تدوین برنامه تدوین پارامترها و شاخص 

 ها حها و طر هاي مختلف برنامه تدوین و ارزیابی گزینه 

 گیري   تصمیم 

   تدوین برنامه پایش و ممیزي 

 اجرا 

  زیست کشور افریقاي جنوبی نشان داده شده است. ) چارچوب کلی ارزیابی راهبردي محیط1-3ي ( در شکل شماره
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  زیست کشور افریقاي جنوبی چارچوب کلی ارزیابی راهبردي محیط - 1- 3شکل 

Source: Department of Environmental Affairs and Tourism, 2004, South Africa, strategic Environmental assessment, Integrated 
Environmental Management Information Series, This document is available on the DEAT web site: http://www.deat.gov.za 

 زیست یطمحراهبردي ي مختلف ارزیابی ها مدل -3-2

هاي متعـددي درایـن    ها و چارچوب زیست در خالل چند سال گذشته، مدل با بسط و گسترش ارزیابی راهبردي محیط
هـا را بـه دوگـروه بـه شـرح زیـر        بنـدي کلـی، مـدل    . در یـک تقسـیم  گردیده استزمینه از سوي صاحب نظران پیشنهاد 

  ):1388راهبردي، زیستی  (راهنماي اجراي ارزیابی محیط  کنند  بندي می طبقه

 سازي مدل سیاست -

کنـد و   ریزي پیروي مـی  یا برنامه گذاري سیاستاز منطق  ست. این مدلها نی بر ارزیابی سیاستها مبت روشاین اساس 
هـاي توسـعه را    وارد کند. این روش نیازها و گزینـه  ها طرحها و  را در تدوین سیاست زیستی محیطکوشد اصول ارزیابی  می

کنـد. (روش   هاي توسـعه پایـدار ارزیـابی مـی     و با توجه به چارچوب مند نظامبه روشی را  ها آنماید و سپس ن شناسایی می
 ،»در کانـادا  گـذاري  سیاسـت ارزیـابی  « تـوان در  هاي این روش را می باال به پایین). مثالروش یا  گذاري سیاستمبتنی بر 

 »قوانین پیشنهادي دولت در دانمـارك در خصوص  زیست طارزیابی راهبردي محی«، »سیاست مدیریت منابع در نیوزلند«
 در هلند مشاهده کرد. »1تست - اي فرآیند«یا 

  

                                                   
 

1- E-test 

 ها ها و طرح هاي کالن برنامه شناسایی گزینه

 غربالگري

ارزیابی وضعیت 
 موجود

  پایداري یابی حیطه
 ها/پارامترهاي پایداري دستورالعمل

 ها تدوین و ارزیابی گزینه

 گیري تصمیم

 تدوین برنامه پایش و ممیزي

 اجرا
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 مدل ارزیابی پروژه -

هـاي    توسعه روشدر واقع  باشد. می) EIA(زیستی پروژه  هاي ارزیابی پیامدهاي محیط روشگرفته از مبناي این مدل بر
اسـت. در برخـی   ناشـی شـده    (EIA) ها زیستی پروژه زیابی پیامدهاي محیطهاي ار روش زیست از محیط ارزیابی راهبردي 
هـا   و برنامـه  هـا  طـرح زیستی براي ارزیابی  ي ارزیابی پیامدهاي محیط فرآیندها و مقررات موجود دربارهاز  ،موارد، این روش

ت هـا در ایـاال   زیسـتی برنامـه   یطارزیابی پیامدهاي محـ «(روش مبتنی بر پروژه یا روش از پایین به باال). می کند استفاده 
  هاي خوبی از این مدل هستند.  مثال »زیستی در هلند راهبردي پیامدهاي محیط ارزیابی «و  »متحده

زیسـت را در سـه    ) چارچوب کلی ارزیـابی راهبـردي محـیط   2004( 1کالیتون و همکاران -بندي دیگر داالل در تقسیم
  بندي کرد: گروه را به شرح زیر طبقه

اي از ارزیـابی اثـرات    زیست به عنوان گزارش مجزا و عمدتا به عنوان زیر شاخه ارزیابی راهبردي محیطمعرفی  - 1
 )  EIAزیست ( محیط

زیست به عنوان یک سیسـتم دوگانـه بـا الزامـات مجـزا       برقرارسازي و انجام مطالعات ارزیابی راهبردي محیط - 2
  هاي راهبردي  ستهاي خاص و سایر سیا هاي بخش ها و طرح براي اجراي برنامه

اي و  هـاي منطقـه   ریزي برنامه  زیست براي  زیست به صورت ارزیابی جامع محیط تلفیق ارزیابی راهبردي محیط - 3
 آمایشی

) و 2(رویکـرد بـاال بـه پـایین      ها در سطح کالن  ها و برنامه توان از دو دیدگاه کلی ارزیابی سیاست ها را می تکامل این چارچوب
  ):2003داریو،  ، پارتی2004کالیتون و همکاران،  - بندي کرد (داالل طبقه 3رویکرد پایین به باال

  دیدگاه باال به پایین -الف

گـذاري ادغـام مالحظـات و مباحـث      ریـزي و سیاسـت   برنامـه   زیسـت در   این رویکرد، هدف ارزیابی راهبردي محـیط  در
هـا و   زیسـت در سیاسـت   اي پایـداري محـیط  پایدار در سطوح کالن اسـت. بـراي ایـن منظـور مبـانی و معیارهـ       ي توسعه

شوند و سپس به صـورت   ها توسعه شناسایی می الزامات و گزینه ها آنها در سطح کالن تلفیق شده و بر مبناي  ریزي برنامه  
  شوند. مند ارزیابی می نظام

  رویکرد پایین به باال -ب

زیسـت   و الزامـات ارزیـابی اثـرات توسـعه بـر محـیط      زیست با استفاده از روشها  ارزیابی راهبردي محیطن رویکرد ای در
)EIAهـاي ارزیـابی اثـرات     شود. ایـن روش نیـز محـدودیت    زیست استفاده می اي از ارزیابی محیط ) به عنوان زیر مجموعه

                                                   
 

1- Dalal-Clayton 
2- Top-Down Approach 
3- Bottom –Up Approach 
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زیسـتی در   پروژه محـور بـوده و بـه همـین علـت بـراي ادغـام مالحظـات محـیط          تر بیشزیست را دارد و  توسعه بر محیط
  هایی دارد.   هاي کالن محدودیت برنامه ها و سیاست

) و رویکرد ارزیابی راهبردي پـایین  1(رویکرد معطوف به سیاست  ) رویکرد ارزیابی راهبردي باال به پایین 2-3در شکل (
  ):2003، پارتیداریو، 2001(سادلر،   ) نشان داده شده است 2(رویکرد معطوف به پروژه  به باال

  
  ) باال به پایین و پایین به باالSEA(   زیست مقایسه ارزیابی راهبردي محیط -2- 3شکل 

هـاي ارزیـابی راهبـردي     ) انجـام شـد، وي مـدل   2012، 2003(  داریـو   ي پـارتی  وسـیله  بندي دیگري کـه بـه   در تقسیم
  بندي کرده است: زیست را به صورت زیر طبقه محیط
  :4یا مدل فرصت مجزا 3زیست ت مبتنی بر ارزیابی اثرات محیطزیس ارزیابی راهبردي محیط -1
ها و سازوکارهاي ارزیابی اثرات و به صورت کـامال مجـزا    زیست براساس چارچوب این مدل، ارزیابی راهبردي محیط  در

  شود. شود. در واقع در این روش، از مدل ارزیابی اثرات و ابزارهاي مشابه استفاده می انجام می
 :6یا مدل موازي 5گانهروش دو -2

گیـري و   زیست به صورت موازي، اما مسـتقل از فرآینـد تصـمیم    در این مدل، فرآیند مطالعات ارزیابی راهبردي محیط
  زیست هستند. هاي ارزیابی اثرات توسعه بر محیط مبتنی بر روش تر بیشهاي اول و دوم  شود. مدل ریزي انجام می برنامه  

                                                   
 

1- Policy-Based Approach 
2- Project-Based Approach 
3- EIA-Based 
4- Single Opportunity Model 
5- Dual track 
6- Parallel model 

 روش معطوف به سیاست (باال به پایین)

 تتدوین سیاس

  )SEAزیست ( ارزیابی راهبردي محیط

  ارزیابی پروژه

  زیست معطوف به پروژه (پایین به باال) ارزیابی راهبردي محیط
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  1زیست یکپارچه ارزیابی راهبردي محیط -3
  گردد. گیري است و کامال در آن ادغام می ریزي و تصمیم برنامه  زیست بخشی از فرآیند  در این مدل ارزیابی راهبردي محیط

 2مدل معطوف به تصمیم -4

هـا و سـازگارهاي ارزیـابی     کنـد کـه چـارچوب    گیـري، تعیـین مـی    هاي فرآیند ارزیابی و تصمیم در این مدل چارچوب
زیسـتی را در   بتـوان الزامـات و مالحظـات محـیط     هـا  آنزیست چگونه بایـد تعیـین شـود تـا بـر مبنـاي        یطراهبردي مح

  هاي دیگر برخوردار است. پذیري زیادي نسبت به مدل ها ادغام کرد. این مدل از انعطاف گیري ها و تصمیم ریزي برنامه  
گیـري بـه صـورت     بطه آن را بـا فرآینـد تصـمیم   زیست و را هاي ارزیابی راهبردي محیط ) هریک از مدل3-3در شکل (

  نشان داده شده است.  مفهومی

  
  زیست ي مختلف ارزیابی راهبردي محیطها مدل - 3- 3شکل 

Source:Partidário.Maria do Rosário (2012), Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide- methodological 
guidance for strategic thinking in SEA, Portuguese Environment Agency and Redes Energéticas Nacionais (REN),Lisbon 

) مزایـا و معایـب هـر یـک از ایـن      8-3ها داراي مزایا و معایب مختص به خود هستند. در جـدول (  هر یک از این مدل
 شده است.ها ارائه  روش

  

                                                   
 

1- Integrated SEA 
2- Decisi-centered 

 مدل موازي - 2

  ریزي فرایند برنامه SEAفرایند 

 فرصت مجزامدل  - 1

  ریزي فرایند برنامه SEAفرایند 

مدل معطوف به تصمیم  - 4
 ریزي فرایند برنامه

  پارچهمدل یک - 3
  ریزي + فرایند برنامه SEAفرایند 
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  زیست ي ارزیابی راهبردي محیطها مدلهاي  ا، معایب و روشمزای -8-3جدول 

کاربرد در   ویژگی عمده  معایب  مزایا  مدل
  کشورهاي منتخب

ــردي  - ــابی راهبـ ارزیـ
زیست مبتنی بر  محیط

ارزیــــــابی اثــــــرات 
ــیط ــت ( مح -EIAزیس
Based(  

مراحل اجـراي مطالعـات کـامال     -
ــاي  تعریــف شــده و ماننــد روش ه

است و  )EIAارزیابی اثرات توسعه(
روشی کامال شـناخته شـده اسـت.    

تـر بـراي کشـورهایی توصـیه      بیش
ــی ــد   م ــداي فراین ــه در ابت شــود ک

  ارزیابی راهبردي قرار دارند.

هــاي  نیســت و بــه روش پــذیر انعطــاف -
ــعه  ــرات توس ــابی اث ــدود EIA( ارزی ) مح

 .شود می
زیستی در  نحوه تلفیق مالحظات محیط -

گیـري مشـخص و شـفاف     فرآیند تصمیم
 .تنیس

هاي راهبـردي   در برخی از موارد ارزش -
 .روند از دست می

در برخــی مــوارد ممکــن اســت بــا      -
  .گیري ناسازگار باشند فرآیندهاي تصمیم

تر در سطح برنامه و طرح  بیش -
 شود استفاده می

شـود   معمموال زمانی انجام می -
کــه الزامــات ارزیــابی راهبــردي 

زیست به صورت تفصیلی  محیط
ــو  ــاس ض ــررات و براس ابط و مق

ــعه (  ــرات توس ــابی اث ) EIAارزی
  شود توسعه داده می

 ایاالت متحده امریکا -
  هلند -

(ارزیابی   روش دوگانه  -
ــورت   ــه ص ــردي ب راهب
موازي و مجزا و مستقل 

ریــــزي و  برنامــــه  از 
ــمیم ــام   تص ــري انج گی

  شود) می

ها بـراي ارزیـابی راهبـردي     رویه -
 زیست مشخص است محیط

ریـزي   برنامه  فرآیند  ارتباط آن با -
تواند بـه نتـایج    مشخص است و می

  مطلوبی دست پیدا کند

ریزي پویا  برنامه  این مدل با فرآیندهاي  -
سازگاري ندارد و ممکن اسـت بـه خـوبی    

 زیستی را در نظر نگیرد محیط مالحظات 
ــیط  - ــات مح ــام مالحظ ــتی در  ادغ زیس

گیري تا حـدودي پیچیـده    فرآیند تصمیم
 است

ن ادغام کامـل مالحظـات در فرآینـد    امکا - 
  گیري میسر نیست تصمیم

ــواردي کـــه فرآینـــد    - در مـ
ریزي کامال سـاختارمند و   برنامه  

هـــا و  شــفاف اســت و مولفــه   
زیسـتی بـه    ي محـیط ها شاخص

خوبی تعریف شده باشند، نتایج 
  دهد خوبی ارائه می

ــردي   - ــابی راهبـ ارزیـ
  بریتانیا

مدل یکپارچـه ارزیـابی   
ارزیـــابی  (  راهبـــردي 

زیسـت   راهبردي محیط
یــک بخـــش مکمـــل  

ریــــــزي و  برنامـــــه   
  گیري است) تصمیم

است: روش مشخصـی   پذیر انعطاف - 
 براي انجام مطالعات وجود ندارد  

ـات، نحـوه     بسته به ضرورت -  ـا و الزام ه
هاي موجود و  ارزیابی آن، برمبناي روش

ها،  شده براساس تدوین سیاست شناخته
 شود جام میها ان ها و طرح برنامه

ریـزي   برنامـه   هاي موجود  بر رویه -
هـا و   ، برنامهها سیاستبراي تدوین 

تاکیـد داشـته و تـا حـدود      ها طرح
ــاب   ــاري اجتن ــاره ک ــادي از دوب زی

 شود می
به منابع مـالی و نیـروي انسـانی     -

  ي نیاز داردتر کم

قادر بـه سـنجش و ارزیـابی اثربخشـی      -
یرا زیست نیست، ز ارزیابی راهبردي محیط

ــابی    ــین ارزی ــی ب ــی و مشخص ــط کش خ
ــردي  ــیط راهبـ ــد  محـ ــت و فرآینـ زیسـ

بـراي     ریزي وجود نداشته و الزاماتی برنامه  
 تهیه جداگانه گزارش وجود ندارد

ــدهاي   انعطــاف - ــاد  در فرآین ــذیري زی پ
تواند به مانند یک شمشیر  می   ریزي برنامه  

  عمل کند  دولبه

ــراي    - ــخص ب ــه مش ــد روی فاق
زیسـت   محـیط  اهبردي ارزیابی ر

ــی از    ــوان بخش ــه عن ــت و ب اس
مبتنـی بـر اثـر     گـذاري  سیاست

  عمل می کند

  نیوزلند -

مدل معطوف به تصمیم 
(ارزیـــابی راهبـــردي    

زیست به صورت  محیط
ریزي و  برنامه  سازگار با 
انجــام  گـذاري  سیاسـت 

  شود) می

ریـزي،   برنامه  پذیر است: فرآیند  انعطاف - 
ردي را تعیــین چــارچوب ارزیــابی راهبــ

زیسـت   (ارزیابی راهبردي محیط   کند می
گیـري   ریزي و تصمیم برنامه  در سیستم 

ـام     کشور و بخش به صـورت کامـل ادغ
 شود)   می

 بسیار سازگار است
  به الزامات قانونی کمی نیاز دارد  -

تاکنون این مدل بـه صـورت گسـترده     -
ــاره    ــوز در ب ــت و هن ــده اس ــایش نش آزم

  م وجود داردبهاااثربخشی این مدل 

ــات در   - ــر اطالع ــال حاض درح
خصوص کـاربرد ایـن مـدل تـا     
ــرا   ــت، زی ــدود اس ــدودي مح ح
مفهـوم جدیــدي اسـت و هنــوز   

ــترده  ــات گس ــن  مطالع اي در ای
  خصوص انجام نشده است.

 پرتغال -
 افریقاي جنوبی -
 کانادا -
ــابی  - ــا: ارزیــ بریتانیــ

   ها سیاست

 Source: Partidário.Maria do Rosário (2012), Strategic Environmental Assessment Better Practice Guide- methodological 
guidance for strategic thinking in SEA, Portuguese Environment Agency and Redes Energéticas Nacionais (REN),Lisbon 
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 زیست ارزیابی راهبردي محیطمراحل انجام مطالعات چارچوب و  -3-3

 ي هاند. در ابتـداي دهـ   شده  به کارگرفته زیست محیطراهبردي هاي گوناگونی براي ارزیابی  روش ،رهاي مختلفکشودر 
 متـاثر مراحل تا حدود زیـادي  این  شود، میکه مالحظه  گونه همان. شدمراحل زیر براي انجام این ارزیابی پیشنهاد  1990

، 1388(منـوري،    هسـتند  است. این مراحـل بـه شـرح زیـر      )EIA( زیستی محیطنظام و مراحل ارزیابی اثرات از چارچوب 
UNECE1 ،2012(  
ارزیـابی راهبـردي   : بـه معنـاي تعیـین ضـرورت انجـام      یا غربـالگري  زیست محیطراهبردي مرحله آغاز ارزیابی  –

  .استو نیز تعیین نوع آن  زیست محیط
  ت که باید مورد بررسی قرار گیرند.ها و پیامدهایی اس ي ارزیابی: به معناي شناسایی گزینه تعیین دامنه –
  و ارزیابی پیامدها. ها يگیر تصمیم زیستی محیطتعیین اثرات  –
ي کارشناسـان و موسسـات دیگـر     زیسـت: دریافـت نظـر و توصـیه     سنجش کیفیت کار ارزیابی راهبردي محیط –

  درمورد کار انجام شده.
  ي ذیربط.ها گروهمشارکت عمومی: دریافت نظر و مالحظات مردم و  –
  .زیستی محیطمستندسازي نتایج: تدوین گزارش نتایج ارزیابی  –
حاصـل از  ي موردنظر با توجـه بـه نتـایج     گیري درمورد سیاست یا طرح یا برنامه گیري: تصمیم ي تصمیم مرحله –

  .زیستی محیطانجام ارزیابی 
 آید. عمل گیري: تعیین اقدامات آتی که باید براساس نتایج ارزیابی به ي پس از تصمیم مرحله –

 نشان داده شده است. زیست محیط ) فرآیند ارزیابی راهبردي 4-3شکل ( در

                                                   
 

1- United Nations Economics Commission for Europe 
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  زیست فرآیند ارزیابی راهبردي محیط -4- 3 شکل

Source: UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE (2012), Resource Manual to Support Application of 
the Protocol on Strategic Environmental Assessment,UN 

  1غربالگري -3-3-1

شود و براي تعیین انجام یا عدم انجام ارزیابی راهبردي  زیستی، غربالگري نامیده می محیط اولین مرحله ارزیابی راهبردي 
رت گیرد تـا براسـاس آن   هاي دولتی صو شود. این کار معموال باید توسط سازمان ها استفاده می ها و طرح ها، برنامه سیاست

هـاي   کـه فعالیـت   زیست را مشخص کرد. با توجه بـه ایـن   بتوان نیاز یا عدم نیاز به انجام مطالعات ارزیابی راهبردي محیط
 ها آنگیرد و بسته به ماهیت  ها و اقدامات گوناگونی را در برمی ها، جنبه ها و طرح ها، برنامه اقتصادي و اجراي انواع سیاست

بر عناصر  ها آنهاي متداول  نمایند، لذا بررسی و شناسایی اثرات تمامی فعالیت زیست وارد می امدها را بر محیططیفی از پی
هاي راهبردي وجود دارند که اثرات چنـدانی بـر    زیستی در یک سند میسر نبوده و از طرف دیگر بسیاري از سیاست محیط
ها یا طرح و غربالگري آن، نیاز یا  ها، برنامه دلیل، با تحلیل سیاستهمین  زیست و اجزاي تشکیل دهنده آن ندارند. به محیط

ویژه در ایران، بسیار حائز اهمیت است. زیرا از  امر به شود. این ها و برنامه مشخص می زیستی سیاست نیاز به ارزیابی محیط عدم
هـاي اجرایـی    سـوي دولـت و دسـتگاه   هاي راهبردي در سطح کشور به طور ساالنه از  سویی تعداد بسیار زیادي از سیاست

                                                   
 

1- Screening 

 مشاوره با مسوولین

 مشارکت مردمی

  غربالگري
  نیاز است یا خیر؟) SEA(آیا به 

  یابی حیطه
  زیست) (محدوده گزارش محیط

  گیري تصمیم
  محیطی) (ادغام مالحظات زیست

  پایش

  تدوین گزارش

فرایند 
 تکرار
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شوند که قطعا  ها در زمان اجرا با تاخیرهاي بسیار طوالنی مواجه می شود و از سوي دیگر، بسیاري از این سیاست پیشنهاد می
  توان از اتالف منابع کاست. می ها آنگري  با غربال

بررسـی اولیـه و بـه    تعیـین کـرد. انجـام    بطی را معیارها و ضواتوان  ها می ها و طرح ها، برنامه سیاستبراي غربال کردن 
ي جغرافیـایی متـاثر از    محـدوده ، حـوزه اثرگـذاري  ابعاد و مانند  ییها بررسی مولفه ،تناسب نوع پروژه و محیط اکولوژیکی

هـا،   هاي احتمالی، حـوزه تـاثیر سیاسـت    ، نوع انتشار آلودگیگذاري ، میزان سرمایهزیستی برداري از منابع محیط بهره ،ها آن
  هاي بوم شناختی و... دراین رابطه، قابل استفاده خواهند بود. ها، ویژگی ها و طرح برنامه

نیاز به ارزیابی راهبردي  زیستی براي تبیین و مشخص کردن نیاز و یا عدم  براي غربالگري، استفاده از معیارهاي محیط
هاي زیـر مـورد توجـه     این خصوص باید معیارهاي و مولفهدارد. در ها، اهمیت ها و طرح ها، برنامه زیست براي سیاست محیط

  قرارگیرند:
 زیستی احتمال، مدت، فراوانی و بازگشت پذیري اثرات محیط –

 ماهیت تجمعی اثرات –

 ماهیت فرامرزي اثرات –

 (محدوده جغرافیایی یا افرادي که احتماال تحت تاثیر قرار گیرند)  شدت و گستره فضایی اثرات  –

 گیرند. مناطقی که احتماال تحت تاثیر قرار میپذیري  ارزش و آسیب –

 المللی برخوردار هستند. اندازهایی که اهمیت ملی یا بین  اثرات بر مناطق یا چشم –

  :هاي زیر پاسخ داد در کاربرد و استفاده از این معیارها در مرحله غربالگري، باید به پرسش

ي دولتـی و  هـا  سـازمان ، ها رها یا تصمیمات افراد، بنگاه، رفتاها آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر فعالیت –
 گذارد؟ می تاثیرغیردولتی 

هـا یـا سـایر تغییـرات در      آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث بروز تغییـرات در زیربناهـا یـا سـکونتگاه     –
 شود؟ کاربري اراضی می

 گذارد؟ تحت حفاظت تاثیر می آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر فضاهاي سبز یا سایر مناطق –

 گذارد؟ سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر منابع طبیعی و اکولوژیکی تاثیر میآیا  –

هاي فسیلی و انتشـار دي اکسـید    مصرف سوخت به ویژهآیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر مصرف انرژي  –
 آورد؟ وجود می به ها آنقدار اي تاثیر دارد و چه تغییراتی در م کربن و سایر گازهاي گلخانه

(جامد، مـایع یـا     آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث تغییر در مقدار انتشار نوع پسماندهاي تولید شده  –
 شود؟ ها به آب، هوا یا خاك می پسماندهاي خطرناك) یا مقدار انتشار آالینده

(ماننـد انتشـار     اي از سایر منابع  ار گازهاي گلخانهآیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث تغییر میزان انتش –
 شود؟ هاي دفن) می هاي اهلی یا مکان گاز متان از دام

 شود؟ آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث تغییرات مهم در رفتارها و الگوهاي حمل و نقل می –
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 آیا اثرات سیاست، برنامه، طرح بر مردم و جوامع تاثیر دارد؟ –

  شود؟ ها باعث ارتقاي پایداري می ها و طرح ها، برنامه سیاست آیا اجراي –
هـاي مختلـف مـدیریت پسـماند، حمـل و       ها ممکن است از کارشناسان و متخصصان از حوزه براي پاسخ به این پرسش

روي  شدر پـی سه حالت ها، در مرحله غربالگري  نقل، اکولوژي، علوم اجتماعی و ... بهره گرفت. پس از پاسخ به این پرسش
  خواهند بود:

همـین علـت، نیـازي بـه انجـام       زیست نداشته و بـه  برنامه یا طرح پیشنهادي احتماال اثرات شدیدي بر محیط - 1
 زیست نیست. ارزیابی راهبردي محیط

زیستی داشته باشد، ولی براساس معیارهـاي   درحالت دوم، برنامه یا طرح پیشنهادي ممکن است اثرات محیط - 2
بینـی   ید نباشند. دراین حالت، باید سیستم پایش مقدماتی را بـراي رصـد اثـرات پـیش    باال، اثرات چندان شد

زیسـتی و همچنـین وضـعیت     حالت، بسته به نوع اثرات و قوانین و مقررات و استانداردهاي محیط نمود. دراین
 تفصیلی درآینده موردنیاز باشد یا نباشد. است ارزیابی زیست، ممکن محیط

زیستی شدیدي بوده و الزاما بایـد مـورد ارزیـابی     ا طرح پیشنهادي، داراي اثرات محیطدرحالت سوم، برنامه ی - 3
بر در سواحل جنوب یا توسعه کوریـدور شـرق، در    راهبردي قرار گیرند. براي مثال، برنامه توسعه صنایع انرژي

مراحـل غربـالگري   ) 5-3هایی هستند که نیاز به ارزیابی راهبـردي دارنـد. در شـکل (    ها و برنامه زمره سیاست
  نشان داده شده است.  
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  زیست مراحل انجام غربالگري ارزیابی راهبردي محیط - 5- 3شکل 

Source: Paul.Scott, Peter Marsden(2003), Development of Strategic Environmental Assessment (SEA) Methodologies for Plans 
and Programmes in Ireland, Published by the Environmental Protection Agency 

  ها ازنگري سیاستبررسی و ب
  ها ها و طرح برنامه

  غربالگري اولیه

SEA 
  ممکن است مورد نیاز باشد

  غربالگري و کاربرد
  نیاز نیست SEAبه   نیاز است SEAبه   محیطی معیارهاي زیست

 ضرورت انجام
SEA  

  هاي الزم تشکیل کارگروه

تدوین بیانیه و نتایج 
  غربالگري
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  1گزینی یابی یا دامنه حیطه -3-3-2

هـا و   ها، برنامـه  هاي انجام شده در مرحله غربالگري مشخص شود که سیاست که براساس مستندات و بررسی درصورتی
محدوده  چه چنانکار مشخص شود. زیرا  ي و دامنهمند، محدوده  ها نیاز به ارزیابی دارند، ضرورت دارد که به روشی نظام طرح

ها،  زیستی نامطلوب ناشی از اجراي سیاست بینانه و عملی از اثرات و پیامدهاي محیط ي تحلیلی واقع کار مشخص نشود، ارائه
عـات  ي مطالعه، روش مطالعه، نـوع و ماهیـت آمـار و اطال    ناشدنی خواهدبود. براین اساس و دراین مرحله، عمق و محدوده

باید بـه روشـنی    ،ها آنهاي راهبردي و دامنه و گستره اثرگذاري  هاي مرتبط با هریک از گزینه موردنیاز، اقدامات و فعالیت
  گردند. تبیین 

بـر  زیسـت   راهبـردي محـیط  یی هستند کـه در مراحـل اولیـه در ارزیـابی     ها گزینی و انجام مطالعات پایه فعالیت دامنه
حد زیادي بستگی بـه   اهمیت این مرحله تاحدي است که موفقیت مراحل بعدي ارزیابی تا گیرند. میصورت  زیست محیط
از گـردآوري اطالعـات غیرضـروري ممانعـت      ،صحیح دارد. با مشخص کردن دامنه و محـدوده کـار  مناسب و  گزینی دامنه

اي  و محـدوده کـار بایـد بـه گونـه      شود. دامنـه  می جویی صرفهاي  ها و زمان به میزان قابل مالحظه آمده و در هزینه عمل به
ربـط و   ي ذيهـا  سـازمان شده، عالوه بـر کـاربردي بـودن بـراي      ارائهمشخص گردد تا چارچوب نهایی گزارش و مستندات 

 مجري، شفاف و حتی براي جامعه و عموم مردم نیز قابل استفاده و درك باشد.

ی از مشکالت و مسایل محتمـل و انتخـاب موضـوعات    یابی عبارت است از فرآیند بررسی حیطه وسیع کلی دامنه طور به
حائز اهمیت که الزم است در بقیه مراحل گزارش ارزیابی، مطالعه و بررسی شوند. بـه عبـارت دیگـر تمرکـز دادن فرآینـد      

هـاي مربوطـه اسـت. براسـاس سـواالت و       روي در بررسـی  ارزیابی بر یک سري سواالت و موضوعات اصلی و پرهیز از زیاده
هـاي ارزیـابی از جملـه بررسـی وضـعیت موجـود        شـوند، سـایر بخـش    گزینـی تعیـین مـی    تی که در مرحله دامنـه موضوعا
  .Beanlands, 1990)( زیستی صورت خواهدگرفت محیط

هـاي   گزینی عبارت است از تعیین موضوعات نیازمند بررسی، اطالعات مورد نیاز و تحلیـل  براساس تعریفی دیگر، دامنه
اي تعیین عمق و محدوده مطالعات ارزیابی است. خروجی اولیه ایـن مرحلـه از مطالعـات ارزیـابی، تهیـه      اولیه مورد نیاز بر

  (Lohani, et al, 1997) .خصوص مطالعات پایه) خواهد بود مناسبی براي مراحل بعدي (به 2شرح خدمات
زیسـت همـواره بـا     یطشـود کـه مطالعـات ارزیـابی اثـرات محـ       ضرورت و اهمیت این مرحله از این حقیقت ناشـی مـی  

اي روبرو است. بنابراین، هرگونه فعالیتی که منجـر بـه تعیـین اولویـت و افـزایش کـارایی و        هاي زمانی و بودجه محدودیت
یـابی   گزینی یا حیطـه  گیرندگان بر مسایل اصلی شود، حائز اهمیت است. به طور خالصه اهداف دامنه تر تصمیم تمرکز بیش

  شامل موارد زیر است:
                                                   

 
1- Scoping 
2- Term of Reference (TOR) 
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 .شود توجه ها آنبه  ارزیابی فرآیند در بایستی که اساسی مسایل و مباحث یمعرف –

 .شوند بررسیزیست  راهبردي محیط ارزیابی مطالعات درباید  کههایی  یا حوزه ها محدوده معرفی –

 گیران. و تصمیم سازان تصمیم براي الزم اطالعات تهیه –

 .گیرند قرار بررسی مورد دقت هب بایستی که اصلی عوامل و زیستی محیط مهم اثرات تعیین –

 ها.   ها و طرح ها، برنامه براي سیاستي اصالحی ها گزینه تعریف و معرفی به کمک –

ها بـوده و   ها و طرح ها، برنامه گزینی بسیار فراتر از تعیین مرزهاي اثرگذار سیاست توان گفت که دامنه طور خالصه می به
بهـاي   ها آنها است که باید در مطالعات مراحل بعد حتما به  ها و نگرانی ویتحاصل این فرآیند، دستیابی به فهرستی از اول

هـا، مطالعـات بررسـی وضـع موجـود براسـاس نتـایج حاصـل از          شود. بر حسب نوع و ماهیـت ایـن اولویـت    تري داده بیش
  .(IEEM, 2006)است  گزینی شامل مراحل زیر هاي خود را تعیین و دنبال خواهد نمود. فرآیند دامنه گزینی سرفصل دامنه

  راهبرديي اقدام ها و گزینه ها طرح ها، ، برنامهها سیاستشناخت دقیق از  –

 تعیین محدوده اثرگذاري –

 نفع و ذي نفوذ ي ذيها گروهرکاران و اند  مشخص کردن دست –

ت اسـت کـه در   زیسـ  ها و ارکانی از محیط یابی یا دامنه گزینه شناسایی و تعیین مولفه این ترتیب، هدف اصلی حیطه به
ین اثـرات  تـر  مهـم  هـا  آنبنـدي   گیرند. با اولویت ها تحت تاثیر قرار می ها و طرح ها، برنامه هاي مختلف سیاست نتیجه گزینه
  ها اجتناب شود. شود تا از اتالف منابع مالی، انسانی و هزینه شود. این کار باعث می شناسایی می

هـاي مـرتبط بـا     ها و فعالیت هاي مختلف سیاست اهداف راهبردي و گزینهاین منظور در ابتدا اهداف کالن، خرد و  براي
گذارنـد را شناسـایی    زیست تاثیر می هایی که بر محیط بتوان آن دسته از فعالیت ها آنشوند تا بر مبناي  شناسایی می ها آن

هاي کسـب و   نوین، تغییر فعالیت هاي گذاري در فناوري هاي جدید، سرمایه تواند شامل توسعه پروژه ها می کرد. این فعالیت
شـود. بـراي    ها را شامل می اي از فعالیت طیف گسترده ها آنریزي فضایی، توسعه شهري و... باشد که هر کدام از  برنامه  کار، 

اي، میزگردهاي تخصصی و ... بهـره   توان از جلسات مشاوره ها، می ها و برنامه هاي مختلف سیاست ها و فعالیت تعیین گزینه
ین عناصـر و ارکـان   تـر  مهـم هـا،   هـا و طـرح   هـا، برنامـه   هـاي مختلـف سیاسـت    ها و فعالیـت  گرفت. پس از شناسایی گزینه

شوند. این کار نیز از طریق مشـاوره و   بندي می گیرند شناسایی و اولویت ها قرار می زیست که تحت تاثیر این فعالیت محیط
یـابی در فرآینـد    ) مراحـل حیطـه  6-3شـود. در شـکل (   رشناسان انجام مینفعان دولتی و غیردولتی، کا مذاکره با کلیه ذي

  زیست نشان داده شده است.   ارزیابی راهبردي محیط
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  زیست در فرآیند ارزیابی راهبردي محیط یابی دامنه - 6- 3شکل 

شود. باید توجه کـرد کـه در ایـن گـزارش بـراي       گزینی، گزارشی با همین عنوان تهیه می معموال، به دنبال انجام دامنه
هـا و   هـا و طـرح   ها، برنامـه  هاي مختلف سیاست اجتناب از اتالف هزینه، زمان و نیروي انسانی باید به مسایل کلیدي گزینه

گیرنـد، ارائـه شـود. اطالعـات      ها تحـت تـاثیر قـرار مـی     هاي هریک از گزینه زیستی که در نتیجه فعالیت هاي محیط مولفه

  از مرحله اول

هایی که  ها و برنامه لیدي سیاستشناسایی عناصر ک
  باید ارزیابی شوند

محیطی که باید  شناسایی مسایل زیست
  ارزیابی شوند

هاي ملی و محلی و  گردآوري اطالعات درخصوص برنامه
ها و  محیطی که ممکن است بر سیاست استانداردهاي زیست

  تاثیر داشته باشند ها برنامه

به منظور  محیطی هاي زیست تدوین اهداف و شاخص
  ها ارزیابی اثرات براساس یافته

هاي مناسب براي دستیابی به اهداف  تعیین گزینه
  ها ها و برنامه سیاست

مشاوره و مذاکره با 
  زیست مسوولین محیط

مشاوره با سایر 
  نفعان ذي

  مرور:
  ها و حساسیت زیست، ارزش مسایل محیط -
ها و  تاثیر عوامل خارجی بر سیاست -

  ها برنامه

زیست در  تدوین فهرست اهداف محیط
هایی که باید  مقایسه با سیاست و برنامه

آزمون شوند و مطابقت دادن آن با 
  اهداف

هاي برتري که باید در  گزینه
ها براي  غربال کردن گزینه  مدنظر قرار گیرند SEAگزارش 

  هاي برتر تعیین گزینه

  گزینی گزارش دامنه
  نفعان) (قابل دسترس براي ذي
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زیست ارائـه شـود. بـه طـور خالصـه در گـزارش        تفصیلی تر در این خصوص باید در گزارش اصلی ارزیابی راهبردي محیط
  یابی باید مطالب زیر درج شود: دامنه

 یابی) هدف دامنه ،ها آنها، فرآیند تهیه و تصویب  ها و طرح ها، برنامه (معرفی اجمالی سیاست  مقدمه  –

ل چارچوب زمـانی و فهرسـت مشـاورین و    شام(  زیست  محیطرزیابی راهبردي شناسی پیشنهادي گزارش ا روش –
 نفعان) ذي

 دار بودن اثرات) (در صورت مکان  ها و برنامه و طرح  هاي سیاست نقشه و تصویري از محدوده تحت تاثیر فعالیت –

 ها ها و طرح ها، برنامه اهداف کلیدي سیاست –

 ها ها و طرح ها، برنامه فهرست اولیه گزینه –

 زیستی هاي اساسی و کلید محیط مولفه –

 زیستی هاي محیط اهداف و شاخص –

 ها ها و طرح ها، برنامه تعامل و تاثیر سایر سیاست –

 زیستی هاي محیط محدودیت –

 زیست یابی ارزیابی راهبردي محیط نتایج نهایی دامنه –

  ها و اطالعات منابع و ماخذ داده –

  (مستندسازي)  زیست  محیط تدوین گزارشمراحل  -3-4

  زیست شناخت وضعیت موجود محیط  -1- 3-4

زیسـتی ناشـی از اجـراي سیاسـت،      یک گزارش ارزیابی راهبردي خوب باید به خوبی مالحظـات اثـرات بـالقوه محـیط    
که ایـن مالحظـات بـه خـوبی مـورد حمایـت نظـام         هاي پیشنهادي را مستندسازي و ارائه نماید. براي این ها و طرح برنامه

پایـدار سـازگار شـده و رابطـه آن بـا       ي توسـعه ارگیرد، باید مطالب مندرج در آن با اصـول  سازي قر گیري و تصمیم  تصمیم
زیست باید فاکتورهـاي   اقتصادي و اجتماعی نیز به خوبی تبیین شود. همچنین در گزارش ارزیابی راهبردي محیط مسایل
د تـا بتـوان از پایـداري اجـراي     گیري ادغـام شـوند، بـه خـوبی تبیـین شـون       زیستی که قرار است در فرآیند تصمیم محیط

ي تفصیل گزارش ارزیابی راهبردي بـه طـور عـام و تبیـین      ها اطمینان حاصل کرد. البته درجه ها و طرح ها، برنامه سیاست
ها و برنامه، دامنه و محدوده اثـرات و ماهیـت    زیست، نوع سیاست هاي محیط وضعیت موجود به طور اخص بسته به ویژگی

زیست در دسترس باشد، این اطالعات بایـد در   هاي قبلی در زمینه محیط اگر اطالعات اولیه یا ارزیابی اثرات متفاوت است.
  گزارش وضعیت موجود ارائه شوند.  

، الزم اسـت شـناخت دقیقـی از    زیست محیطپیشنهادي بر ها بر  ها و طرح ها، برنامه اثرات سیاستبه منظور درك بهتر 
در  زیسـت،  محـیط  و اولیـه  دست آید. ایـن شـناخت از شـرایط پایـه     به ها این سیاست پیش از اجرايزیست  محیط شرایط 
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از شـرایط موجـود    و شـفافی  درك درسـت  گیـرد و در نتیجـه   مـورد اسـتفاده قـرار مـی    مراحل بعـدي سـنجش و پـایش    
زیست  ایی دقیق محیطشناسبنابراین، . آورد میو نتایج درست تر و قابل اعتمادتري را به همراه  زیست ارائه می دهد محیط 

گیرنـد بسـیار حـائز اهمیـت      قرار مـی  ها ها و طرح ها، برنامه سیاست هاي مختلف ها و گزینه فعالیت تاثیرپیرامونی که تحت 
شـود. بـا شناسـایی     ارائـه صورت کامل ه زیست باید ب است. شناسایی محیط بارگذاري یا به عبارتی تشریح وضعیت محیط

 یـک  کـدام برخوردار بوده و  يتر بیشي گذاربار  از قابلیت ها مکاناز  یک کدامخص نمود که توان مش زیست می دقیق محیط
هـاي   زیسـت سرفصـل   . در شناسایی و تشریح وضعیت محیطهستندپذیرتر  ها آسیب از مناطق به بارگذاري و انتشار آالینده

  مهم شامل موارد زیر است:
  ی شامل منابع فیزیکی و بیولوژیکی)شناخت محیط طبیعی یا اکولوژیکی (منابع اکولوژیک –
ي هـا  ویژگـی شناخت محیط اجتماعی (شامل تحوالت جمعیت، جوامـع، الگوهـاي زیسـت و معیشـت جوامـع،       –

 فرهنگی و اقتصادي)

 ..).هاي شهري و روستایی، قلمروهاي عشایري و هاي انسان ساخت (شامل محیط شناخت محیط –

 شناسایی کاربري اراضی –

(محـیط   طبیعـی  محـیط  :هاي موردسـنجش عبارتنـد از   پذیر، زمینهتاثیرزیست  وضعیت محیط این ترتیب در تشریح به
ارزیـابی ایـن   مند تشریح شـوند.   که باید به صورت نظام اجتماعی و فرهنگی -هاي اقتصادي فیزیکی و بیولوژیکی) و محیط

شناسـایی   ،شـود. در ایـن مرحلـه    ی تفصـیلی در نظـر گرفتـه مـی    زیست محیطها معموال به عنوان بخشی از ارزیابی  محیط
خصوصـا منـاطق داراي اهمیـت حفـاظتی بـه صـورت        ،قرار خواهند گرفـت  تاثیرهایی که به صورت بالقوه تحت  بوم زیست

  شوند. تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و اجزا و کارکردهاي آن تشریح می
پـذیر اسـت.   تاثیرهـاي   شـناخت محـیط  ی عامل مهمی در تعیـین  زیست محیطاي از اطالعات  آوري طیف گسترده جمع

بینی پیامدهاي سوء کمک شـایانی   پیش وی زیست محیطها در تعیین دامنه و گستره اثرات  استفاده و گردآوري از این داده
ي تولید کننده اطالعـات  ها سازمانی بسیار پرهزینه است، از این رو زیست محیطکه تولید اطالعات  با توجه به این نماید. می

  ریزان و تهیه کنندگان گزارش قرار دهند. اطالعات خود را در دسترس برنامهباید 
 زیسـت  محـیط هاي تشکیل دهنـده   ، شناسایی کلیه مولفهزیست محیطالبته باید به این نکته توجه نمود که در تشریح 

منطقه و  زیست محیطبه  مسالهوجود نداشته باشد، که این  ها آنممکن است اساسا عملی نباشد و بعضا نیز ضرورتی براي 
همواره مفهـوم نسـبی اسـت و نبایـد ایـن       زیست محیطآن بستگی دارد. مفهوم شناخت و تشریح  شناختی بومي ها ویژگی

زیسـت   هاي حاکم بـر محـیط  فرآیندها و  توان به شناخت کلیه مولفه می هاي کنونی  ذهنیت ایجاد شود که با دانش و روش
زیست را گـردآوري کـرد کـه     باید آن دسته از اطالعات در رابطه با محیط زیست محیطدست یافت، بلکه در مرحله تشریح 

  میسر باشد. ها طرحها و  ، برنامهها سیاستي گزارش ارزیابی راهبردي ها بخشبا سایر  ها آنو پیوند  ها آنامکان تحلیل 
زیسـت منطقـه    شریح محیطشناسایی وضعیت اقتصادي و اجتماعی محدوده مطالعه بخش دیگري از مطالعات بخش ت

زیستی به دلیل کمرنگ دیدن این بخـش از مطالعـات بـه ویـژه تکیـه       است. متأسفانه در بعضی از گزارشات ارزیابی محیط
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اي و عدم مصاحبه با افراد ساکن یا بازدیدهاي میدانی در محـدوده مطالعـات کـه معمـوال در      بر مطالعات کتابخانه تر بیش
نماید. به طور معمول در تشریح محیط اقتصـادي و اجتمـاعی    و مشکالت متعددي بروز می لمسایکشور امري رایج است، 

  تواند شامل موارد زیر است: بایست صورت گیرد که می می اقتصادي  -معموال پنج نوع مختلف مطالعه اجتماعی
  اقتصادي -اجتماعی 1مطالعه خطوط اساسی –
 شناسی جمعیتمطالعه  –

 ن جمعیتمطالعه مالکیت اراضی و اسکا –

 ي زراعیها نظاممطالعه  –

 مطالعه توسعه روستایی –

بـه دلیـل محـدودیت اعتبـارات و همچنـین       ،توسعه نظیر ایران درحالباید متذکر گردید که در بسیاري از کشورهاي 
د البته قبل از شروع مطالعات این بخش بای نماید. اجتماعی کفایت می -انجام یک مطالعه دقیق اقتصادي ،کمبود اطالعات

گیـري، تعـداد    اي)، روش نمونـه  نامـه  پرسـش اي، میـدانی و   ، نحوه انجام مطالعـات (کتابخانـه  مورد نظري ها بخش در مورد
گیـري نمـود. در    هاي مطالعه، زمان انجام مطالعه و سایر موارد مورد نیاز تصـمیم  ها، تعداد پرسشگران موردنیاز، روش نمونه

وسـعت، نـوع    ،مـزارع، سرپرسـت خـانوار، محـل    هاي اقتصادي مانند  ا و مولفهپارامترهبخش اقتصادي مطالعات، شناسایی 
ي هـا  بخـش خط فقر و سـایر موضـوعات مـرتبط بـا      ،زمین، محصوالت، تعداد دام، استفاده از منابع، میزان درآمد، اشتغال
  اقتصادي بسیار حائز اهمیت هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

اجتماعی بسیار حائز اهیمـت اسـت. ایـن      ردآوري و کسب اطالعات براي تحلیل محیطگ ،بخش مطالعات اجتماعی در
بایست طیفی از اطالعات از جمله سطح تحصیالت، بعد خـانوار، وضـعیت سـواد، مـذهب، تعـامالت اجتمـاعی،        مطالعه می

ت، نحوه مالکیت بینی رشد جمعی خدمات موجود در منطقه، مطالعات جمعیت، روند رشد جمعیت، ترکیب جمعیتی، پیش
یـا نماگرهـایی بـراي     هـا  شـاخص اسـتفاده از   ،این بخش اراضی، نظام زراعی و در صورت لزوم سایر عوامل را دربرگیرد. در

  تواند بسیار راهگشا باشد. می طبیعی و اقتصادي اجتماعی  زیست محیطتبیین و تشریح 
ی و زیسـت  محـیط هـا یـا اطالعـات     وصـیفی داده هاي عددي یـا ت  یا نماگرهاي به مفهوم گسترده خود کمیت ها شاخص

سـاده کـردن اطالعـات بـه طریقـی مـوثر و شـفاف بـراي          ،هـا  آناقتصادي اجتماعی هستند کـه هـدف اصـلی از تـدوین     
–اهـم از اقتصـادي   زیسـت  محـیط باشد. به همین دلیل در تشـریح وضـعیت    می نفع ذيي مختلف ها گروهگیران و  تصمیم

تواننـد   مـی  زیسـت  محـیط بـر  هـا   هـا، برنامـه و طـرح    سیاسـت  يشناسایی آثـار و پیامـدها  ی براي زیست محیطاجتماعی و 

                                                   
 

1- Baseline Survey 
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به دالیل زیـر   زیست محیطو نماگرها در تشریح  ها شاخصاي داشته باشند. به طور خالصه استفاده از  هاي گسترده استفاده
  گیرد: صورت می
  ی موجودزیست محیطهاي  خالصه کردن اطالعات و داده –
 زیست با محیطها  ها و طرح ها، برنامه سیاستالعات پیامدهاي اجراي مرتبط کردن اط –

 زیست به آالیندهاي مختلف   پذیري و حساسیت محیط ارزیابی بهتر آسیب –

 ی کلیدي و عمدهزیست محیطبر عوامل  تاکید –

 زیست  بر محیط ها طرحو  ها ، برنامهها سیاستتسهیل در مقایسه پیامدهاي اجراي  –

زیسـت و سـنجش پایـداري     ی ابزارهـاي بسـیار کارآمـدي بـراي پـایش محـیط      زیسـت  محـیط ي و نماگرهـا  هـا  شاخص
ی قابل سنجش بوده و بـا اسـتفاده از   زیست محیطهاي فرآیندي فوق عملکرد ها شاخص. با استناد هستندزیست نیز  محیط

د. گرچـه بعضـی از   بـه صـورت کارآمـدتري تلفیـق نمـو      زیسـت  محیطهاي  هاي بخشی را با سیاست توان سیاست می ها آن
ها را بسیار ساده  ، مقایسهها شاخص، لیکن استفاده از این رسند نظر می بهی از نظر ریاضی پیچیده زیست محیطي ها شاخص

  توان روندها را به صورت بارزتري مشاهده کرد.  می و  کند می
شـود کـه ایـن بخـش از      میمشخص  ،ارائه گردیدزیست  محیط از تعریفی که براي مطالعات وضع موجود این ترتیب،  به

پـس از   زیسـت  محیطمطالعات ارتباط تنگاتنگ و مستقیمی با مرحله پایش (دنبال کردن و سنجیدن وضعیت پارامترهاي 
راهبـردي   هـدف اصـلی ارزیـابی    کـه  ایـن   به زیست) دارد. باتوجه محیط بر موردنظر هاي ها و طرح ها، برنامه اجراي سیاست

در بررسـی وضـع موجـود اطالعـات و شـواهدي       اسـت،  زیسـت  محیطبر  ها آنهاي  فعالیترات بینی اث ، پیشزیست محیط
ي هـا  شـامل بررسـی و انـدازه گیـري     ،که مرحلـه پـایش  جا  از آندست خواهد آمد.  هپیش از اجرا ب ،شرایط منطقه درمورد
ییـرات صـورت گرفتـه، همـان     گیـري میـزان تغ   مالك سـنجش و انـدازه   بوده و ها ها و برنامه سیاستپس از اجراي مرتبط 

  مطالعات بررسی وضع موجود خواهد بود. 
هـاي   هـاي و گزینـه   ین پارامترهایی که تحت تاثیر فعالیتتر مهمزیستی براي کمک به شناسایی  ي محیط اطالعات پایه
  اره کرد:توان به موارد زیر اش خصوص می گیرند، مورد استفاده قرار گرفته و در این گذاري قرار می مختلف سیاست

 اندازها، مناطق حفاظت شده و غیره)  (مانند آثار باستانی، چشم  زیست  منابع کلیدي محیط –

 هاي در معرض خطر و تهدید و غیره) (براي مثال، کیفیت آب، گونه  پذیر و حساس  منابع کلیدي آسیب –

 زیست (مانند آلودگی آب، آلودگی خاك و غیره) هاي کلیدي محیط تهدید –

 (مانند تغییرات کیفیت آب، تحوالت جمعیت و غیره)  زیستی  دي محیطروندهاي کلی –

هـا،   زیست با سیاسـت  زیستی امکان تبیین برقراري رابطه بین پارامترهاي محیط ها و اطالعات محیط با استفاده از داده
زیست استفاده  یت محیطو کیفی در خصوص وضع هاي کمی  شود. براي این منظور باید از داده ها میسر می ها و طرح برنامه

طور خالصه، گزارش وضعیت موجود  زیست باید حاوي آخرین و به روز ترین اطالعات باشند. به کرد. اطالعات وضعیت محیط
  ):2003و همکاران،  Scottهاي زیر باشد ( باید داراي ویژگی
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هـا   ها و طرح ها، برنامه است(نوع سی  ها و طرح باشد  زیست باید متناسب با سیاست، برنامه وضعیت محیطگزارش  –
 کند). حد تفضیل گزارش وضعیت موجود را تعیین می

 زیست باید تا حد امکان دقیق باشد و از ارائه اطالعات اضافی خودداري شود. گزارش وضعیت محیط –

 اي که براي غیرمتخصصین هم قابل درك باشد. گزارش باید به صورت ساده و قابل درك ارائه شود، به گونه –

 زیستی منطبق باشد. هاي محیط رش باید با اهداف و شاخصگزا –

 زیست باید به صورت نقشه و متن ارائه شود. در صورت امکان گزارش محیط –

ي هـا  سـازمان از سـوي صـاحب نظـران و     زیسـت  محـیط  ي متعددي براي تهیه گزارش وضـعیت  ها مدلحاضر  درحال
کمیسـیون توسـعه پایـدار     ازسوي DSR(1پاسخ ( –وضعیت  –ن . چارچوب و مدل نیروي پیشرااست ارائه شده المللی بین

)CSD بـراي تبیـین    هـا،  شـاخص به عنوان مدل و ابزاري براي سازماندهی اطالعات و  1995) سازمان ملل متحد در سال
شـوند. نیروهـاي    مـی  ارائـه یی ها شاخصدر قالب » نیروهاي پیشران«شد. در این مدل، ابتدا  زیست محیط وضعیت موجود 

گذارند، اشاره دارد. این نیروهـا در قالـب    می تاثیریی که بر توسعه پایدار ها طرحها و فرآیندي انسانی، ها فعالیتیشران بر پ
 2ي نیروهـاي پیشـران  هـا  شـاخص کنند.  را تبیین می زیست محیط یی علل تغییرات مثبت و یا منفی در وضعیت ها شاخص

ي اقتصـادي یـا رفتارهـاي اجتمـاعی باشـند.      هـا  بخـش ي صنعتی یـا  اه فعالیتممکن است مربوط به توسعه یک شرکت، 
توان به نرخ افزایش جمعیت که مبین پیامدهاي افـزایش جمعیـت بـر توسـعه پایـدار       ي پیشران میها شاخصهاي  ازنمونه

 ، اشـاره کـرد  گـردد  اي که باعث تغییـر در وضـعیت موجـود ترکیبـات جـوي مـی       است و یا میزان خروجی گازهاي گلخانه
)Pulselli  ،2008و همکاران.(  

، بر شرایط موجود توسعه پایدار یا ابعاد خاص آن در یک مقطـع زمـانی معـین داللـت داشـته و      3ي وضعیتها شاخص
ي مورد انتظار دوران تحصـیل (تعـداد   ها سالعنوان مثال، تعداد  سازد. به شرایط فوق را به صورت کمی یا کیفی نمایان می

آموز در یک موسسه آموزشی ثبت نام و ادامه تحصـیل دهـد) مبـین وضـعیت      شود، هر دانش ییی که تخمین زده مها سال
  هاي موجود در سطح یک شهر نشان دهنده کیفیت هوا در مناطق شهري است (همان).   تحصیلی است یا غلظت آالینده

دولت، بخش خصوصی  هاي اتخاذ شده توسط ذي نفعان مختلف (اهم از ها و برنامه مبین سیاست 4ي واکنشها شاخص
عملکـرد و اثـر بخشـی اقـدامات بـراي       هـا  شـاخص شود. ایـن   هاي مدنی) است که نسبت به وضع موجود اتخاذ می یا نهاد

تـوان بـه تـدوین و تصـویب      ي این گروه مـی ها شاخصدهد. به عنوان نمونه برخی از  دستیابی به توسعه پایدار را نشان می

                                                   
 

1- Driving Forces-State-Response 
2- Driving Force Indicators 
3- State Indicators  
4- Response Indicators 
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ي اطالعـاتی، پوشـش شـبکه فاضـالب، تخصـیص هزینـه بـراي        ها فعالیتهاي اقتصادي، قوانین و مقررات، استفاده از ابزار
  کاهش آلودگی هوا و غیره اشاره کرد (همان).  

هـاي توسـعه    سازمان همکاريتوسط  1994در سال است که  PSR(1پاسخ ( –وضعیت  –بر گرفته از مدل فشار  DSRمدل 
. در ایـن  شـده بـود   ارائـه زیسـتی   هاي محـیط  چگونگی تدوین شاخصچارچوبی را در خصوص ) ارائه شد که OECD( اقتصادي
هـا   گـذاري  هاي واکنش یـا سیاسـت   هاي وضعیت و شاخص ، شاخصفشارهاي  ها در سه گروه با عنوان شاخص شاخص ،چارچوب

 ) چـارچوب مـدل سـازمان   7- 3شـکل ( . شـد هـایی ارائـه    شـاخص  هـا  آنبندي شدند که بسته به ماهیت بـراي هرکـدام از    طبقه
  دهد. ) نشان میOECDهاي توسعه اقتصادي ( همکاري

  
  ) OECDهاي توسعه اقتصادي ( ) سازمان همکاريPSRپاسخ ( –وضعیت  –مدل فشار  -7- 3شکل 

Source: Commission on Sustainable Development United Nations, 1995, Indicators of Sustainable Development-Guidelines and 
Methodologies   

مـدل   ها استفاده از مدل ها و برنامه زیستی و سیاست هاي محیط ها براي تبیین رابطه بین شاخص یکی از بهترین روش
زیست براي تبیین وضعیت  در گزارش ارزیابی راهبردي محیط DPSIR(2پاسخ ( -پیامد –وضعیت  –فشار  -نیروي پیشران

زیست در یک بازه زمانی خاص است. اگر ایـن   است. بیان کننده وضعیت پارامترهاي برگزیده محیط SOE(3زیست ( محیط
زیستی مورد  توانند به خوبی نشانگر تغییر در وضعیت پارامترهاي محیط اي و مرتب تهیه شوند، می ها به صورت دوره گزارش

هاي اکولوژیکی (فیزیکی، بیولوژیکی) و  زیست در بخش این ترتیب الزم است براي هر یک از اجزاي محیط بررسی باشند. به
  )2004و همکاران،  Pinter(  هاي مناسب و قابل ردیابی تعیین شود  اقتصادي اجتماعی فرهنگی، شاخص

                                                   
 

1- Presure-State-Response 
2- Driving Force-Pressure-State- Impact-Response 
3- State of Environment 

  هاي فشار شاخص
(Pressure Indicators) 

  کشاورزي -
  صنعت -
  حمل و نقل -
  انرژي -
  سایر -

  هاي اطالعاتی جریان

  وضعیتهاي  شاخص
(State Indicators) 

  هوا -
  زمین -
  تنوع زیستی -
  سایر -

  واکنشهاي  شاخص
(Response Indicators) 

  قوانین و مقررات -
  خانوارها -
  هاي دولتی سازمان -
  المللی هاي بین سازمان -

  آلودگی

  هاي سیاست

برداري از  بهره
  منابع

  اطالعات

  ها برنامه

  هاي بخشی ها و برنامه سیاست
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بـراي ارائـه    زیـر  مسـایل را در درك و مجریـان   گـذاران  گیـران و سیاسـت   ، تصمیمزیست محیطوضعیت موجود تبیین 
(کارگاه آموزشی تهیـه گـزارش    نماید یاري می زیست اي تدوین گزارش ارزیابی راهبردي محیطتصویري جامع از محیط بر

  ):1383زیستی ایران،  زیست و ارزیابی محیط ملی وضعیت محیط
  زیست محیطاتفاقات و روندهاي موجود در  –
  ها آنعلت رویداد  –
  اقدامات اتخاذ شده و قابل اتخاذ براي رفع مشکالت –
  (ادامه روندهاي موجود) ها آنعواقب نادیده گرفتن  –
  یزیست محیطافزایش درك و آگاهی از جریانات و شرایط  –
  گیري آگاهانه در همه سطوح اي براي بهبود تصمیم فراهم نمودن پایه –
 گیري پیشرفت صورت گرفته به سمت پایداري تسهیل اندازه –

زیسـتی در سـطوح    مالحظـات محـیط   زیسـت و ادغـام   این چارچوب، اطالعات الزم را براي ارزیـابی راهبـردي محـیط   
 ارائـه زیسـت   اي از ارتباطـات علـی در محـیط    صورت زنجیره بهDPSIR  مدلکند.  ریزي تسهیل می برنامه  گذاري و  سیاست

هـا   ی، نهایتا به پاسـخ زیست محیطهاي  شود. این زنجیره از نیروي پیشران آغاز شده و با گذر از فشارها، وضعیت و پیامد می
شود. به طور کلی این مـدل بـراي توضـیح روابـط موجـود       ها، نهادهاي غیردولتی و مردم ختم می سوي دولت یا واکنش از
ـ     ،بسیار مفید است. اما باید توجه داشت یزیست محیطها، دالیل و نتایج مشکالت  میان ریشه ی از توضـیح ایـن زنجیـره علّ

پـذیر اسـت.    تـر امکـان   تفکیک مراحل کلی به مراحل جزئیاي است که تنها از طریق  امر پیچیده ،ران تا پاسخ نیروي پیش
دهـد.   را نشان می DPSIRمدل  براساسها را  ، برنامهها سیاستی مدل و رابطه آن با کلی از زنجیره علّ فرآیند) 8-3( شکل

  شوند. مراحل یاد شده معرفی میي هر یک از ها ویژگیکه در ادامه 
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  ها سیاست) و رابطه آن با DPSIRپاسخ ( -پیامد –وضعیت  –فشار  - مدل نیروي پیشران - 8- 3شکل 

Source:1. Kumar Singh, Rajesh, H.R.Murty, S.K.Gupta, A.K.Dikshit ,(2008) ,An overview of sustainability assessment 
methodologies,Journal Ecological Indicators ,2008 Elsevier Ltd, 
Pintér. László ,Darren Swanson , Jane E. Barr 2(2004), Strategic Environmental Assessment:A Concept in Progress, Annotated 
Training Module Prepared for the World Bank Institute   

یـن صـورت بیـان کـرد کـه      ا را بـه   )DPSIR( پاسـخ  - اثـر  - وضـعیت  - فشـار  - توان مدل نیـروي پیشـران   طور خالصه می به
زیست مانند مصرف بیش از حـد   محیط هایی مانند رشد جمعیت، رشد اقتصادي، شهر نشینی و ... منجر به فشارهایی در  پیشران

گذارد. سرانجام ایـن وضـعیت نیـز باعـث      زیست تاثیر می شوند که این فشارها بر وضعیت محیط زیست می منابع و آلودگی محیط
شـود   ها (ابزارهاي کنترلی) اتخاذ مـی  گردند. در جهت کاهش این اثرات، پاسخ ر سالمت انسان و اکوسیستم میبروز اثرات منفی ب

ایـن ترتیـب جایگـاه     را کنتـرل نمایـد. بـه    هـا  آنهاي دیگر این زنجیره اثر بگـذارد و   که ممکن است بر نیروهاي پیشران یا بخش
  شود.   تعیین می ها آناعمال نمودن  هاي کنترلی مشخص شده و سطح مناسب صحیح اتخاذ پاسخ

هـاي اتخـاذ شـده تنهـا بـه نیروهـاي        )، پاسخDPSIRپاسخ ( -اثر -وضعیت -فشار -نیروي پیشراني ابتدایی ها مدلدر 
) بـه تبعیـت از   9-3تواند شامل همه اجـزاي مـدل گـردد (شـکل      ي جدیدتر، پاسخ میها مدلگشت. اما در  پیشران باز می

کـاراتري خواهـد داشـت. بـه      هاي ابتدایی زنجیر (نیروي پیشران) وارد شـود، نتـایج بهتـر و    به حلقههاي اتخاذ شده،  پاسخ
  .است در ایجاد آلودگی هوا پیشرانعنوان مثال، نیاز به حمل و نقل، نیروي 

عوامل پیشران یا   
  محرك:

(Driving forces) 
پویایی جمعیت  -

 شناختی
 هاي اقتصادي فعالیت -
  اشغال -

  فشارها:
(Pressure) 

  مصرف آب -
  تخلیه ضایعات مایع -
  مصرف انرژي -
  انتشار گازها  -
  تولید ضایعات جامد -
  استفاده از زمین -

  وضعیت و روند:
(State) 

  هوا -
  آب -
  زمین -
  تنوع زیستی -
  ارتقاء محیط زیست -

 تاثیرها بر:
(impact) 

  ها اکوسیستم -
کیفیت زندگی و  -

  سالمت انسانی
  اقتصاد شهري -
سطح سیاسی و  -

  تشکیالتی
  ست زی ارتقاء محیط -

  (Response)ها   پاسخ
  اداري - ابزارهاي سیاسی -
  ابزارهاي اقتصادي -
  ابزارهاي فناوري -
  فرهنگی, آموزشی و ارتباطات عمومی- ابزارهاي اجتماعی -
  ابزارهاي مداخله فیزیکی  -

    

  اقدام  اطالعات 
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ت نام هاي اتخاذ شده در جهت کاهش این نیاز باشد (به عنوان مثال تعبیه مراکز خرید براي محالت، لزوم ثب اگر پاسخ
هاي اتخاذ شده بر روي اثرات منفی ناشی از آلـودگی   ...) نسبت به پاسخ دانش آموزان در مدارس نزدیک به محل زندگی و

  هاي ناشی از آلودگی هوا) موثرتر خواهد بود. هوا (مانند کنترل بیماري

  
  ) DPSIR( پاسخ - اثر - وضعیت - فشار -مدل نیروي محرکه -9- 3 شکل

  با اندکی تغییر (EEA, 1999): ماخذ
  

ي توسـعه  هـا  ، گـزارش اي از کشـورها  ی براي شهرها، منـاطق، کشـورها و مجموعـه   زیست محیطتدوین گزارش وضعیت 
ی از قبـل  زیسـت  محـیط به اهـداف   ها آنمیزان دستیابی (یا فاصله) هر یک از  دهنده نشانمعمول بوده و  غیره، اي و منطقه

ی، بیـانگر  زیسـت  محـیط وضعیت تبیین که گزارش  جا آن. از است ها و برنامه ها سیاستو همچنین رابطه آن با تدوین شده 
ي هـا  مـدل است، براي شناسایی دالیل و نتایج این وضعیت نیاز بـه اسـتفاده از    زیست محیطتصویري از وضعیت و شرایط 

هـاي   مختلف در طـول دوره  2ها یا نماگرها و نمایه 1ها شاخص، استفاده از ها مدلگونه  معلولی است. پایه و اساس این -علی
  است.  مورد بررسیزمانی 

 انـد. در  قـرار گرفتـه   مـورد اسـتفاده  موضوعات مختلف  در موردهمواره به عنوان ابزارهاي استخراج اطالعات  ها شاخص
و  زیسـت  محـیط مربـوط بـه    يهـا  شـاخص استفاده در علومی چون اقتصاد و علوم اجتمـاعی،   ي موردها شاخصمقایسه با 

                                                   
 

1- Indicator 
2- Index 

  )Pressureفشار (
هاي مخرب منجر به مصرف حد منابع  فعالیت

  گردد. زیست می ی محیطو آلودگ

  )Driving Forceنیروي پیشران (
هاي  نیازهاي انسانی منجر به فعالیت

  گردد. مخرب می

  )Impact(اثر 
اثرات منفی بر سالمت انسان و 

  اکوسیستم

  )State(وضعیت 
زیست ناشی از  تغییر وضعیت محیط

  آلودگی یا کاهش منابع

  )Response(پاسخ 

  امعهتدابیر اتخاذ شده توسط ج



  105  01/10/94    ستیز طیمح يراهبرد یابیارز مختلف يها روش و کردهایرو یبررس - سوم فصل

 

و سـایر   1992و توسـعه در سـال    زیسـت  محـیط  در مـورد شوند. کنفرانس ریـو   ، بسیار جدید محسوب میپایدار ي توسعه
منجر به شناخت نیاز به دسـتیابی   زیست محیطات فعال در زمینه موسسو  ها سازمانگرفته توسط  هاي مهم صورت فعالیت

 در مـورد تـرین مفـاهیم    ی گردیده اسـت. معمـول  زیست محیطها و اثرات  شرایط، روند ددر مور تر بیشبه دانش و اطالعات 
و اطالعات. در ادامه شرح مختصري از هر یک از ایـن مفـاهیم ارائـه     یا نماگرها ، شاخص، نمایه1عبارتند از: داده ها شاخص

 .)Segnestam, 2002گردد ( می

هـا   آید. اغلـب داده  حساب می اساس تشکیل شاخص، نمایه و اطالعات بهسازي است و  داده جزء اصلی و اولیه در کار شاخص
زیست (یا موارد دیگـر ماننـد اقتصـاد و...) اسـتفاده      توان به طور مستقیم براي تحلیل تغییرات در شرایط و وضعیت محیط را نمی

ها اغلب ابـزار تحلیـل    شوند. شاخص میشوند، معموال جزء ابزارهاي اولیه تحلیل محسوب  ها که از داده استخراج می نمود. شاخص
به عنوان اساس ارزیابی در جهت فـراهم نمـودن اطالعـات درمـورد رونـد       ها آنتوان از  بهتري نسبت به داده هستند، چرا که می

، ها به عنوان ورودي فرآیند تعیـین خـط مشـی    هایی، شاخص تغییرات استفاده نمود. عالوه بر این، به عنوان اساس چنین ارزیابی
  شوند. استفاده می

(نماگرها) قراردارند که از مجموع چند شاخص تشکیل شـده و در سـطح    ها پس از شاخص در این سلسله مراتب، نمایه
آن  براسـاس بنـدي شـده و    شوند. در نهایت نیز اطالعات حاصل استخراج و جمع اي یا بخشی به کار برده می ملی و منطقه

  ).10-3شود (شکل  گیري می نتیجه

  
  سلسله مراتب داده، شاخص، نمایه و اطالعات -10- 3 شکل

  (Segnestam, 2002): ماخذ
را تبیـین   زیسـت  محـیط گـذار بـر    تاثیرمبین نیازهاي انسان بوده و عوامل اصلی  ها شاخصاین  ي پیشران:ها شاخص

، میـزان تولیـدات صـنعتی و تولیـد ناخـالص      هـا  رانه خـودرو توان به س می ها شاخصي این دسته از ها کنند که از نمونه می
و شناسـایی رونـد    ها شاخصداخلی، ایجاد سرپناه و سکونتگاه، تامین آب و تولیدات کشاورزي و... اشاره کرد. اطالع از این 

کمک شـایانی  (فشارها)   در طراحی اقدامات ضروري براي رویارویی با مشکالت آینده  ها شاخصدر چارچوب  ها آنتحوالت 
گیـران خواهـد کـرد و بـه عنـوان مبنـاي پایـداري در         ریـزان و تصـمیم   خاذ تدابیر و تصمیمات مناسب از سوي برنامهبه ات

  ریزي بلندمدت مورد استفاده قرار خواهند گرفت.  اي و برنامه سناریوهاي توسعه
  

                                                   
 

1- Data 

  شاخص

  نمایه  داده
  اطالعات
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  توان موارد زیر را برشمرد: می ي این گروه ها شاخصین تر مهماز 
 تعداد، ساختار سنی، سطح سواد، ثبات سیاسی)(  جمعیت  –

 )حمل و نقل افراد، کاالها، ساخت خطوط حمل و نقل، حمل و نقل آبی، هوایی(   حمل و نقل –

 )مصرف انرژي به ازاي هر فعالیت اقتصادي، مصرف انواع سوخت، فناوري تولید و مصرف(   مصرف انرژي –

 ، نوع مصرف سوخت)ها، عمر نیروگاه نوع نیرو گاه(   ها نیروگاه –

 )عمر کارخانجات، نوع مصرف منابع ،نوع کارخانجات(   صنعت –

 )ها، عمر پاالیشگاه و معادن نوع معادن و پاالیشگاه(   ها و معادن پاالیشگاه –

 ي شیمیایی و سموم کشاورزي)ها تعداد دام، نوع محصوالت کشاورزي، مصرف کود(  کشاورزي  –

 نوع و عمر محل دفن)(  محل دفن  –

 )نوع سیستم(   ستم فاضالبسی –

 کاربري اراضی   –

ي انسانی مانند حمل و نقـل یـا تولیـد محصـوالت زراعـی باعـث       ها فعالیتعوامل پیشران ناشی از ي فشار: ها شاخص
شـوند. ایـن    مـی   زیسـت  محـیط هاي مصرف باعث فشار بر فرآیندیی مانند تولید و ها فعالیتشود.  می تامین نیازهاي انسان 

) انشـتار مـواد و   3) تغییر در کـاربري اراضـی  2زیستی محیطمنابع  تر بیش) مصرف 1توان به سه دسته شامل  یم فشارها را 
 بنـدي  تقسـیم بـه هـوا، آب و خـاك    ) ي صـدا و نـور  هـا  ي جامد و مـایع، آلـودگی  ها مانند مواد شیمیایی، پسماند(  ضایعات 

  برشمرد: توان موارد زیر را می ي فشار ها شاخصین تر مهمشوند. از  می 
 مصرف منابع –

 انتشار مستقیم ضایعات به هوا آب و خاك –

 انتشار غیرمستقیم ضایعات به هوا آب و خاك –

 تولید پسماندها –

 تولید صدا –

 ارتعاش  –

  ریسک)(  خطرات  –
آب، هـوا،  (ي مختلـف  هـا  بخشزیست  ، وضعیت محیطزیست محیطدر اثر فشارهاي وارد شده به  ي وضعیت:ها شاخص

یی ها شاخص ،کنند. به عنوان مثال را تبیین می زیست محیطوضعیت فعلی  ها شاخصگیرد. این  ار میقر تاثیرتحت  )خاك
از ی هـائ  نمونـه  ،میانگین دماي کره زمین و ي زیر زمینیها آبمانند غلظت ذرات معلق در هواي شهرها، غلظت نیترات در 

بسـیار مفیـد    زیسـت  محـیط ي ابتدایی وضعیت ها در ارزیابی ها شاخصروند. اگر چه این  شمار میه ي وضعیت بها شاخص
ي دیگري مورد ها شاخصو  نبودهامکان پذیر  ها شاخص، کاربرد این ها هستند، اما در طراحی اقدامات سیاستی براي پاسخ

  نیاز است. 
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  توان موارد زیر را برشمرد: می ها شاخصین این تر مهماز 
 اي، محلی، شهري و...) (ملی، منطقه   کیفیت هوا –

 ي زیر زمینی)ها آبها، دریاها، نواحی ساحلی،  ها، دریاچه (رودخانه  کیفیت آب  –

 (تنوع زیستی، پوشش گیاهی، جانداران ذره بینی خاك و آب)  ها  اکوسیستم –

 (ملی، محلی، مناطق طبیعی، اراضی کشاورزي)  کیفیت خاك  –

 (بهداشت و سالمت)  انسان  –

    استفاده از خاك –

 وجـود  بـه و افـراد   زیسـت  محـیط در وضـعیت   ها فعالیتپیامد نهایی که در نتیجه  ها، خصشااین ي پیامد: ها شاخص

توان به درصد کودکان داراي مشکالت تنفسـی در اثـر استنشـاق     می  ها شاخصي این ها کنند. از نمونه آید را تبیین می می 
گی هـواي شـهرها و... اشـاره کـرد. بـا      ي قلبی و مغزي ناشی از افـزایش آلـود  ها ذرات معلق در هواي شهرها، میزان سکته

 گیـري  تصـمیم ، شناخت مناسب تري از زنجیره علت و معلولی صورت گرفته و DPSIRدر الگوي  ها شاخصاستفاده از این 
  شود. می ي انسانی در آینده تسهیل ها فعالیتناشی از  زیستی محیطاقدامات ضروري براي اجتناب از بروز اثرات  درمورد

ي جامعه را بـراي رفـع و کـاهش معضـالت     ها ي پاسخ یا واکنش، میزان تالشها شاخص یا واکنش: ي پاسخها شاخص
تـوان بـه درصـد منـاطق تحـت حفاظـت بـه کـل          می  ها شاخصي این دسته از ها دهند. از نمونه می را نشان  زیستی محیط

ودروهـا بـراي اسـتفاده بهینـه و     ي نو از کل مصرف انرژي، قیمت گذاري سـوخت خ ها مساحت کشور، میزان کاربرد انرژي
د نشو می دهند که باعث  می ي پاسخ، اقدامات و راهکارهایی را نشان ها شاخصو... اشاره کرد. به طور کلی  ها کاهش آالینده

  اجتماعی در مسیر پایداري حرکت نماید.  -تا نظام اقتصادي
ي پیشران شناسایی و مورد ارزیابی قـرار  ها خصشازیست در قالب  درحقیقت دراین مدل، عامل اولیه در فشار بر محیط

منـدان نیـز در مـدل در قالـب       و سایر زیست ها اکوسیستمزیست بر انسان،  گیرند. اثرات حاصله از تغییر وضعیت محیط می
  گیرند.   ي پیامد یا اثر مورد ارزیابی و سنجش قرار میها شاخص

جایگاه هر  ،دهد. در این مدل نشان می ریزي برنامه  ک نظام را در ی DPSIRروابط علت و معلول مدل  )11-3( در شکل
  تبیین شده است. ها آنزیست تبیین شده و روابط حاکم بر  ي مدل در یک نظام اقتصادي و محیطها شاخصکدام از 
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  زيری برنامه  و نظام  DPSIRي مدل ها شاخصجایگاه و روابط موجود بین  -11- 3شکل 

Source: Christensen. Peter (2004) Paper presented at the 27-29 September 2004 workshop on a comprehensive / detailed 
assessment of the vulnerability of water resources to environmental change in Africa using river basin approach. UNEP 
Headquarters, Nairobi, Kenya   

و درك روابط بین اجـزاي مختلـف    زیستی محیطبراي توصیف روابط بین منشاء بروز معضالت  DPSIRچارچوب مدل 
ي اقتصـادي  هـا  فعالیـت درنتیجـه   )P(  و فشـار   )D(  مدل بسیار سودمند است. به عنوان مثال، رابطه بین نیروهاي پیشران 

تم مورد استفاده است. به عبارت دیگر، اگر کـارآیی اکولـوژیکی بهبـود پیـدا     و سیس 1تابعی از کارآیی اکولوژیکی تکنولوژي
بـر   )I(  کند. همچنـین رابطـه بـین پیامـدها      ) کاهش پیدا میD) به موازات افزایش نیروهاي پیشران (Pکند، میزان فشار (

جامعـه   )R(  ی دارد. نوع واکـنش  بستگ ها و آستانه این سیستم 2به ظرفیت برد )S(  و شاخص وضعیت  ها بوم زیستانسان یا 
بـر   )R(  ي جامعـه  هـا  به چگونگی درك و ارزیابی پیامدها بستگی دارد. به این ترتیب نتایج واکـنش  )I(  نیز به این پیامدها 

  .ي جامعه بستگی داردها و سیاست ها واکنش 3به اثربخشی )D(  نیروهاي پیشران 

                                                   
 

1- Eco-Effieciency of the Technology 
2- Carring Capacity 
3- Effectiveness 

  اقتصاد
هاي مرتبط  بخش

  (منابع)
  کشاورزي -
  صنعت -
  انرژي -
  خانوار -

ساختار 
تولید و 
  مصرف

  
کاربرد 

  تکنولوژي
  

  مصرف -

انتشار 
مصرف 
منابع 

طبیعی 
  شامل
  زمین

  وضعیت فیزیکی:
  هیدرولوژي -
  انداز چشم -
دسترسی به  -

  منابع
  

وضعیت 
  شیمیایی:

  فیت هواکی -
  کیفیت آب -
  کیفیت خاك -

وضعیت 
  بیولوژیکی

  
فراوانی  -

  ها گونه

  ها بوم زیست
  

  دریاها -
  آب شیرین -
  ها جنگل -
- ....  

پیامدهاي   زیست محیط
  زیست: محیط

هاي  اثر بر شاخص -
  زیست محیط

  پیامدهاي اقتصادي:
  هاي کاهش هزینه -
  هاي جبران هزینه -

هاي کالن  سیاست
  اقتصادي

هاي  سیاست
  بخشی

هاي  سیاست
  زیستی حیطم

  ها سیاست

  بندي اولویت  تدوین اهداف

R  

D  P  S  I  
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) پیـروي کـرد. البتـه    1-3توان از الگوي ارائـه شـده در پیرابنـد (    به طور خالصه در بخش شناخت وضعیت موجود می
هـاي   ها و طرح، ویژگـی  ها، برنامه هاي ارائه شده بسته به نوع و ماهیت سیاست مطالعه و بررسی هر یک از پارامترها و مولفه

  تر باشد. یا کم تر تواند بیش زیست، در دسترس بودن اطالعات، نیروي انسانی، منابع مالی، زمان و... می محیط

  زیست براي تهیه گزارش ارزیابی راهبردي محیط )SOE( در تبیین گزارش وضعیت موجود مورد بررسیهاي  پارامترها و مولفه -1-3پیرابند 
  زیست عوامل فشار بر محیط –1

  مقدمه  - 1- 1
 الگوهاي مصرف  - 2- 1
 تولید و مصرف انرژي - 3- 1
 تحوالت جمعیتی  - 4- 1
 شینی تحوالت شهر ن - 5- 1
 تحوالت صنعتی  -6- 1
 تحوالت کشاورزي  - 7- 1
 مدیریت و تولید پسماند  - 8- 1

  هاي بخشی  فعالیت - 2
  مقدمه  - 1- 2
  کشاورزي - 2- 2
  شیالت - 3- 2
  داري جنگل - 4- 2
  صنعت - 5- 2
  معدن  - 7- 2
  تفرج و گردشگري - 8- 2
  حمل و نقل  - 9- 2

  زیست وضعیت و تغییرات محیط - 3
  مقدمه  - 1- 3
  هوا - 2- 3
  هاي داخلی آب - 3- 3
  هاي ساحلی و دریایی  آب - 4- 3
  کاربري اراضی و منابع مرتبط با زمین - 5- 3
  خاك  -6- 3
  تنوع زیستی - 7- 3
  بهداشت و سالمت  - 8- 3
  سکونتگاههاي انسانی  - 9- 3
  میراث طبیعی و فرهنگی  -10- 3
  ها و مراتع  جنگل -11- 3
  آبزیان  -12- 3

  زیست شارهاي وارده بر محیطها براي پاسخ به ف ها و سیاست واکنش - 4
  مقدمه  - 1- 4
  ریزي  زیست در نظام برنامه جایگاه ارزیابی راهبردي محیط - 2- 4
  زیست ها، رویکردها و ارزشهاي محیط نگرش - 3- 4
  اصالحات اداري و ساختاري  - 4- 4
  قوانین و مقررات  - 5- 4
  استفاده از ابزارهاي و سازوکارهاي اقتصادي -6- 4
 نولوژیکیهاي تک نوآوري - 7- 4
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  شناسایی اثرات  - 2- 3-4

ها باید انجام شود. بـراي   ها و طرح ها، برنامه زیست، شناسایی اثرات اجراي سیاست پس از تبیین وضعیت موجود محیط
مندي پیروي کـرد.   هاي نظام  ها و طرح باید از روش ها، برنامه هاي مختلف سیاست ها و گزینه شناسایی ارتباط اثرات فعالیت

هـا و   هاي سیاسـت، برنامـه   ها و فعالیت بینی در مرحله بعد، گردآوري گزینه اي شناسایی اثرات به منظور پیشاولین گام بر
سـازد.   پـذیر مـی   زیستی را در مراحل اجرا و پس از اجرا امکان هاست. این اطالعات پایه، شناسایی تمامی اثرات محیط طرح

هـا   ها و فعالیت مند اطالعات مورد نیاز براي شناسایی تمامی گزینه ملذا الزم است تا گروه مطالعاتی به صورتی دقیق و نظا
هـا را بـر پارامترهـاي مختلـف      هـا و طـرح   هـا، برنامـه   هاي سیاسـت  ها و فعالیت را تعیین و در مرحله بعد، این اثرات گزینه

  ).1387(منوري،   اند را مشخص نمایند   ارائه شده ها آنزیست، اطالعات  زیست که در گزارش وضعیت محیط محیط
زیست به صورت تصویري نشان داده شـده   هاي توسعه صنعتی بر محیط زیستی فعالیت )، اثرات محیط12-3در شکل (

  است.

  
  اجتماعی سیاست توسعه صنعتی–زیستی و اقتصادي  اثرات محیط - 12- 3شکل 

اثـرات و پیامـدهاي   . تعیـین اثـرات و پیامـدها اسـتوار اسـت      ی بـر چـارچوب  زیسـت  محـیط  راهبردي مطالعات ارزیابی

ي هـا  در محـیط  هـا  هـا و طـرح   هـا، برنامـه   سیاسـت مختلف هاي  ها و فعالیت گزینه تغییراتی است که در اثر ،یزیست محیط
. تاسـ آینـد. ایـن اثـرات از نظـر ابعـاد زمـانی قابـل بررسـی          اجتماعی و فرهنگی پدید می–فیزیکی، بیولوژیک و اقتصادي

ي تقلیـل اثـرات   هـا  برنامـه  ارائـه اطالعات خام الزم جهت تجزیه و تحلیل مهیا شده و زمینه براي  ،همچنین در این بخش
  شود. نامطلوب فراهم می

به لحاظ شـدت،   مقاطع زمانی مختلفدر  ها ها و طرح ها، برنامه اي، سیاست توسعهي ها فعالیتپیامدها و اثرات ناشی از 
، مرحلـه آثار و پیامدها در این  بینی پیش ي زیادي با یکدیگر دارند. به همین دلیل براي ارزیابی و ها وتتفا ،اهمیت و دامنه

بتـوان شـدت، اهمیـت و دامنـه      هـا  آن براساستا  ،بایست شناسایی شوند می ها و طرح  ها، برنامه سیاستي ها فعالیتکلیه 

  مصرف انرژي  محصوالت

  مصرف مواد خام

  مصرف آب
  انتشار پسماندها

  صنایع تولیدي

  تخلیه منابع انرژي

  تخلیه منابع

  کاهش منابع آب

محیطی و  اثرات زیست
  اجتماعی: - اقتصادي

  ی آبآلودگ -
  آلودگی هوا -
  آلودگی خاك -
  آلودگی صوتی -
  اثرات بر تنوع زیستی -
  تحوالت جمعیت -
  تغییر الگوهاي زیست -
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هـا و   ها، برنامه زیستی سیاست رات اقتصادي، اجتماعی و محیط)، چارچوب کلی اث13-3در شکل (کرد.  بینی پیش اثرات را 
  دهد. ها را نشان می طرح

  
  ها طرحها و  ، برنامهها سیاستزیستی  چارچوب کلی اثرات اقتصادي، اجتماعی و محیط -13- 3شکل 

Source: Environmental assessment Guidelines (2003), Asian Development Bank   
ها چه اتفاقـاتی رخ خواهـد    ها و طرح ها، برنامه در این مرحله باید به این پرسش پاسخ داد که در نتیجه اجراي سیاست

هاي اجتمـاعی و اقتصـادي چگونـه اسـت؟      زیست طبیعی و محیط داد و شدت و دامنه آن بر اجزاي تشکیل دهنده محیط
سـازد. در   تـر مـی   هاي گوناگون این گـام را پیچیـده   پیامدهاي حاصل از توسعهفقدان شناخت دقیق و عدم احاطه کامل بر 

زیستی را تشکیل می دهد و اتخـاذ تصـمیمات    حقیقت این قسمت از گزارش شاکله اصلی گزارش ارزیابی راهبردي محیط

  ها سیاست

  ها برنامه

  ها طرح

اثرات مستقیم
  

اثرات 
  غیرمستقیم

اثرات 
  غیرمستقیم

  پیامدها  پیامدها

  اثرات اجتماعی
  بهداشت -
  جمعیت -
  کار -
  تفرج -
  مصرف -
  گفرهن -
  ها ارزش -

  اقتصادياثرات 
  بازار -
  فناوري -
  مدیریت منابع -
  ساختار صنعت -
  اي توسعه منطقه -
  تجارت -
  کسب و کار -

  محیطی زیستاثرات 
  زیست جهانی سیستم محیط -
  ها بوم زیست -
  ها زیستگاه -
  منابع -
  هوا -
  آب -
  خاك -



 هاي عمرانی زیستی طرح محیط  ارزیابی راهبردي   01/10/94  112

 

زیسـت بـر    بـر محـیط  هاي بهسازي براي کاهش خسارات وارده  ها و ارائه طرح گوناگون درمورد اجرا یا عدم اجراي سیاست
گیـرد. در ایـن بخـش از گـزارش، پیامـدهاي فراوانـی قابـل         هاي این بخش از گزارش صورت می مبناي اطالعات و تحلیل

دهنـد نیـاز بـه     زیست و مردم را تحت تاثیر قرار می تر محیط یک از اثرات بیش که کدام تشخیص است، لیکن تشخیص این
ه همین دلیل، انتخاب پیامدها و اثرات مهم در قالب تعیین محـدوده کـار بسـیار    خالقیت و توان کارشناسی زیادي دارد. ب

ها، کاهش زمان تهیه گـزارش و جلـوگیري از    تواند باعث کاهش هزینه گونه که عنوان شد این مساله می مهمی است. همان
  ).1387(منوري،   اتالف نیروي انسانی گردد 

ها در ایـن مرحلـه    ها و طرح ها، برنامه زیست در نتیجه اجراي سیاست طهاي وارده بر محی وسعت و گستردگی دگرگونی
مشخص خواهد شد و اثرات اولیه و ثانویه، مستقیم و غیرمستقیم، کوتاه مدت و بلند مدت، اجتناب ناپذیر و برگشت پـذیر  

ی کمـی و کیفـی بررسـی    شوند. به عبارت دیگر در این مرحله طبیعت و ماهیت پیامد در قـالب  می در این مرحله شناسایی 
هـاي   هاي ریاضـی و یـا سـاخت مـدل     شود. استفاده از مدل می هاي متعارف براي این منظور استفاده  هاي شده و از تکنیک

  زیست مثمر ثمر باشد. تواند در تبیین شفاف تر پیامدها بر محیط می کوچک در مراحل مختلف اجراي طرح 
به اهمیت، که مربوط به پیامد و دیگـري اهمیـت پیامـد در مقایسـه بـا سـایر       در تفسیر و ارزش دهی پیامدها تفکیک دو جن

ها، حائز اهمیت هستند. الزم به توضیح است که تمامی پیامدها براي تصمیم گیـران، متخصصـین و مـردم از وزن مسـاوي      پیامد
د. در ارزشیابی بـراي شناسـایی اثـرات    برخوردار نیستند و به همین دلیل الزم است تا این دو جنبه کامال از یکدیگر تفکیک گردن

هـا   شـود. ایـن داوري   مـی  در واقع به داوري درباره برجستگی و بزرگی تغییرات و به عبـارتی قابـل مالحظـه بـودن آن پرداختـه      
  تواند مبتنی بر مفروضات زیر باشد: می 

 مقایسه با قوانین، مقررات و استانداردهاي مصوب   –

 ین  مشاوره با تصمیم گیران و متخصص –

 امنیتی و آمایشی   –مالحظات سیاسی –

  قابلیت پذیرش براي عموم مردم  –
ی در بسیاري از کشورهاي پیشرو در این زمینـه، حـاکی از ایـن اسـت کـه      زیست محیطدست آمده از ارزیابی  هتجارب ب

زمـانی مختلـف   مند و با بهره گیري از کارشناسـان و متخصصـین خبـره و در مقـاطع      به صورتی نظامشناسایی اثرات باید 
کنند که بایـد   وارد می زیست محیط، اثراتی متفاوتی را بر ها فعالیتبسته به ماهیت  مراحل. زیرا هر کدام از این انجام شود

اجـراي بسـیاري    ،میسر گردد. از طرف دیگر مختلفصورت مجزا شناسایی و ارزشیابی شوند تا امکان مقایسه در مراحل  هب
توسعه صنایع انرژي بر در سواحل جنوب کشور که مسـتلزم   یا هاي سطحی ند برنامه کنترل آبهاي زیربنایی مان توسعهاز 

ي پایین دستی را بـه همـراه خواهدداشـت، بـه همـین      ها فعالیتقطعا، استقرار و توسعه است خطوط انتقال انرژي احداث 
بتـوان راهکارهـاي مناسـب بـراي کـاهش       هـا  آن براساسنیز شناسایی شوند تا و ثانویه دلیل الزم است تا اثرات بلندمدت 

  نمود.  گیري تصمیمپیامدهاي سوء در بلند مدت نیز 
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ي زیـر  ها با توجه به مولفهو  صورت تکفیک شدهه ی الزم است تا اثرات بزیست محیطبر این اساس براي شناسایی اثرات 
  :صورت پذیرد

 ح و پس از اجراها و طر ها، برنامه سیاست يحل اجراادر مر ها فعالیتتفکیک ریز  –

 مقاطع مختلفدر  ها ها و طرح ها، برنامه سیاستاز  متاثری زیست محیطي ها تفکیک مولفه –

مقـاطع اجـرا و پـس از    ی و همچنین مدیریت پایش نیز براي زیست محیطهاي کاهش اثرات  الزم به توضیح است، روش
و هـا   ها و طرح ها، برنامه هاي مختلف سیاست و گزینه اه فعالیتپس از شناسایی ریز  شود. ارائهصورت جداگانه ه باجرا باید 

، سنجش و ارزیابی کمی و ها ها و طرح ها، برنامه اجراي این سیاستاز  متاثراقتصادي  -ی و اجتماعیزیست محیطي ها مولفه
  گیرد.  می صورت  ها آنکیفی 

،  و طـرح   ، برنامـه  سیاسـت ي هـر  ها فعالیت یرتاثد. نیز تعیین گرد ها آننوع  ،الزم است یاثرات چنینشناسایی به دنبال 
کـه نتـایج    هستندی ممکن است، مثبت یا منفی باشد. منظور از اثرات مثبت، اثراتی زیست محیطبسته به ماهیت و شرایط 

کـه اثـرات منفـی، پیامـدهاي سـوء و زیانبـار بـر         زیست یا محیط اقتصـادي بـه همـراه دارنـد، درحـالی      مفید براي محیط
 ،باید به تفکیک و شدهبندي  شرح زیر طبقهه آورند. این اثرات ب طبیعی و محیط اقتصادي اجتماعی به بار میزیست  محیط

  شناسایی و ارزشیابی شوند. 
حـادث   هـا  اجـراي سیاسـت  کلیه اثراتی هستند که توسط یک فعالیت خاص، در زمان و مکان  :اثرات مستقیم –

 اثرات مستقیم هستند. ،ي آبیها بر محیط ها پسابنتیجه تخلیه  تغییر کیفیت آب در ،شوند. به عنوان مثال می 

زمـانی و در مکـانی فراتـر از     تاخیرشود که توسط یک فعالیت خاص با  می به اثراتی اطالق  غیرمستقیم:اثرات  –
هـا بـراي تـامین      ها (مانند حذف یارانه سـوخت و روي آوردن روسـتاییان بـه جنگـل     ها یا برنامه سیاستاجراي 
تـوان   مـی  اثرات  گونه ایني بارز ها شود. از نمونه می شوند. به این اثرات، اثرات ثانویه نیز گفته  می حادث ) سوخت

اشـاره کـرد، کـه در     خلـیج فـارس  ي منتهی بـه  ها در رودخانه هاي مرزي در غرب کشور سیاست کنترل آببه 
  شکل مواجه شود.نتیجه آن آب ورودي به دریا کاهش یافته و در نتیجه تکثیر ماهیان م

هـا،   هـاي سیاسـت   فعالیـت شود که بر اثر اضـافه شـدن اثـرات ناشـی از یـک       می به اثراتی گفته  :اثرات تجمعی –
ي انجام شده در زمان انجـام فعالیـت در گذشـته و یـا در     ها فعالیتبه اثرات دیگر هاي مختلف  ها و طرح برنامه
ثرات کم و تـدریجی در مـدت زمـان نسـبتا طـوالنی      شود. اثرات تجمعی ممکن است حاصل ا می حادث  ،آینده

هاي توسعه و کنترل  توان به برنامه در این خصوص می شود. می قابل توجه تشخیص داده  ها آند که تجمع نباش
هاي حوزه آبخیز ارومیه و برنامه توسعه کشاورزي در آن اشاره کرد که اثرات تجمعی آن خشک شـدن ایـن    آب

  دریاچه است. 
ی یـا  زیسـت  محـیط ي هـا  ي مختلـف در یکـی از مولفـه   هـا  فعالیـت اثراتی است که بر اثر  :ناب ناپذیراثرات اجت –

از  تـوان  نمـی ي بهسـازي  هـا  طـرح ي کاهش اثرات یا اجراي ها روشآمده و توسط  وجود بهاجتماعی  -اقتصادي
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وند. زیرا ایـن اثـرات بـه    ند شناسایی و تجزیه و تحلیل شم نظام صورت بهاثرات باید  گونه ایناجتناب کرد.  ها آن
  شوند. می محسوب  گیري تصمیمعنوان یکی از عوامل اصلی 

ي مختلـف  هـا  فعالیـت شـود کـه در نتیجـه     مـی  به آندسته از اثرات گفته  :ناپذیر جبرانو  ناپذیر برگشتاثرات  –
طوریکـه  ه ، بکنند دگرگون می زیست را محیطاجتماعی و  -اقتصادي  هاي ، محیطها طرحها و  ها، برنامه سیاست
احـداث یـک سـد باعـث     ، حالت اولیه درآورد. بـه عنـوان مثـال   ه را ب ها تمهیداتی این محیط گونه هیچنتوان با 

  .نیستشود که در نتیجه آن امکان برگشت آن به حالت اولیه میسر  می جابجایی ساکنین محل اجراي پروژه 
گردد. در مـواقعی کـه    می رت مثبت و منفی مشخص صو هبا توجه به مطلوبیت و یا نامطلوب بودن، ب ماهیت اثر: –

  شوند. می صورت نامشخص تعریف  هوضعیت اثر معلوم نباشد، اثرات ب
دهنده میزان اطمینان از وقـوع اثـر اسـت کـه در دوحالـت اثـرات قطعـی (اثراتـی کـه حتمـا روي            نشان قطعیت اثر: –

  گردد. می بینی است) مشخص  پیش قابل  ها آنع دهند) و اثرات احتمالی (ممکن است روي دهند و احتمال وقو می 
. میـزان  دهـد  مـی  نشانشوند را  می حادث  ها اجراي سیاستکمیت و میزان تغییراتی است که در اثر  شدت اثر: –

  شوند. می بندي طبقهبسیار کم، کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد  طبقهشدت این اثرات به پنج 
که در سه دامنه بالفصـل،   است ها طرحها و  ها، برنامه اجراي سیاستاشی از محدوده اثرات ن نمایانگر دامنه اثر: –

  شوند. می  غیرمستقیمستقیم و دامنه دامنه م
د، ممکـن  نباش می ها طرحها و  ها، برنامه ها، سیاست هاي و گزینه فعالیتبه اثرات و پیامدهاي ناشی از  تداوم اثر: –

اثـرات   کـه  درحـالی دهند،  روي میکوتاهی مقطعی در مدت زمان مقطعی یا دائمی باشند. اثرات  صورت بهاست 
  وجود دارند.زیست مستمر در محیط  صورت بهدائمی 

ي، کوتـاه مـدت و بلنـد مـدت     رسازد که ممکن است به سه صورت فو می مقطع وقوع اثر را نمایان  زمان وقوع: –
  تفکیک گردد. 

نماینـد و سـاختار منطقـه را     می ایجاد زیست م بر محیط شود که اثرات مه می الق تبه اثراتی ا اثرات راهبردي: –
  نمایند. می دگرگون 

  :رسد ضروري به نظر میتوجه به موارد زیر  ،یزیست محیطشناسایی اثرات  براي ،طور خالصه هب
 یزیست محیطنگرش وسیع در شناسایی اثرات  –

 ی معین در شناسایی اثرات زیست محیطي ها گیري مولفهکار به –

 براي شناسایی  شناسی مناسب روش ارائه –

 قوع اثرات   تفکیک زمانی و –

 شده در شناسایی اثرات   آوري جمعي ها استفاده از داده –

 اي و ملی   منطقه ،در مقیاس محلی ها آنتفکیک محل و نوع اثرات و تعیین حدود  –

 توضیحات کافی در خصوص ضوابط و مقررات   ارائه –
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  شناساسی اثراتحدود اعتماد در  ارائه –

 یک اثرات غیر مترقبه و یا اثرات با احتمال وقوع بسیار کم و شدت بسیار زیاد تفک –

   ها آنبه هم پیوستگی تفسیر اثرات و سنجش  –

و  هـا  سیاسـت ها و  اي که پس از شناسایی گزینه توان از ماتریس استفاده کرد، به گونه براي تعیین هر کدام از اثرات می
) 9-3ر یک اثرات یاد شده را به تفکیک نـوع اثـرات شناسـایی کـرد. در جـدول (     زیستی، ه ي محیطها شاخصپارامترها و 

 ارائه شده است. ها سیاستها/  ماتریس شناسایی اثرات تجمعی ناشی از گزینه

 ها و گزینه ها سیاستماتریس شناسایی اثرات تجمعی  - 9-3جدول 

  اثرات بالقوه تجمعی
 زیست ي محیطها شاخصپارامترها/  ها سیاستها/  گزینه

 اجتماعی - اقتصادي 1 2 3 4 5 6 7

 اثر کم
  

 تنوع زیستی + - +  + ..

 اثر مثبت زیاد
   

++ 0 
 

 جمعیت ++

 نیاز به مطالعه
  

 سالمت انسان 0 ؟ 0 ؟ ؟

 نیاز به مطالعه
  

 خاك + ؟ - ؟ ؟

 اثر مثبت
   

++ 0 
 

 آب +

 اثر مثبت
  

++ 0 + + 
 

 هوا

 اثر منفی شدید
  

 غییرات اقلیمیت - --  - 0 -- 

 اثر منفی
  

- 
 

 هاي انسان ساخت دارایی - 0 +

 اثر مثبت
  

 + + - ؟
 

 آثار باستانی
 اثر مثبت زیاد

  
 اندازها  چشم 0 + - + ++

 ؟=ابهام در اثر   = بدون اثر0      = اثر منفی -     + =اثر مثب
Source: Strategic Environmental Assessment Tool Kit (2006), Natural Scotland, Executive Summary   

ها داراي اثـرات مثبـت، منفـی یـا بـدون اثـر بـر         / برنامهها سیاست ،ها شود هر کدام از گزینه که مالحظه می گونه همان
هـایی بـه    به صورت تجمعی شناسایی گردند. با تشکیل چنین ماتریس دتوان زیست هستند که مجموع این اثرات می محیط

  .هاي مختلف را شناسایی کرد ن اثرات گزینهتوا سادگی می

  اثرات بینی پیش -3- 3-4

ها بر  ها و طرح ها، برنامه هاي مختلف سیاست ها و گزینه الزم است تا اثرات فعالیتاثرات شناسایی شدند،  که اینپس از 
هـا   هـا و طـرح   مـه هـا، برنا  هاي هریک از سیاسـت  ها و فعالیت بینی شوند. گزینه زیست پیش هاي محیط پارامترها و شاخص

(مانند احداث جـاده    توانند فیزیکی  ها می ها و فعالیت هاي بسیار زیادي با یکدیگر داشته باشند. این گزینه توانند تفاوت می
هاي خاصی از حمـل کـاال)،    (مانند افزایش شیوه  هاي حمل و نقل  جدید، احداث تاسیسات دفع پسماندها)، تغییر در شیوه

ها و اقدامات دولـت (ماننـد    معه یا افراد (مانند افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی)، تغییر در فعالیتتغییر در رفتار جا
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هـا و   اي براي بهبود حمل و نقل عمومی، افزایش مالیات بـر سـوخت) باشـند کـه هـر یـک از ایـن گزینـه         هاي یارانه کمک
  زیست دارند.  ها اثرات و پیامدهاي متفاوتی بر محیط فعالیت

بینـی اثـرات    ایـن صـورت امکـان پـیش     زیسـت شناسـایی شـدند، در     بر محیط ها آنها و اثرات  که گزینه ه محض اینب
ایـن مرحلـه تـا حـد امکـان بایـد         بینی اثرات ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود. در شود. پیش پذیر می امکان

اجتمـاعی را   -زیست طبیعـی و اقتصـادي   وان اثرات بر محیطبت ها آناطالعات مناسب و کافی گردآوري شوند تا بر مبناي 
  ):2003و همکاران،  Scottبینی باید به موارد زیر توجه شود ( ارزیابی کرد. در مرحله پیش

 زیست، کاهش و تخریب منابع اکولوژیکی، اثرات بر منابع خاك) محیط ماهیت تغییر (براي مثال کاهش در کیفیت  - 1

 ممکن توصیف شوند) (باید تا حد  شدت تغییر  - 2

 موقعیت جغرافیایی اثرات یا شدت، فراوانی و دوره اثرات - 3

 دائمی یا موقتی بودن اثرات - 4

هـا   هـا، برنامـه   احتمال وقوع اثرات در آینده (این مساله بسیار حائز اهمیت است، زیرا اثـرات اجـراي سیاسـت    - 5
    هاي زیادي هستند) معموال داراي عدم قطعیت

هـا بسـتگی دارد. بـه عنـوان      ها و طرح ها، برنامه هاي سیاست ها و فعالیت ت، به ماهیت گزینهبینی اثرا حد تفصیل پیش
تـوان بـه صـورت تفصـیلی      سـوزي، دفـن بهداشـتی و ...) را مـی     مثال، یک برنامه جامع مدیریت پسماندها (بازیافت، زبالـه 

اثرات و پیامدهاي اعطاي یارانه بـراي تولیـد    را بر زمین، آب و کیفیت آب شناسایی کرد. بر عکس، ها آنشناسایی و اثرات 
بینی باشد،  قابل پیش CO2هاي تجدیدپذیر، ممکن است بر حسب ترکیب سوخت مصرفی کشور و میزان کل انتشار  انرژي

شـوند، قابـل    هـاي تجدیدپـذیر اجـرا مـی     هاي تولید انـرژي  ها یا پروژه  اما میزان انتشار آن بر حسب نوع و مکانی که گزینه
اندازها و جوامـع محلـی شـناخته      ها بر چشم بینی نباشد. به همین علت ممکن است اثرات محلی این دسته از فعالیت پیش

  هاي زیادي همراه باشد.  شده نباشد و با عدم قطعیت
، تخریـب  CO2(به عنوان مثـال، تغییـر در مقـدار انتشـار       هاي کمی اثرات وجود دارد  بینی در برخی موارد، امکان پیش

(مانند افزایش یا کـاهش انتشـار) میسـر اسـت، امـا        بینی روند تغییرات  ها)، اما در برخی موارد فقط احتمال پیش زیستگاه
بینی هر دو نوع از اثرات بسیار ضروري است کـه ایـن    وجود ندارد. با این وجود شناسایی و پیش ها آناحتمال کمی کردن 

  ها بستگی دارد. حها و طر ها، برنامه موضوع به ماهیت سیاست
هاي بسیار پیچیـده تـا    زیست ممکن است از طریق مدل بینی اثرات در گزارش ارزیابی راهبردي محیط هاي پیش روش

)، EIAهـا (  زیستی پـروژه  هاي مذاکره و گفتگو با کارشناسان و متخصصان، متغیر باشد. به مانند ارزیابی اثرات محیط روش
مـدت و   ها باید همـه اثـرات (مسـتقیم، غیرمسـتقیم، اولیـه، ثانویـه، کوتـاه        ها و طرح امهها، برن بینی اثرات سیاست در پیش

  بینی شوند. مدت، دائمی و موقت، تجمعی و ...) شناسایی و پیش بلند
گونـه   زیست از اهمیت به سزایی برخوردار است، زیرا همـان  بینی اثرات تجمعی در گزارش ارزیابی راهبردي محیط البته پیش

هاي توسعه خـاص خـود را دارنـد کـه بـه مـوازات یکـدیگر اجـرا          ها، فعالیت ها و طرح ها، برنامه ن شد هر کدام از سیاستکه عنوا
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هـاي انجـام ارزیـابی راهبـردي      ین مزیـت تـر  مهـم شـوند. یکـی از    باعث ایجاد اثرات تجمعی می ،ها آنشوند که مجموع اثرات  می
اي  هـاي توسـعه   زیست انسانی و طبیعی را که از اجـراي مجموعـه از فعالیـت    زیست این است که تغییرات آینده در محیط محیط

  نماید. بینی می شوند را پیش حاصل می
ها اثرات فراملی داشـته باشـند (ماننـد برنامـه کنتـرل       ها و طرح ها و برنامه البته در برخی از موارد ممکن است اجراي سیاست

تـوان بـه    بینی را مـی  اطق گرمسیري در جنوب) نیز باید بررسی شوند. نتایج پیشهاي مرزي در غرب ایران و انتقال آب به من آب
شـود، ارائـه کـرد. انجـام ایـن کـار بـراي مقایسـه اثـرات           نامیـده مـی   1صورت جدول که در برخی از موارد جدول ماتریس اثرات

(ماننـد زیـاد، متوسـط، کـم)       بنـدي   طبقـه  هاي توان با استفاده از سیستم هاي مختلف بسیار حائز اهمیت است. نتایج را می گزینه
  .است هاي آمایش منطقه عسلویه ارائه شده بینی اثرات گزینه ) مثالی از ماتریس پیش10- 3ارائه کرد. در جدول (

  هاي آمایش منطقه عسلویه زیستی گزینه اثرات محیط بینی پیشاز  - 10-3جدول 
پارامترهاي 
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1- Impact Matrix 
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هـاي   هاي مختلف و همچنـین شـمار پارامترهـا و مولفـه     ها و طرح ها، برنامه هاي سیاست ها و فعالیت البته تعداد گزینه
هـاي ذیـل هـر     ها و فعالیت تواند بسیار متغیر باشد. به همین علت باید همه گزینه زیست و اقتصادي و اجتماعی می محیط
هـا و   زیستی کـه تحـت تـاثیر ایـن گزینـه      محیط هاي مختلف  ها شناسایی شده و مولفه ها و طرح ها، برنامه ز سیاستکدام ا

بینی اثرات باید با جزئیات مناسب و منطقی ارائه شود، در ایـن   بینی شوند. پیش گیرند، شناسایی و پیش ها قرار می فعالیت
زیسـت چـه    هـا بـر محـیط    ها و طـرح  ها، برنامه رك کنند که اجراي سیاستتوانند د ریزان می گیران و برنامه صورت تصمیم

بینـی اثـرات بـر     بتوان نسبت به کاهش اثـرات اقـدام کـرد. بـه طـور خالصـه بـراي پـیش         ها آنتاثیراتی دارد تا بر مبناي 
  اجتماعی باید به صورت زیر اقدام کرد: –زیستی و اقتصادي  هاي محیط پارامترهاي و مولفه

  زیکیمنابع فی -3-4-3-1

 بر اقلیم و کیفیت هوا ها  گزینهاثرات  -الف

. این اثـرات بعضـا   بینی شود باید پیشبر کیفیت هوا و اقلیم  ها هاي مختلف سیاست گزینهاثرات  بینی پیش شناسایی و 
 .بـر اقلـیم خـرد منطقـه)     توسعه شبکه آبیاري و زهکشی و ایجاد سد در یک منطقـه  تاثیر(نظیر  دنمثبت باش ممکن است 

(نظیـر   آورد مـی وجـود   هی را بر محل بارگذاري و محیط پیرامـون بـ  یدر اکثر موارد این اثرات منفی بوده و اثرات سو ،لیکن
 زیسـت  محیطي هوا در ها ). انتشار انواع آالیندهدر یک منطقه صنعتیهاي توسعه  فعالیتي حاصل از ها انتشار انواع آالینده

 هـا  آنقرارداده و موجب بـروز خسـارات و بیمـاري در     تاثیرو سایر مستحدثات را تحت  تواند کلیه جانداران زنده، ابنیه می 
ات آن بـر پوشـش گیـاهی    تـاثیر توان از لحاظ بهداشتی، اقتصـادي، اجتمـاعی و    می ي هوا را ها گردد. اثرات انتشار آالینده

و شناسـایی شـده    هـا  سیاسـت  مختلـف هـاي   هـا و فعالیـت   کرد. به همین دلیل الزم است تا این اثرات گزینـه  بندي طبقه
ي هـا  فعالیـت  در مراحل بعـد فـراهم گـردد.    ها آنو در این بخش از گزارش تشریح شوند تا امکان ارزیابی بینی شوند  پیش

شود که دلیل آن جابجایی خاك و خارج نمـودن محـیط    می باعث ایجاد گرد و غبار و پراکنش ذرات معلق در هوا مختلف 
امل خـاکبرداري، خـاکریزي،   تواند شـ  شود و می در مراحل مختلف انجام می ها فعالیتبیعی است. این بارگذاري از حالت ط

   .هستند ها فعالیتي دسترسی و سایر ها تسطیح، جاده

 بر منابع آبها   گزینهاثرات  -ب

کولـوژیکی منـابع   باعث برهم خوردن تعـادل ا  ها پسابفیزیکی نظیر تغییر مسیر جریان آب رودخانه یا تخلیه  یاقدامات
میـزان رسـوبگیري    هـا و  یا رودخانه ها تاالبي مختلف در اراضی باالدست منابع ها فعالیتد. همچنین با اجراي نشو آب می

به آب نیـز   ها پسابیابد، با تخلیه  ي آبی شده و عمق آب کاهش میها جریانافزایش یافته که این پدیده باعث تغییر  ها آن
  گردد.   که در نهایت این عوامل باعث اختالل در چرخه حیاتی آبزیان میاثرات تجمعی تشدید شده 

متفـاوت اسـت. لـذا الزم     مختلف پیش از اجرا، اجرا و پس از اجـرا در مراحل ها و طرح  ها، برنامه سیاستبررسی اثرات 
عنوان مثـال در مرحلـه    شوند. بهبینی  پیش ها آنو اثرات  صورت مجزا بررسیه ب مختلف مراحلاست که این اثرات در این 
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یابد که در نتیجـه آن ذرات   می ها افزایش  خاکبرداري و خاکریزي در حاشیه منابع آب میزان فرسایش و شسته شدن خاك
ن آبزیان جانوري و گیاهان آبزي بشدت آافزایش یافته و به تبع  ،جامد معلق رودخانه در طی دوره زمانی مربوط به احداث

گذاشـته و شـرایط را بـراي سـاکنین      تـاثیر ي آب در پایین دست ها رند. ضمنا این عوامل بر کاربريگی می قرار  تاثیرتحت 
در  هـا  افت کیفیت آن به دلیـل انتشـار آالینـده    و نماید. به این ترتیب کاهش جریان آب از یک سو می پایین دست دشوار 

ها، برنامه توسـعه اراضـی کشـاورزي     مان با این فعالیتز . همچنین همتواند منابع آب را تهدید نماید می برداري بهرهمرحله 
زیستی مشابهی منتهی شود که این اثرات باید شناسایی و اثـرات   تواند به اثرات و پیامدهاي محیط در مناطق شیب دار می

در مراحـل   اه سیاست هاي مختلف ها و گزینه فعالیتکه  به این ترتیب با توجه به این بینی شود. زیست پیش بر محیط ها آن
احـل  ي مختلـف در مر هـا  کنند، لذا باید این اثرات در رابطه با گزینـه  می تغییرات کمی و کیفی بر منابع آب ایجاد  مختلف
  .بینی شوند زیست پیش بر محیط ها آنو اثرات  شناسایی مختلف

  بر خاك  ها  و گزینهي ها فعالیتاثرات  -ج

تسـطیح اراضـی، برداشـت خـاك و عملیـات      ها، مسـتلزم   ها و طرح ، برنامهها هاي سیاست ها و فعالیت بسیاري از گزینه
و تخلیه ضایعات جامد و مایع سبب کـاهش کیفیـت و تخریـب خـاك      ها ساختمانی در مرحله ساختمانی و انتشار آالینده

بـر خـاك قابـل     ختلـف مدر مراحل  ها  ها و گزینه فعالیتد. به همین دلیل دو نوع اثر براي اثرات احتمالی نشو می ارزشمند 
ي مخـرب بـر   هـا  فعالیـت ین تر مهم است. ها فعالیتکه شامل خسارات فیزیکی و خسارات شیمیایی ناشی از  استتفکیک 

شامل عملیات خاکبرداري، حفاري، انفجار، برداشت منابع قرضه و تسطیح اراضـی، فشـرده شـدن    احل مختلف خاك در مر
مراحـل  در  ي انسانی اسـت. ها و زباله ها بمواد سوختی ماشین آالت، فاضالخاك توسط ماشینهاي سنگین، انتشار روغن و 

و  هـا  ، تخلیه زبالـه ها ، زهاب یا دیگر آالیندهها پسابي خروجی و ها ي مستقیم ناشی از انتشار مواد گازها نیز آلودگیبعدي 
اهی مسـتقر در آن را مختـل   سایر مواد است که باعث آلودگی خاك شده و ساختار شیمیایی خاك و در نهایت پوشش گی

بایسـت شناسـایی    می ها  مختلف براي هر یک از گزینهد. به این ترتیب کلیه عوامل تخریب کننده خاك در مراحل ننمای می 
  بایست تشریح شوند. می بر تخریب خاك  ها آني اثرگذار فرآیندو مقدار و 

 ارتعاشهاي صوتی و  در ایجاد آلودگی ها  گزینه يها فعالیتاثرات  -د

هـا اجتنـاب ناپـذیر بـوده و میـزان        هاي توسعه فیزیکی در هر یک از گزینـه  ایجاد سر و صدا در مراحل مختلف فعالیت
(ماننـد    اي  هـاي توسـعه   است. آلودگی صوتی در مراحل مختلف براي فعالیـت  ها متفاوت  این اثرات بسته به ماهیت فعالیت

آالت ساختمانی شـامل بولـدوزر، گریـدر، انفجـار، حمـل و نقـل مصـالح توسـط          ها) به دلیل فعالیت ماشین توسعه بزرگراه
گیـري شـوند و بـا اسـتانداردهاي      گیرد که الزم اسـت شناسـایی و انـدازه    ها صورت می هاي سنگین و سایر فعالیت ماشین

  موجود مقایسه شوند.
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مقایسه شوند تـا در   ها ی شده و با استانداردي تولید صدا یا ارتعاش شناسایها بایست محل می برداري نیز  در مرحله بهره
در نظـر   هـا  آنصورتی که این مقادیر بیش از استاندارهاي موجود برآورد شد، تمهیدات مناسب در اقدامات کاهشی بـراي  

هـاي جمعیتـی    که در نزدیکی سـکونتگاه  هاي توسعه حمل و نقل سیاست درموردویژه ه گرفته شود. کاهش آلودگی صدا ب
  .استحائز اهمیت  ،ي در معرض خطر بسیارها یا در حاشیه مناطق حساس، نظیر زیستگاه گونهو شوند  اجرا می

  (منابع زیستی)  بر محیط بیولوژیک  اتثرا -3-4-3-2

گیـاهی و   جوامـع صورت جداگانـه بـر روي   ه بایست ب می  (منابع زیستی)   بر محیط بیولوژیک هاي توسعه فعالیتاثرات 
  بررسی قرار گیرد.مختلف و پیرامون آن به تفکیک مراحل جانوران در منطقه بارگذاري 

  بر گیاهان ها  گزینهاثرات  -الف

اثرات مستقیم بر پوشش گیاهی ناشی از برداشت خاك یک محل در مراحـل سـاختمانی، احـداث یـک جـاده جدیـد،       
اثرات مسـتقیم ناشـی از ایـن     گیرد. از می ي مشابه صورت ها فعالیتتسطیح اراضی، خاکبرداري و خاکریزي، انفجار و سایر 

کـه   غیرمستقیمتوان به کاهش پوشش گیاهی و افزایش فرسایش خاك اشاره کرد. از اثرات  می بر پوشش گیاهی  ها فعالیت
تغییـر بـیالن و    ،منطقـه  1ل تغییر میکرو کلیمـاي اتوان به احتم می تر صورت گیرد،  ممکن است در یک بازه زمانی طوالنی

حـادث   هـاي توسـعه   مختلـف اجـراي فعالیـت   ي آبی در نتیجه تخریب پوشش گیاهی اشاره کرد کـه در مراحـل   ها جریان
ي گیاهی شناسـایی شـده و اثـرات    ها بر کلیه گونه ها فعالیتبه همین دلیل در این قسمت الزم است تا اثرات این  شود. می 

  د.شو بینی و پیش شناسایی ها آنبر  ها فعالیت غیرمستقیممستقیم و 

  اثرات پروژه بر جانوران -ب

مسـتقیم بـر    تـاثیر بسته به ماهیت عالوه بر  مختلف هاي ها و طرح ها، برنامه توسعه ناشی از اجراي سیاستي ها فعالیت
افـزایش فرسـایش    ،د. به عنـوان مثـال  نشو نیز ي غذاییها تواند موجب بروز انواع اختالت در زنجیره می ي جانوري، ها گونه

تواند باعث بروز اخـتالالت   ي آبی میها در محیط ها پسابافزایش رسوبات و همچنین انتشار و تخلیه انواع  خاك در نتیجه
آبزیـان بـه تغییـر مـواد محلـول آب در       ي آبزي را با مخاطره مواجه نمایـد. ها ي آبی شده و حیات گونهها جدي در محیط

بر محیط آبـی   ها آنلیل این اثرات باید شناسایی و اثرات همین د . بههستندنتیجه ورود آالیندهاي مختلف، بسیار حساس 
  گردد. بینی و پیش بررسی

                                                   
 

1- Micro-Climate  
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، در صـورت امکـان ایـن    طـورکلی  بـه صورت کامل تشریح گـردد.  ه بایست ب می ي خشکی نیز ها بر گونه ها فعالیتاثرات 
قـدور نباشـد، ایـن اثـرات     کمـی م  صـورت  بـه امکان تشـریح اثـرات    چه چنانصورت کمی تشریح شوند.  هبایست ب می اثرات 

  صورت کیفی تشریح گردند. ه بایست ب می
 هـا  اي از آلودگی ، طیف گستردهمختلفي ساحلی در مراحل ها در محیط ها به عنوان مثال، با ایجاد بندر و تردد کشتی

سـاحلی موجـب   ، الیروبی و در نتیجه بر هم خوردن رسـوبات  ها شود. تخلیه ضایعات نفتی در نتیجه تردد کشتی ایجاد می
نماید کـه بایـد ایـن اثـرات بـر       شود که حیات آبزیان را با مشکل مواجه می بروز یک سلسله اثرات منفی در محیط آبی می

  ي آبی بررسی شوند.  ها ي آبزي در محیطها کلیه گونه
یا ترکیب طبیعی توانند موجب از بین رفتن پوشش حفاظتی و  می  ها ها و برنامه هاي مختلف سیاست ها و گزینه فعالیت

ها و اثـرات  فرآیندشود که این  ها آني ارتباطی ها ي خشکی و قطع کریدورها و در نهایت باعث انزواي اکولوژیک گونه ها آن
اثـرات کـه در    گونـه  ایـن ي هـا  طور خالصـه از نمونـه  ه گردند. ب بینی پیش ها آنو اثرات  تشریح ،بایست کامال شناسایی می 

بـر   تـاثیر ، تغییر زیستگاه، ها ي جانوري، تنوع گونهها تراکم جمعیت گونهتغییر توان به  د، مینشو حادث می مختلفمراحل 
طور کلی  هب ، میزان باروري، نحوه مهاجرت و سایر موارد مشابه اشاره کرد.ها ي نادر و در معرض خطر، جمعیت گونهها گونه

ي جـانوري آبـزي، پرنـدگان، خزنـدگان،     هـا  بـر گونـه   فهـا در مراحـل مختلـ    و گزینـه  ها فعالیتدر این قسمت باید اثرات 
  شوند.بینی  و پیش بررسی، دوزیستان و پستانداران تشریح

  اجتماعی -بر محیط اقتصادي  اتراث - 3-4-3-3

دهـد. بـه عنـوان مثـال، بـا       قرار مـی  تاثیري اقتصادي و اجتماعی را تحت ها محیطها  ها، طرح  ها، برنامه سیاستاجراي 
، تعـداد زیـادي از نیروهـاي متخصـص و غیـر      هـاي سـطحی در یـک حـوزه جغرافیـایی      کنترل آببرنامه توسعه و اجراي 

در چـارچوب برنامـه جـایگزنی واردات و ایجـاد      ي صنعتیها کنند. استقرار بسیاري پروژه متخصص به منطقه مهاجرت می
در  هـا  فعالیـت و توسعه شود که در نهایت افزایش جمعیت  می موجب جذب جمعیت از مناطق مختلف  هاي صنعتی،  قطب

ي زیست محلی نیز ممکن است به دلیل ورود مهاجرین جدید ها بگذارد. الگوي تاثیرمنطقه کل تواند بر اقتصاد  می  ،منطقه
نوبه ه یابد که این عوامل ب دچار تغییر شود. از طرف دیگر با افزایش تسهیالت زیر بنایی نیاز به خدمات عمومی افزایش می

هـا،   هاي مختلـف سیاسـت   ها و گزینه فعالیتگذارد. اثرات  می تاثیرجمعیت و روابط حاکم بر جوامع محلی خود بر ساختار 
تواند طیفی از پیامدهاي مثبت و منفی را به همراه داشـته باشـد. بـه     می بر محیط اقتصادي و اجتماعی  ها ها و طرح برنامه

برداري از میادین مشـترك گـاز پـارس     عنوان مثال، بهره (به  از برداري از میادین مشترك نفت و گ سیاست بهرهعنوان مثال 
ي موقت بـراي کارکنـان   ها در مناطق دیگر گردد. ایجاد کمپ ها آن، ممکن است باعث جابجایی جمعیت و اسکان جنوبی)

منطقـه  دریایی  ستزی محیطدر  ها آنو تخلیه  شودي انسانی ها یا زباله ها بتواند باعث افزایش فاضال می  هاي مختلف پروژه
ي دسترسـی احتمـال افـزایش قیمـت زمـین و      هـا  از طرف دیگر با احداث جاده تواند بر شدت مشکالت محلی بیفزاید. می 

تواند بر اقتصاد منطقه اثرات مثبت یا منفی داشته باشد. با ورود افراد  می مسالهمستغالت در محدوده وجود داشته که این 
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بـا تحصـیالت بـاال ممکـن اسـت      هاي مختلـف    هاي ذیل برنامه از پروژه برداري بهرهدر مرحله  به منطقه )مهاجر(  غیر بومی 
توان بـه ایجـاد مدرسـه دانشـگاه و      می باعث ایجاد برخی از امکانات رفاهی و تسهیالت در منطقه شود که در این خصوص 

به این ترتیب در ایـن قسـمت الزم اسـت تـا      گردند.توانند از این امکانات منتفع  می درمانگاه اشاره کرد که افراد بومی نیز 
اجتماعی از نظیر کیفیت زندگی و الگوهاي زندگی، –ي اقتصاديها بر کلیه مولفههاي مختلف  ها و گزینه فعالیتاثرات  همه

میزان جمعیت، مهـاجرت، سـواد و آمـوزش، بهداشـت و درمـان، امکانـات زیربنـایی، اشـتغال کشـاورزي، ارزش زمـین و           
، اجتمـاعی شناسـایی  –ي خدماتی، کاربري اراضی و در صورت لزوم سایر پارامترهاي اقتصاديها فعالیتت، صنعت، مستغال
  د.نگرد بینی و پیش تشریح

  اثر بر محیط فرهنگی -3-4-3-4

گیرنـد. مراکـز توریسـتی و     قـرار مـی   ها ها و طرح ها، برنامه سیاست تاثیري فرهنگی نیز به طرق مختلف تحت ها محیط
یی هـا  یی هستند که با شدت و ضـعف ها مکانمذهبی از نخستین  ویژه بهي باستانی و تاریخی، فرهنگی و ها یادمانتفرجی، 

اثرات به دلیل وجود باورها، آداب و سنن مردم این  بینی پیش شوند. لذا  می متحمل خسارت هاي مختلف  در نتیجه فعالیت
مـورد   ها مکانصورتی همه جانبه بر این ه ست تا کلیه اثرات ببسیار حائز اهمیت بوده و ضروری المللی بیندر سطوح ملی و 

بـا افـراد بـومی، بـه علـت وجـود برخـی         هـا  آنبررسی قرار گیرند. با ورود افراد غیربومی و متخصص در منطقه و ارتبـاط  
، جـود دارد هـاي مختلـف و   ها و گزینه فعالیتیی در محدوده اجراي ها اختالفات در آداب و رسوم سنتی، احتمال بروز تنش

هـا وجـود داشـته باشـد. از طـرف دیگـر        به همین دلیل الزم است تا این اثرات کامال شناسایی شوند تا امکان کاهش تنش
ي هـا  مکـان ممکـن اسـت باعـث تخریـب و از بـین رفـتن        ها ها و سیاست ها ذیل هر یک از گزینه فعالیتبسیاري از  انجام

صـورت  ه نوب و شمال کشور بسیار حائز اهمیـت اسـت و الزم اسـت بـ    خصوصا در سواحل ج مسالهگردشگري شوند. این 
  .ردندبینی گ و پیشکامل تشریح 

  تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات  - 4- 3-4

، سـازماندهی اطالعـات در   بنـدي  جمـع تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات ابزار علمی منسجمی است که براي شناسـایی،  
ی، زیسـت  محیط راهبردي اثراتارزیابی  فرآیندرود. در  کار می هب ها ها و طرح امهها و برن سیاستی زیست محیطرابطه با اثرات 

است. در این قسـمت   زیست راهبردي محیطمطالعات ارزیابی هاي  بخش ینتر مهمیکی از مرحله تجزیه و تحلیل و ارزیابی 
اقتصادي –بیولوژیک و اجتماعی ،ي فیزیکی و شیمیاییها شده در محیط بینی پیش ي وضعیت موجود و اثرات ها کلیه داده

صـورت کیفـی و   ه چـه بـ   ها بینی پیش شوند. در واقع در این قسمت کلیه اطالعات و  می و فرهنگی بررسی و تجزیه تحلیل 
  شود. می  ارائهصورت همسان و با زبان واحد ه صورت کمی یکسان سازي شده و به چه ب

ظور پی بردن به اثرات شاخص و مهم، کلیه اثـرات بـا توجـه بـه     در این قسمت با توجه به شرح خدمات مطالعات به من
ي هـا  روش. امروزه گیري کرد بتوان تصمیم ها آنتا بر مبناي  شوند می و تجزیه تحلیل بررسی  ها آنشدت، اهمیت و ماهیت 
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مزایـا و  داراي  ،اهـ  آنهـر کـدام از   ها و برنامه مطـرح شـده و    ناشی از اجراي سیاستمتعددي براي ارزیابی و تحلیل اثرات 
  .هستند خاصیمعایب 

)، EIAهـا (  هـاي ارزیـابی اثـرات توسـعه پـروژه      هـا و تکنیـک   زیست، به ماننـد روش  راهبردي محیط با پیدایش ارزیابی
هـاي   بـا وجـود تـالش    ،است. لیکن ارزیابی تکوین و تکامل یافتهاین گونه از متعددي توسط صاحب نظران براي هاي  روش

هنـوز روش واحـدي کـه مـورد قبـول       ،ي متعدد جهانی در این زمینهها و نشست ها نظران این رشته فراوان توسط صاحب
ها، ساختار اقتصـادي و   ها طرح ها، برنامه سیاستبا توجه به ماهیت  و ین دلیلمه وجود ندارد و به ،نظران باشد صاحب تمام

تـوان بـه    مـی  هـا  آنین تر مهمپیشنهاد شده است که از  اه آناگونی براي ي گونها روش ها و وجود نیروي انسانی و... مهارت
  موارد زیر اشاره کرد:

 چک لیست –

 ماتریس –

 روش دلفی –

 سیستم اطالعات جغرافیاییاستفاده از گذاري و  هم روي –

 یابی تحلیل روند و برون –

 شبکه –

 سازي شبیه –

 سناریوسازي –

 تحلیل چرخه حیات –

 هزینه فایده–تحلیل  –

 تحلیل چندمتغیره –

هـا   هـا و طـرح   هـا، برنامـه   زیستی سیاست هاي بسیار متنوعی براي ارزیابی اثرات محیط شود، روش ه مالحظه میگونه ک همان
هـا    هـا، یکـی از ایـن روش    ها و برنامـه  وجود دارد که ممکن است در مراحل مختلف ارزیابی و با توجه به تفاوت و ماهیت سیاست

  ):Walker and Johnston, 1999گیرند ( بایست مد نظر قرار می ر انتخاب شوند. براي انتخاب روش ارزیابی، موارد زی
در وسـیع تـرین    زیست محیطی باشد. زیرا زیست محیطباید دربرگیرنده کلیه عوامل عوامل  انتخاب شدهروش  - 1

آن  هـاي مختلـف   مولفهاجتماعی است که  –شیمیایی، بیولوژیکی و اقتصادي–نگرش آن شامل عوامل فیزیکی
تحـت  در مراحـل مختلـف    هـا  آنهاي ذیل  ها و فعالیت ها و گزینه ها و طرح ها، برنامه سیاست در نتیجه اجراي

و پارامترهـاي   ها فعالیتکلیه  مند نظامبنابراین باید روشی انتخاب شود که توانایی بررسی  گیرد. تاثیر قرار می
 را داشته باشد. ها   ها و برنامه هاي مختلف سیاست  فعالیتاز  متاثر

ـ      ه باید ب شده انتخابروش  - 2 طـوري کـه بـراي    ه صورت شفاف و روشن نتـایج کلـی ارزیـابی را مـنعکس کنـد ب
 قابل فهم باشد. نفع ذيي مردمی ها گروهي ذیربط و ها سازمانگیران،  تصمیم
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و معیارهـاي  بـا ضـوابط   را حـداکثر تطـابق   بایسـتی  روش ارزیـابی،   براي انتخابکار گرفته شده  هدر ضوابط ب - 3
 ی ملی داشته باشد.زیست محیطوانین و مقررات در ق موجود

  :ترین روش ارزیابی شامل موارد زیر است ین ضوابط انتخاب مناسبتر مهم
زیست در برگیرنده عناصر زنده و غیرزنده اي است که توسط مجموعـه اي از روابـط پیچیـده بـا      محیط جامع نگري: –

  صورت جامع کلیه این عوامل را مورد بررسی قرار دهد. بهیکدیگر مرتبط هستند. بنابراین روش منتخب باید بتواند 
بـا   وي متعدد در مراحل مختلـف  ها فعالیتباید داراي انعطاف کافی براي ارزیابی  منتخبروش  :پذیري انعطاف –

  ي متفاوت باشد.ها و گستردگی ها مقیاس
برخـی از عوامـل    رزیسـتی ممکـن اسـت، تغییـرات طبیعـی د      در شناسایی اثـرات محـیط   دقت در واقع بینی: –

و بـین   کـرد اشتباه شود. در انتخاب روش باید به این مالحظات توجه  ها فعالیتزیستی با تغییرات بر اثر  محیط
  این تغییرات در حد اطمینان بخشی تفکیک قائل شد.

ارائـه دهـد   هاي کمی و کیفی، ارزیابی مطلوبی  روش منتخب براي ارزیابی باید بتواند براساس داده عدم تاثیرپذیري: –
  هاي خارج از دایره ارزیابی، به دور باشد. اي، فشارهاي سیاسی و سایر فشار و از نظرات شخصی، تعصبات حرفه

توانـد   استفاده از نظرات کارشناسان می ،یزیست محیطدر هر مطالعه ارزیابی اثرات  انعکاس نظرات کارشناسان: –
و اخـذ   ارائـه رزیابی منتخب باید تمهیـدات الزم را بـراي   . بنابراین روش اموثر باشددر غنا بخشیدن به گزارش 

  نظرات کارشناسان فراهم نماید.
زیسـتی   حاوي آخرین دستاوردها در فناوري ارزیابی اثرات محیط بایدارزیابی منتخب  روش هاي جدید: فناوري –

رمـورد برخـی از   دو ارزیـابی اثـرات    بینـی  پـیش  در  هـا  کـامپیوتري و شـبیه سـازي    هاي مدلباشد. استفاده از 
  ها قابل استفاده هستند.  ها و برنامه سیاست

محـدودیت   ویـژه  بـه  اسـتفاده شـود.  ضوابط کمی و کیفی در روش ارزیـابی  باید  ضوابط کمی و کیفی مشخص: –
و مراجـع مشـخص    ماخـذ باید بـا ذکـر    شوند می استوار  ها آنضوابط بر پایه  گونه اینو منطقی که  ها آن دکاربر

  شده باشند. 
ي کمـی پارامترهـا انجـام شـود.     هـا  ی باید عمدتا بر پایه سـنجش زیست محیطارزیابی اثرات  هاي کمی: سنجش –

  یی به این هدف را داشته باشند.گو پاسخیی انتخاب شوند که توانایی ها روشبنابراین باید آندسته از 
ـ     اثرات گونه اینروش منتخب باید توانایی شناسایی  تشخیص اثرات مهم و بحرانی: – ه در بـین سـایر اثـرات را ب

هـا و   هاي مختلف سیاسـت  فعالیتتر کاهش اثرات و پیامدهاي  داشته باشد، تا امکان اجراي دقیق دقیقصورت 
 در مراحل مختلف فراهم گردد. ها  برنامه

را  بایـد روشـی   زیسـت  محـیط بـر   ها ها و طرح ها، برنامه سیاستدر گزینش و انتخاب روش براي تجزیه و تحلیل اثرات 
صـورت جـامع مـورد تجزیـه و      هي پیشنهادي را بـ ها فعالیتو اثرات  زیست محیطتمامی پارامترهاي  بتوانانتخاب کرد که 

یی کـه  هـا  نـوع گزینـه   ،هـا  ماهیت سیاسـت ارزیابی به نوع و  طور خالصه انتخاب روش تجزیه و تحلیل وه د. باتحلیل قرارد
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هـاي ارزیـابی، تجربـه ارزیـاب در کـاربرد روش       ماهیـت روش  ثرات احتمـالی، بایست مورد ارزیابی قرار گیرند، ماهیت ا می 
  مشارکت مردم، تجربه کارفرما، نیاز ارزیابی و سایر عوامل دارد. و نحوه منابع قابل دسترس، ماهیت  ،یزیست محیطارزیابی 

ي ها نوع داده زیراون باشد. ي ناهمگها قادر به سازماندهی مقادیر زیادي از دادهروش منتخب باید  سازماندهی مناسب:
مـورد بررسـی هسـتند، بـا      هاي مختلـف  گزینهو شناخت  زیست محیطشناخت  فرآیندمورد استفاده در ارزیابی که حاصل 

 .. باشد..و نامه پرسشاي، مطالعات میدانی،  یکدیگر متفاوتند و ممکن است به صورت نقشه، تصاویر ماهواره
پویـا کـه داراي    غیرزنـده ي زنـده و  هـا  اي از سیسـتم  به صـورت مجموعـه   زیست محیطي نوین ارزیابی اثرات، ها روش

زیست داراي ابعاد زمـانی و مکـانی در نظـر گرفتـه      شود و اثرات وارده بر محیط ، فرض میهستندارتباطات پیچیده درونی 
بـه   .داردارزیـابی اثـرات    ي جدید مورد استفاده درها در روشزیادي اهمیت  ،به طور کلی توجه به ماهیت اثرات .شوند می

که به مـرور زمـان تکامـل یافتـه و داراي ابعـاد       اند  ي ارزیابی اثرات توسعه در ابتدا ساده و تک بعدي بودهها طورکلی روش
ي نـوین  هـا  به نحوي کـه امـروزه بـا اسـتفاده از سیسـتم      اند،  تکامل یافته ،و از حالت کیفی و قیاسی اولیه شدند 1چندگانه

  اند.  پیدا کرده) ارزیابی اثرات توسعه داراي ابعاد کمی و مکانی GISي اطالعات جغرافیایی (ها مانهکامپیوتري سا

  روش چک لیست  -3-4-4-1

اثرات قابل اسـتفاده   ینتر مهمو براي تعیین  گزینی دامنهو ارزیابی اثرات و هم در مرحله  بینی پیشاین روش هم براي 
نیازهـاي   ینتـر  مهـم ممکن است مواردي ماننـد   گزینی دامنهه در مرحله در صورت استفاد .(Glasson, et al. 2001)است 

جا توضـیح   یی که در اینها اما چک لیست ،دن.. نیز مد نظر قرار داده شو. و تاثیرنواحی تحت  ینتر مهماطالعاتی مورد نیاز، 
ی بـه  زیسـت  محـیط ارامترهـاي  از پ فهرسـتی و ارزیابی اثرات است. در ایـن روش،   بینی پیششود مربوط به مرحله  میداده 

کـه احتمـال    هـا  هـا و طـرح   ها، برنامه هاي مربوط به سیاست ها و فعالیت گزینهاز  فهرستیمنظور بررسی اثرات احتمالی یا 
(کوتـاه    زیستی  توان هم انواع اثرات محیط در این روش می گردد. تهیه می ،دنباش زیست محیطرود داراي اثرات منفی بر  می

هـا را شناسـایی کـرد (مثـال      هـا و طـرح   ها، برنامه دت، مستقیم، غیرمستقیم و غیره) ناشی از اجراي سیاستمدت، بلند م
) انواع اثرات مرتبط با هریـک از  12-3) و (11-3(  هاي  برنامه مدیریت پسماندهاي شهري در شمال کشور) مطابق با جدول

  اند.  ها معرفی شده ها و گزینه ها و فعالیت ها و برنامه سیاست
قـرار   مـورد بررسـی  ی، ارتباطات علـت و معلـولی   زیست محیطو پارامترهاي  ها ه علت جدا دیدن فعالیتب ،در این روش

بـه هـر یـک از     زیسـتی کـه مربـوط    مسـایل و مشـکالت محـیط   ین تر مهم. اما در این روش (Jian, et al, 2004) گیرد مین
هـاي   تـوان اهـداف و شـاخص    مچنـین بـا اسـتفاده از ایـن روش مـی     تـوان ارائـه کـرد. ه    ها است را مـی  ها و سیاست برنامه
سـتفاده از  هاي مختلف توسعه مرتبط ساخت. ا اند را به فعالیت  زیست را که در تبیین وضعیت موجود شناسایی شده محیط

                                                   
 

1- Multi-Dimensional  
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رود.  ار میاطالعات یا حصول اطمینان از پوشش دادن به تمامی اثرات احتمالی به ک بندي دستهاین روش عموما به منظور 
  . هستند تر پیچیدهشامل انواع مختلفی از چک لیست ساده گرفته تا انواع  ها چک لیست

 چک لیست روش و معایب استفاده از  ایامز -

ایـن روش بـراي    کـه  ایندالیل مختلفی براي استفاده از روش چک لیست در ارزیابی اثرات توسعه وجود دارد. از جمله 
 ،در بسـیاري از مـوارد   بوده وگیران مفید  و تصمیم ها رسی آسان براي متخصصین سایر رشتهاطالعات و دست سازي خالصه

انجـام گرفتـه و    هـا  ها و برنامه سیاستاثرات  در موردروش چک لیست در شروع ارزیابی و به منظور دستیابی به دید کلی 
ین نقـاط قـوت روش اسـتفاده از    تـر  مهـم از دد. گر ي ارزیابی تکمیل و نواقص آن رفع میها معموال با استفاده از سایر روش

  ):UNECE ،2012توان به موارد زیر اشاره کرد ( چک لیست می
 ها و تصـمیم گیرانـی کـه     سازي اطالعات بوده و لذا متخصصین سایر رشته ها روش مناسبی براي خالصه چک لیست

 یج چک لیست را به سادگی درك نمایند.توانند نتا اطالعات تخصصی اندکی از ارزیابی اثرات توسعه دارند نیز می

 توان به تجزیه و تحلیل مقدماتی از وضعیت اثرات دست یافت. می  ها با استفاده از چک لیست 

داراي  هـا  آن، اسـتفاده از  هسـتند  ي ابتـدایی در ارزیـابی اثـرات توسـعه     هـا  جـزء روش  هـا  یی که چک لیسـت جا آناز 
  :شود می اشاره  ها آنیر به برخی از و تنگناهایی نیز هست که در ز ها محدودیت
 .چک لیست بسیار عمومی بوده و روش کاملی نیست 

 ممکن است برخی از اثرات مهم شناسایی نشوند. 

 دهد. ارتباطات متقابل میان اثرات را به خوبی نشانی نمی 

 .تعیین اثرات در روش چک لیست به صورت کیفی است  

  ت جامع پسماندهاي خانگیمثالی از چک لیست ساده مدیری -11-3جدول 

  فاکتورهاي 
  زیستی محیط

  ماهیت اثر
  مثبت  منفی

  مهم  بلندمدت  مدت  کوتاه  وسیع  محلی  ناپذیر برگشت  پذیر برگشت  بلندمدت  مدت کوتاه
                    هاي آبی اکوسیستم

                    آبزي پروري
                    ها جنگل

                    حیات وحش
                    آب سطحی

                    آب زیرزمینی
                    خاك

                    کیفیت هوا
                    اجتماعی-اقتصادي
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  اقتصادي برنامه جامع مدیریت پسماند شهري در شمال - زیستی و اجتماعی هاي مرتبط با اثرات محیط چک لیست گزینه -12-3جدول 
  میزان اثر  هاي اجراي برنامه گزینه

  بسیار مثبت  مثبت  بدون اثر  متوسط   شدید  یدبسیار شد
              آوري زباله جمع

              تفکیک زباله
              بازیافت زباله 

              ها دپوي زباله
              حمل و نقل زباله 

              سوزي زباله
              کمپوست 
              تولید انرژي

              دفن بهداشتی
  

ست. در ایـن  ها ا ها و برنامه ي مختلف سیاستها مقایسه گزینه براي کمی ترین روش ساده، 1شده کمی لیست چکروش 
پیشـنهادي قرارگیرنـد،   هـاي   هـا و گزینـه   فعالیتزیستی که ممکن است تحت  هاي محیط محدودهاز ابتدا آن دسته  ،روش

  شود. ارائه می (مثبت یا منفی) 4ماهیت اثر و 3شدت اثر، 2اهمیت اثرهایی از  شده و سپس تخمینفهرست 
بـه   5شود که در اینجا عدد صفر بـه معنـاي بـدون اهمیـت و عـدد       نشان داده می 5هاي صفر تا  معموال، اهمیت اثر با شماره

بـه عنـوان ماهیـت     - 1شود، اما ماهیت اثـر بـه صـورت     معناي اهمیت زیاد اثر است. مقیاس مشابهی براي شدت اثر استفاده می
هـاي مختلـف    زیسـتی ناشـی از گزینـه    مثبت اثر (سودمند) است. درنتیجـه، اثـر محـیط    + به عنوان ماهیت1منفی اثر (شدید) و 

  ):Vesilind ،2010توان به شرح زیر محاسبه کرد ( ها را می سیاست
n

i i i
i 1

EI (I M N )


   

  ،رابطه دراین
Ii اهمیت اثر =i ام  

Mi شدت اثر =i ام  
Ni ماهیت اثر =i (سودمند) باشد  ام، بنابراین اگر ماهیت اثر مثبتN=+1  (شدید) باشـد و اگر ماهیت اثر منفی N= -1 
  است.

                                                   
 

1- Quantified Checklist  
2- Importance of Impact 
3- Magnitude of Impact 
4- Nature of Impact 
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 2بار در هرهفته یا اجازه سوزاندن زباله به عنوان گزینـه   2بار به  1آوري زباله از  در اینجا مثالی از افزایش تناوب جمع
). بـا توجـه بـه ایـن     4-2د (جـدول  شـو  آوري و سوزاندن زباله) برنامه مدیریت زباله ارائـه مـی   (شامل افزایش دفعات جمع  

  توان به صورت زیر تجزیه و تحلیل و ارزیابی کرد. اطالعات، این دو گزینه را با روش چک لیست کمی شده می
 زیسـت  محـیط در مرحله اول محدوده اثرات پروژه بر بار)  2بار به  1ها از  (تعداد حمل زباله  در گزینه اول مدیریت زباله 

شناسـایی شـد. البتـه یـک     ) 13-3جدول (به شرح پارامتر  6، به صورت خالصه فقط و ارزیابیتبیین  شود. براي تعیین می
را نیز شامل شود. بر این اساس، بـراي مقـادیر اهمیـت و شـدت اثـر      ها  و مولفه ارزیابی کامل، ممکن است سایر موضوعات

شود. در پایان سه عـدد در هـم    نشان داده می )/ + -(  شود و ماهیت اثر با منفی و مثبت  در نظر گرفته می 5اعداد صفر تا 
  شوند. ضرب می

  آوري زباله : افزایش تعداد دفعات جمع1گزینه  -13-3جدول 

  اثر  )Nماهیت(  )Mشدت(  )Iاهمیت(  پارامتر موردنظر
 )I×M×N(  

  - 8  - 1  2  4  ها) آلودگی هوا (کامیون
  - 9 - 1  3  3  صدا

  - 4 - 1  2  2  ها در خیابان پخش زباله
  -6 - 1  3  2  بو

  - 9 - 1  3  3  ترافیک
  0 - 1  0  4  آلودگی آب زیرزمینی

  
EI 36   

 )14- 3(جدول    شود شود و همان محاسبات براي این گزینه نیز انجام می نیز انجام می 2این فرآیند براي گزینه 

  سوزاندن زباله :2گزینه  - 14-3 جدول

  اثر  )N( ماهیت  )M( شدت  )I( اهمیت  مورد نظرپارامتر 
)I×M×N(  

  - 16  - 1  4  4  ها) آلودگی هوا (کامیون
  0  - 1  0  0  صدا

  +2  +1  1  2  ها در خیابان پخش زباله
  - 8  - 1  4  2  بو

  0  - 1  0  0  ترافیک
  +4  +1  1  4  آلودگی آب زیرزمینی

EI 18    

تـري بـه همـراه داشـته و گزینـه اصـلح        زیستی کـم  طمحیاثرات  )ها سوزاندن زباله(یعنی  2ارزیابی گزینه براساس این 
  شود. قلمداد می
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  روش ماتریس -3-4-4-2

زیسـت   هـا و اجـزاي محـیط    هـا و مولفـه   هـا و برنامـه   هاي مختلف سیاست ها و فعالیت در این روش اثرات متقابل میان گزینه
هـا و   هـاي ذیـل سیاسـت    دامات و فعالیت(اق  هاي پیشنهادي  تواند اثرات بالقوه مداخله شوند. روش ماتریس اثرات می سنجیده می

هـا و اجـزاي    هـا و مولفـه   زیست شناسایی و ارزیـابی کنـد. مـاتریس، رابطـه بـین فعالیـت       ها و اجزاي محیط ها) را بر مولفه برنامه
هـا و   دهد. ماتریس، شامل جـدولی اسـت کـه بـا اسـتفاده از عملیـات ریاضـی، اثـرات متقابـل فعالیـت           زیست را نشان می محیط

هاي مرتبط با هر سیاست در سـطرها   ها و فعالیت گردد. معموال گزینه می زیست، به صورت کمی و عددي بیان  تورهاي محیطفاک
گیـرد   مـی  هـاي مـاتریس صـورت     شوند و عملیات ریاضـی در سـلول   هاي ماتریس آورده می زیست در ستون و فاکتورهاي محیط

  ).1384(منوري،   
توسـط لئوپلـد و    1971کـه نخسـتین بـار در سـال      نام دارد، ماتریس لئوپلد ها ماتریسیکی از انواع متداول و مشهور 

ي مختلـف و کلیـه فاکتورهـاي    هـا  ي پـروژه هـا  آوري کلیـه فعالیـت   است. لئوپلـد اقـدام بـه جمـع      ابداع شده وي همکاران
فـاکتور   88افقـی آن و   نوع فعالیت مختلـف بـر روي محـور    100که  نمودی قابل تصور کرده و ماتریسی تهیه زیست محیط
) سـلولی را  100×88(   8800تشکیل یـک جـدول یـا مـاتریس      ،و در نتیجه قرار گرفتهی در محور عمودي آن زیست محیط

هـر پـروژه از میـان     درموردالبته  .استی زیست محیطبر یک پارامتر  ها دهد که هر سلول محل تالقی اثر یکی از فعالیت می
 شود. مید و یا آنکه توسط شخص ارزیاب مجددا تنظیم نشو میسب مورد انتخاب و فاکتورها ح ها این فعالیت

هـا   ها و طرح ها، برنامه هاي مختلف سیاست ها و گزینه توان براي تجزیه و تحلیل و ارزیابی فعالیت این ماتریس نیز می از 
هـا   ها و طـرح  ها، برنامه ام از سیاستهاي مختلف هر کد ها و فعالیت گزینهن روش، پس از مشخص کردن ای دراستفاده کرد. 

بـه صـورت یـک بـه یـک       هـا  بـر فـاکتور  هـا را   یا گزینه هر فعالیت تاثیری در محورها، زیست محیطفاکتورهاي ها و  و مولفه
(مثال فرضی مدیریت جامع زبالـه     شود میاثر قطعی و مشخص باشد، قطر این خانه رسم  چه این شود و چنان میسنجیده 

 .)15-3جدول 

  رسم قطر ماتریس در صورت وجود اثر -15-3جدول 
 تبدیل به انرژي کمپوست سوزاندن زباله دفن هاي مختلف مدیریت جامع پسماندهاي شهري گزینه

      کیفیت هوا
      کیفیت آب سطحی

      فرسایش خاك
      زیستگاه جانوران

  
یعنی شدت یا اهمیت و بزرگی یا دامنه بـه صـورت مقـدار     ،دو ویژگی اثر ،سپس براي هر سلولی که قطر آن رسم شده

شـود.   مـی شود. عدد مربوط به دامنه در باال و عدد اهمیت در پایین نوشـته   میعددي در دو بخش باال و پایی خط منظور 
. جهت مشخص نمودن مثبت یا منفـی بـودن اثـر، عالمـت     استمحدوده امتیاز دهی براي اهمیت و دامنه بین صفر تا ده 

  ).16-3(جدول    شود مینفی را براي اهمیت اثر در نظر گرفته م
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  ها با دو فاکتور دامنه و اهمیت اثر زیستی و فعالیت تقابل فاکتور محیط -16-3جدول 
 گزینه  

  دامنه  زیست پارامتر محیط
  اهمیت

 
داده شوند.  تاثیردر یکدیگر  جهت انجام عملیات ریاضی مربوط به این ماتریس، الزم است به نحوي اهمیت و دامنه اثر

به این منظور دو عدد مربوط به دامنه و اهمیت اثر در هم ضرب شده و در انتها اثرات مثبت و منفی از لحاظ بزرگی مقدار 
  شوند. میبا یکدیگر مقایسه 

تریس لئوپلـد  روش ما ،یی که در کشور ایران استانداردهاي مربوط به بخش عظمت اثر تدوین نگردیده استجا آناما از 
). طبـق ایـن روش   1381(مخـدوم،   شـود  کاربرده می تعدیل گردیده و به صورت ماتریس ایرانی در ارزیابی اثرات توسعه به

 )17-3( اثرات بر حسب مثبت یا منفی بودن به دو دسته عوامـل تخریبـی و سـودمندي تقسـیم گردیـده و طبـق جـدول       
  گردند. می امتیازدهی 

  زدهی در ماتریس ایرانیمعیار امتیا - 17-3جدول 
  امتیاز  اثر منفی  امتیاز  اثر مثبت

  - 5  تخریب خیلی زیاد  +5  سودمندي خیلی خوب
  - 4  تخریب زیاد  +4  سودمندي خوب

  - 3  تخریب متوسط  +3  سودمندي متوسط
  - 2  تخریب ضعیف  +2  سودمندي ضعیف
  - 1  تخریب ناچیز  +1  سودمندي ناچیز

  1381ماخذ: مخدوم، 
  

اسـت. ایـن کـار بـه      - 5+ تا 5گردد، دامنه امتیازدهی براي هر اثر در روش ایرانی از  جدول فوق مشاهده میطور که در  همان
ها داراي مزایا و معـایبی   علت نوع تبدیل صفات کیفی به کمی در زبان فارسی انجام شده است. این روش نیز به مانند سایر روش

  توان به موارد زیر اشاره کرد: زیستی می و ارزیابی اثرات محیط هاي این روش تجزیه و تحلیل ین مزیتتر مهماست. از 
 .را تفسیر کرد ها آنتوان  میدهد که به سادگی  می ارائهاطالعات مناسبی از اثرات  –

 ي متقابل اثرات بسیار مناسب است.ها براي شناسایی اثرات تجمعی و همچنین کنش –

 .استنتایج ارزیابی ابزار سودمندي  ارائهاین روش براي  –

 .شود میي مختلف روش مناسبی محسوب ها و فعالیت ها این روش براي تلفیق اثرات ناشی از گزینه –

  ي مختلف را به صورت مجزا با یکدیگر مقایسه کرد.ها توان گزینه میبا استفاده از این روش  –
  توان به موارد زیر اشاره کرد: مینقاط ضعف این روش نیز  ینتر مهماز 

 .دهد میثرات مستقیم را نشان روش ماتریس فقط ا –

 شود. می  زیست باعث سردرگمی هاي مختلف با پارامترهاي محیط در برخی از موارد تجزیه و تحلیل و ارزیابی گزینه –
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 .است و ممکن است برخی از اثرات را مد نظر قرار ندهد بر این روش زمان –

  1هم گذاري روش روي -3-4-4-3

هـم   ) ابداع گردیـد. ایـن روش در ابتـدا بـا اسـتفاده از روي     1968(هارگ  هم گذاري نخستین بار توسط مک روش روي
شدند، ولـی   شد و اثرات موردنظر به صورت دستی مشخص می هاي شفاف مربوط به منطقه موردنظر انجام می گذاري نقشه

وال آیـد. اصـ   بـه اجـرا درمـی    (GIS)هـاي اطالعـات جغرافیـایی     هـاي پیشـرفته سیسـتم    درحال حاضر، با استفاده از روش
زیستی (ارزیابی تـوان و ارزیـابی اثـرات توسـعه)      گذاري در فرآیندهاي ارزیابی محیط هم هاي مختلفی از روش روي استفاده

آید. استفاده از این روش در ارزیابی اثرات توسعه، نمایشی گرافیکی و فضایی از مکان اثرات و امکان اثر متقابـل   عمل می به
  ).1384(منوري،   رد آو بر یکدیگر را فراهم می ها آن

اثـرات   بینـی  پـیش  به صورت دستی و یا کامپیوتري، اقـدام بـه    ها در این روش با روي هم قرار دادن یک سري از نقشه
گـردد. ایـن    می د. به این منظور، منطقه مورد مطالعه، به واحدهاي مناسب جغرافیایی تقسیم شو می  زیست محیطتوسعه بر 

ي مختلف باشد. شخص ارزیـاب بایـد در   ها ي قراردادي، شکل زمین و یا کاربريها شبکه سبراساممکن است  بندي تقسیم
ي هـوایی،  هـا  طبیعی و انسانی از طریـق عکـس   زیست محیطاطالعات مربوط به  آوري جمعهر یک از این واحدها اقدام به 

را اطالعـات   هـا،  روشبه و سـایر  ي توپوگرافیک و کاربري اراضـی، مطالعـات میـدانی و مصـاح    ها تصاویر ماهواره اي، نقشه
. اسـتفاده از نـرم افزارهـاي کـامپیوتري و     هستند. در این روش، اطالعات کمی و کیفی هر دو قابل استفاده گردآوري کند

  گردد. ي این روش میها سیستم اطالعات جغرافیایی باعث باال رفتن قابلیت
هـاي موضـوعی    گرافیکی بوده کـه بـا اسـتفاده از نقشـه    طورکلی، این روش شامل نمایش اطالعات ارزیابی به صورت  به

هم گـذاري شـده    هاي روي شود. نقشه کنند، تبدیل می ها که اطالعات خاصی را منتقل می از نقشه اي هدرنهایت، به مجموع
 تـوان محـدوده   مـی  زیستی باشد. درایـن روش   افتادگی و یا ناسازگاري میان عوامل محیط هم دهنده روي ممکن است نشان

براي برخی از پارامترها به صـورت گرافیکـی    هم گذاري ) روش روي14-3بر روي نقشه نمایش داد. در شکل (اثرات را نیز 
هـا،   هـاي سیاسـت   ها و فعالیـت  هاي مورد استفاده، بستگی به نوع گزینه شده است. بدیهی است نوع پارامترها و نقشه ارائه 
  ها و نظر ارزیابان دارد. ها و طرح برنامه

                                                   
 

1- Overlay Method 
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  هم گذاري روش روي - 14- 3شکل 

 زیسـتی  محـیط تصویري وضعیت گذشته، حال و آینـده اثـرات    ارائهو نقاط قوت کاربرد این روش  ها مزیت ینتر مهماز 
نقاط ضـعف   ینتر مهمتر است. از  ان سادهریز برنامهان و گیر تصمیمنیز براي  ها آنمعموال درك  که ستها و برنامه ها سیاست

  د. کراشاره ناپذیر بودن آن  و انعطافتوان به زمان بر بودن و هزینه بر بودن این روش  میاین روش نیز 

  1روش شبکه -3-4-4-4

اثـرات رسـم    -شـرایط -و براسـاس آن زنجیـره علـت    شـود  مـی تهیـه  هاي هر گزینه  فهرستی از فعالیت  در روش شبکه
). Agrawal and Dikshit,2002( اسـت ي دوم و سـوم  هـا  ي تعیین اثرات ردهشود. این روش یک رویکرد زنجیره وار برا می

  اثرات را ارزیابی نمود.  ها آنتوان با استفاده از  میتعیین و شناسایی اثرات بوده و ن تر مناسب ها بیش روشلذا این 
جـزء یـا بخـش    یـک   تاثیرگـذاري و  زیسـت  محـیط مبناي این روش، وجود ارتباط و اثر متقابل بـین اجـزاي مختلـف    

، مسیر حرکت یک اثـر  ها . در روش شبکهاست) بر روي سایر اجزا ها  ها یا برنامه سیاستي ها ی (ناشی از فعالیتزیست محیط
و  مـورد بررسـی  ي پـروژه  هـا  بـین فعالیـت   2ي سیسـتمی) هـا  زنجیري یا تـار عنکبـوتی (دیـاگرام    يها با استفاده از شبکه

ی نسبت به یک اثر خاص و ارتباط بـا  زیست محیط. با تحلیل رفتار یک پذیرنده شود میی مشخص زیست محیطي ها پذیرنده
ت بـروز اثـر   درحالو تجمعی را با استفاده از این روش مشخص نمود.  غیرمستقیمتوان اثرات  می، زیست محیطسایر اجزاي 

                                                   
 

1- Networks  
2- System Diagrams  

 ها ترکیب نقشه

 زیستگاه جانوران

 مناطق تاریخی

 ر و منظرهمنظ

 کاربري

 ها سکونتگاه

 آلودگی صوتی

 آلودگی هوا

 منابع آب
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همچنـین بـا اسـتفاده از     .گذارنـد  میی اثر زیست محیطتجمعی، چند فعالیت به صورت مشترك بر روي یک فاکتور یا جزء 
تـوان   میگردند. این روش را  میي برگشتی مشخص ها که به صورت چرخه کردتوان بازخورها را نیز مشخص  روش میاین 

  . )Walker and Johnson, 1999اثرات مورد استفاده قرار داد ( بینی پیشو  گزینی دامنهدر بخش 
و علت وقـوع شـامل اثـرات و     فرآیند. در این زنجیره، است 1اتروش شبکه و تحلیل سیستمی زنجیره اثر ،بخش اصلی

شود. ممکن است چند زنجیره مختلف به یکـدیگر   مینشان داده  زیست محیطي ها بر روي پذیرنده 2اي ي زنجیرهها واکنش
-3(شـکل  و ارتباطات متعدد بدهنـد. در   غیرمستقیموصل شده و تشکیل یک نمودار نسبتا پیچیده با تعداد زیادي اثرات 

  از یک زنجیره اثرات نشان داده شده است. اي نمونه )15

  
  زیست اي از یک زنجیره اثرات جهت شناسایی اثرات غیرمستقیم و نحوه ارتباط اثر با اجزاي محیط نمونه -15- 3شکل 

Source: Walker and Johnson, 1999   
گردد. بـا اسـتفاده از ایـن     غیرمستقیمکن است منجر به بروز تعداد زیادي اثرات واضح است که یک اثر مستقیم ممپر 
تـوان   مـی توان چرخه برگشتی و ایجاد دور دوم اثرات را نیز ردیابی نمود. در صورت وجود داده مناسـب و کـافی،    میروش 

. در ایـن حالـت   استبرحسب انرژي  د مبنا و واحد مورد استفادهرکه در اغلب موا کردي کمی را نیز وارد این روش ها داده
  تواند جهت ارزیابی و ارزش دهی به اثرات استفاده گردد.  میگردیده و  سازي مدلتبدیل به یک شکل ساده  ها شبکه

نقطه قوت استفاده از روش شبکه و تحلیل سیستمی، امکان شناخت اثرات پیچیده غیرمسـتقیم و ارتباطـات    ینتر مهم
توان به روشـنی مسـیر حرکـت اثـرات منفـی در بـین اجـزاي         می. با استفاده از این روش ستا مورد بررسیمیان سیستم 

 . عالوه بـر استو معلولی مناسب  تشناسایی سازوکارهاي عل درموردرا دنبال نمود که به طور خاص  زیست محیطمختلف 
یـک از اثـرات بـه     ت و سـازوکار هـر  توان پس از شناسایی کلیه اثرات با استفاده از این روش، بر روي مسیر حرکـ  می این،

                                                   
 

1- Impact Chain  
2- Knock-on Effects 

جداسازي 
 ها زیستگاه
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تـوان بـا    مـی شـود،   مـی ن بندي طبقهي کمی ها که روش شبکه جزء روش ي انجام داد. با آنتر دقیقصورت جداگانه مطالعه 
نقاط ضعف روش نیـز   درموردتعیین نمود. را د نسازي دار میو ک سازي مدلاستفاده از آن، بخشی از مطالعات را که نیاز به 

طلبـد.   مـی ي را تـر  بـیش است، زمـان و هزینـه    1گرا که روش شبکه و تحلیل سیستمی روشی بسیار کل جا آنباید گفت از 
همچنـین درك ایـن روش بـراي    توانـد در ادامـه ارزیـابی بسـیار راهگشـا باشـد.        مـی هرچند که صرف این زمان و هزینه 

  هاست. ریزان بسیار مشکل تر از سایر روش گیران و برنامه تصمیم

   2روش دلفی - 3-4-4-5

دلفی برگرفته از نام معبدي معروف در شهر دلف یونان باستان است که در آن کاهنان یونـانی مـردم شـهر را از     عنوان
کردند. مبدعان این روش اوالف هلمر، نیکالس رسیچر و نورمن دالکی بودند. از اواخر دهـه   وقایع و حوادث آینده مطلع می

بینی علم و فناوري است و از آن زمـان   دلفی، ابزار قابل قبولی براي پیشاندیشمندان ژاپنی متوجه شدند که روش  1960
تـرین کشـور در    به بعد، هر پنج سال یکبار از این روش استفاده نمودند به طوري که امروزه کشور ژاپن به عنوان با تجربـه 

م افراد مطرح شد، اما به تـدریج  شود. این تکنیک در ابتدا بر مبناي حدس، قضاوت و الها زمینه مطالعات دلفی شناخته می
بـراي بررسـی علمـی نظـرات کارشناسـان در       3موسسـه رنـد   1950جنبه علمی به خود گرفت و اولین بار از اواخـر دهـه   

هـاي محـیط    ها از جملـه حـوزه   هاي دفاعی ارتش امریکا طراحی و توسعه داده شد. به تدریج این روش به سایر رشته پروژه
زیسـت در   اي بـر محـیط   بینی و ارزیابی اثرات توسعه رد و به عنوان یک ابزار کارآمد جهت پیشزیست توسعه پیدا ک محیط

  ).1390(حسین خان قندهاري و همکاران،   کانون توجه صاحب نظران قرار گرفت 
مند در تحقیق براي استخراج نظرات از یک گروه متخصص درمورد یـک موضـوع یـا     روش دلفی رویکرد یا روشی نظام

هـا) اسـت. ایـن روش بـه منظـور نمایانـدن        هاي نقدي و حذف یارانه سوخت بر جنگـل  (مانند سوال اثر یارانه  خاص سوال 
رود. در حقیقت این روش یکی از  همگرایی یا واگرایی نظرات و عقاید کارشناسان در خصوص موضوعات مختلف به کار می

آوري اطالعـات و دانـش افـراد، کشـف      تارمند جهت جمعهاي کسب دانش از گروهی از افراد است که فرآیندي ساخ روش
هـاي مختلـف    هاي خـاص اسـت. ایـن فرآینـد طـی دوره      ها و نظرات مختلف نسبت به یک موضوع و همچنین مسال نحله

را دارنـد، روش دلفـی بـه    » چـه هسـت  «ها سعی در پاسخ به سوال  تر پیمایش پذیرد. درحالی که بیش انجام می 4پیمایش
  (همان منبع).  دهد  پاسخ می» واند باشد/ چه باید باشدت چه می«سوال 

                                                   
 

1- Holistic 
2- Delphi method 
3- Round 
4- Survey 
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آوري نظر متخصصان آن حوزه است، امـا در برخـی مـوارد     بینی آینده یک حوزه از طریق جمع هدف اصلی روش دلفی، پیش
عـات،  آوري اطال گذاري، تعیین اولویت، سازمان دهی، ارتباطات گروهی، جمـع  نیز قضاوت در خصوص یک امر، نیاز سنجی، هدف

رود. معموال زمـانی کـه موضـوع     ها، تخصیص منابع و اجماع یا توافق گروهی در زمره اهداف این روش به شمار می تعیین سیاست
  شود: هاي زیر را داشته باشد، استفاده از روش دلفی توصیه می تحت بررسی یک یا چندین ویژگی

هـاي ذهنـی،    رسی نبوده و فقط بتوان از قضـاوت هاي تحلیلی دقیق قابل بر از طریق تکنیک مورد بررسیمساله  –
 آن هم براساس یک مبناي جمعی بهره برد.

اي از ارتباطات کافی ندارند  گونه سابقه افراد مورد نیاز براي کمک به بررسی یک مساله گسترده یا پیچیده هیچ –
 ایند.هاي متنوعی را ارائه نم و ممکن است بتوانند با توجه به تخصص و تجربیات شان دانش

 هزینه و زمان باعث عملی نبودن برگزاري جلسات گروهی مکرر شود. –

اختالف نظر میان اشخاص به حدي شدید یا از لحاظ سیاسی نامطلوب است که باید فرآیند ارتبـاطی از لحـاظ    –
 به عبارت دیگر باید از گمنامی افراد مشارکت کننده اطمینان حاصل کرد.تضمین شده باشد.  گمنامی

(بـدین معنـی کـه از غلبـه تعـدادي         مشارکت کنندگان باید حفظ شود تا اعتبار نتایج تضمین گردد ناهمگونی –
 ها پرهیز شود) محدود یا غلبه شخصیت

  ارکان اصلی فرآیند ارزیابی و تحلیل نتایج به روش دلفی نیز شامل موارد زیر است:
مند و نوشتاري بوسـیله   ها به صورت فرآیندي، نظام دورها و رفت و برگشتمنظور از تکرار یک سري  بازگویی یا تکرار:

نامه است که متخصصین حداقل دوبار درمورد سوال مشابه نظر داده و با دریافت اطالعات از سایرین، امکان تجدید  پرسش
  شود. هاي خود را دارند که این کار باعث توسعه کار گروهی بدون آگاهی از وجود سایرین می نظر در پاسخ

بـه سـه خصوصـیت دارا     هـا  آنشرکت کنندگان دلفی متخصص یا خبرگان یک حوزه هستند.  یا خبرگان: متخصصین
بودن دانش و تجربه در خصوص موضوع، تمایل به مشارکت و زمان کافی براي شرکت در مظالعه نیاز دارنـد و پارامترهـاي   

  ست.   ها آنده و روش شناسایی و انتخاب کلیدي مطالعه نیز صالحیت اعضاي مشارکت کننده، تعداد افراد مشارکت کنن
شـود. در   نامه شـروع مـی   پس از انتخاب افراد مشارکت کننده در مطالعه، مرحله طراحی سواالت و پرسش نامه: پرسش

پـذیرد.   شـود و بـدون حضـور مصـاحبه کننـده انجـام مـی        اي است که به صورت مکتوب تهیه می واقع این مرحله مصاحبه
  شود آوري نظرات تعداد زیادي مشارکت کننده اجرا می وري و جمعی است که به منظور جمعنامه روش غیرحض پرسش

بازخورد به معنی فرصت بازنگري نظرات خود و ارزشیابی نظـرات سـایرین توسـط متخصصـین      بازخورد کنترل شده:
ت دور اول به همـراه  نامه، سواال است که بخش مهم حرکت به سوي اجماع در روش دلفی است. در دور دوم ارسال پرسش

شـود تـا در صـورت تمایـل و بـا توجـه بـه پاسـخ          هاي پاسخ دهندگان براي هر فرد ارسال شده و از وي خواسته می پاسخ
هایشـان را در   شوند و اجازه دارند تا قضاوت سایرین، در پاسخ خود تجدید نظر نماید. بنا براین شرکت کنندگان تشویق می

  باره بررسی کنند.دور اول یا دورهاي قبلی دو
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نامـه و نـوع سـواالت بسـتگی دارد. اغلـب       تحلیل نتایج در روش دلفی به هدف مطالعه، ساختار پرسـش  تحلیل نتایج:
شـود   استفاده می از روش کمی  ها آنسواالت در روش دلفی از نوع سواالت بسته پاسخ هستند که معموال در تحلیل نتایج 

  هر دور را به خوبی نشان داد.تا بتوان نظرات مشارکت کنندگان در 
منظـور از اجمـاع، رسـیدن بـه اتفـاق نظـر درمـورد یـک موضـوع و همچنـین تـالش بـراي مشـخص کـردن                اجماع:

هاست. اجماع صرفا پاسخ صحیح و درست دادن به یک مساله نیست، بلکه توافق شـرکت کننـدگان در یـک سـطح      تفاوت
  خاص در خصوص یک موضوع است.

کنندگان در روش دلفـی بسـیار حـائز     گمنامی و ناشناس بودن مشارکت دن مشارکت کنندگان:گمنامی و ناشناس بو
شـود و شـرکت کننـدگان، سـایر افـراد درگیـر در        اهمیت است. درحالت اطالعات بدون تماس چهره به چهره منتقل مـی 

ات خـود را بـدون تاثیرپـذیري از    ایـن ترتیـب نظـر    هاي آنان اطالعی ندارند و بـه   شناسند یا حداقل از پاسخ مطالعه را نمی
  دهند. دیگران ارائه می

هایی مانند شناسایی  بر است. زمان مورد نیاز شامل زمان اختصاص یافته به فعالیت اجراي دلفی تا حدودي زمان زمان:
ل هاي تکمیل شده، تحلیـ  نامه نامه، دریافت پرسش نامه، هماهنگ کردن زمان جهت ارسال پرسش خبرگان، طراحی پرسش

  نامه دوم و... است.  نتایج دور اول و طراحی پرسش
  به شرح زیر است:دلفی در تجزیه و تحلیل و ارزیابی  فرآیندمراحل اجراي 

فعالیت قبل از شروع شامل طراحی نحوه انجام مطالعـه، شناسـایی خبرگـان و طراحـی      فعالیت قبل از شروع: - 1
نهایی یک آزمون اولیـه   نامه پرسششروع مطالعه، براي . معموال قبل از است نامه پرسش سواالتو  نامه پرسش

  ت و نواقص آن برطرف شود.داشود تا ایرا انجام می
نامه طراحی شده براي آنان ارسـال   در دور اول با یکایک خبرگان تماس برقرار شده و پرسش فعالیت دور اول: - 2

نامه دور اول از خبرگـان   د. در پرسششون آوري می ها جمع نامه شود و معموال پس از یک تا دو هفته پرسش می
ها، نظرات خود را درمورد سواالت و مسایل مطرح شده نیـز   شود تا عالوه بر پاسخ دادن به پرسش خواسته می

  بیان نمایند تا در صورت نیاز اصالحات مناسب انجام شود. 
عالوه بر سواالت دور اول، نتایج نامه اولیه مجددا به خبرگان ارائه شده و  در دور دوم، پرسش فعالیت دور دوم: - 3

شود، تا فرد بتوانـد بـا توجـه بـه نظـر       نامه گنجانده می نامه اولیه نیز در پرسش هاي خبرگان به پرسش و پاسخ
هاي خود تجدید نظر نماید. البتـه در صـورت نیـاز و تاکیـد گـروه مطالعـاتی بـر          دیگران، در نظرات و دیدگاه

نامـه   نامه را افزایش داد و پرسـش  توان تعداد دورهاي ارسال پرسش ه، میآمد به دستحصول اجماع در نتایج 
  را به همراه نتایج دور قبل در دورهاي سوم و چهارم نیز براي خبرگان ارسال نمود. 

شـود تـا همـه     آمده از مطالعات دلفی تهیه و منتشر می به دستدر این مرحله نتایج نهایی  تصمیم و تصویب: - 4
 آمده سهیم شوند. ه دستبمتخصصین در نتایج 
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ها و فعالیت و اثـرات، در ارزیـابی اثـرات زیسـت      زیست، این روش براي شناسایی گزینه هاي محیط در مجموع در حوزه
تـدوین   DPSIRزیست براساس چـارچوب   که گزارش تبیین وضعیت محیط زمانی به ویژهزیست بسیار کاربرد دارد.  محیط

هـا را   ها و طرح ها، برنامه مشکالت را از درون این مطالعات استخراج کرده و سیاست و توان مسایل میشده باشد، به راحتی 
  زیستی قرار داد.  براساس این روش مورد ارزیابی محیط

ین نقـاط قـوت ایـن    تر مهمها داراي نقاط قوت و ضعف مختص به خود است. از  البته این روش نیز به مانند سایر روش
  ):UNECE ،2012اشاره کرد ( توان به موارد زیر روش می

 چند منظوره بودن –

 عینی بودن روش –

 مورد بررسیدسترسی به اجماع و همگرایی در موضوعات  –

 زیست هاي مختلف به ویژه محیط پذیر بودن و قابلیت کارآیی و استفاده از آن در حوزه انعطاف –

 هاي داراي منافع متضاد قابلیت کسب اجماع و همگرایی در گروه –

 قاید و شخصیت افراد خاص و صاحب نفوذ بر نظرات و عقاید سایر خبرگانعدم نفوذ ع –

 جلوگیري از اتالف زمان و انرژي –

 ها و سهولت بیان عقاید و نظرات آزادي عمل در ارائه نظرات و دیدگاه –

 ساختارمندي و ضابطه مندي –

  توان به موارد زیر اشاره کرد: می ها نآین تر مهمها داراي نقاط ضعفی است که از  این روش نیز به مانند بسیاري از روش
 هاي گسترده و زمان بر نیاز به انجام فعالیت –

 ها تکیه بیش از حد به نتایج و پاسخ –

 تاکید بیش از حد به حصول اجماع در برخی از مطالعات –

 توسط خبرگان سوالهاي عجوالنه و یا عدم درك مناسب از یک  ارائه پاسخ –

 هاي بعدي مطالعه در دور ها آنیزش کاهش تعداد مشارکت کنندگان و ر –

 ابهام در معیارهاي عینی و مشخص براي توصیف و تعریف خبره یا متخصص –

  MCM(1(  ي تحلیل چند معیاره ها مدل -3-4-4-6

هاي مختلف در مقایسه بـا معیارهـاي مختلـف مـورد اسـتفاده قـرار        هاي تحلیل چند معیاري براي ارزیابی گزینه مدل
توان به صورت یک ارزیابی کلـی نشـان    ها را می هاي مجزا درمورد برخی از گزینه از ارزیابی گیرد. در این روش مجموعه می

                                                   
 

1- Multi Criteria Analysis 
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هـاي   ها را به صورت یـک شـاخص معـین بـراي ارزیـابی گزینـه       اي از شاخص توان مجموعه داد. با استفاده از این روش می
  مختلف مورد استفاده قرار داد.

ی یا غیرخطی) عمدتا داراي یـک هـدف و چنـدین محـدودیت هسـتند کـه       ریزي ریاضی کالسیک (خط هاي برنامه این مدل
از جنـگ جهـانی دوم،    هاي موجود است. پـس  صورت تابع هدف و بیشینه و کمینه کردن تابع هدف برمبناي قیود و محدودیت به

هـا بـه    ند. ایـن مـدل  ده گیري مورد توجه قرار می هاي جدیدي معرفی شدند که چندین مالك یا معیار را در فرآیند تصمیم مدل
 MODM(2(گیـري چنـد هدفـه     هاي تصمیم مدلها، به  . این مدلشهرت یافتند 1)MCDMگیري چند معیاره ( هاي تصمیم مدل

)، MODM(گیـري چنـد هدفـه     تصـمیم شـوند. در مـدل    بنـدي مـی   طبقـه  (MADM)3 گیري چندشاخصـه  هاي تصمیم مدلو 
شـود کـه    گیـري روبـرو شـده و وقتـی اسـتفاده مـی       رآینـد تصـمیم  گیرنده به جـاي یـک هـدف بـا چنـدین هـدف در ف       تصمیم
  هایی داشته باشد. آل و بهینه را با توجه به محدودیت گیرنده، قصد یافتن یک جواب ایده تصمیم
گیرنـده بـا توجـه بـه هـدف مـوردنظر در مسـاله و بـا توجـه بـه            تصمیم(MADM)  گیري چند شاخصه هاي تصمیم مدلدر 
این مسـایل  . در بندي دارند وسیعی در رتبهها کاربرد  . این مدلکند روي، بهترین گزینه را انتخاب می یشها و معیارهاي پ شاخص

 .ها هستند هاي گزینه هاي آن، شاخص هاي موردنظر و ستون گیري وجود دارد که سطرهاي ماتریس، گزینه یک ماتریس تصمیم

زیسـتی   اجتمـاعی و محـیط  ي، اي از اهداف اقتصاد مجموعه به تا کوشند می توسعهي  ها پروژهها و  ها، طرح برنامه معموال
هـا و منـافع    یابند و ارزیاب با سنجش هزینـه  زیست دست یا بهبود کیفیت محیط، افزایش سطح درآمد ه،مانند افزایش رفا

 مختلـف  ايهـ  روش همه در اصلی مشکل ،درواقع .کند حاصل از پروژه بهترین گزینه را براي دستیابی به هدف انتخاب می
گیري راجع به بهترین گزینه است و بنـا بـه ماهیـت پیچیـده و معیارهـاي متفـاوتی کـه در         تصمیم ت،زیس محیط ارزیابی

 اسـتفاده هاي کمی و کیفـی   انواع مختلفی از داده ،گیري در فرآیند ارزیابی و تصمیم ،شود میاستفاده زیست  ارزیابی محیط
با روشی منفرد و غیرقابل انعطاف بسـیار سـخت و دور از ذهـن اسـت. رویـارویی بـا       ارزیابی این فرآیند پیچیده  .شوند می

تـر و همـه سـو     هـاي جـامع   زیسـت از روش  ریزان محـیط  هاي اخیر ارزیابان و برنامه چنین مشکالتی موجب شد تا در سال
  .)1389(مبرقعی،    ندکننگرتري در این زمینه استفاده 
کنـد تـا از میـان     گیـران کمـک مـی    که بـه تصـمیم   چارچوبی استه عنوان شد، گونه ک همانروش تحلیل چند معیاره 

ن روش عـالوه بـر معیـار    ایـ  نـد. در واقـع در  کنهاي مختلف با اهداف چندگانه بهترین گزینه را گزینش  و پروژه ها سیاست
 فقـط شـود و   نظر گرفتـه مـی  معیارهاي توزیعی و برابري اکولوژیکی هم در  مانندانواع دیگري از معیارها  ،یی اقتصادياکار

ابزار مهم تحلیلی است که در  نوعیتجزیه و تحلیل چند معیاره  .)1381 ،نیست (آجاییهاي کمی  داده استفاده ازمستلزم 

                                                   
 

1- Multiple Criteria Decision Making 
2- Multiple Objective Decision Making 
3- Multiple Attribute Decision Making 
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به صـورت جعبـه ابـزار بـراي      رویکردده است. این کرچارچوب تجزیه و تحلیل چند بعدي ارزیابی محبوبیت زیادي کسب 
  )1384 ،شود (نانز می استفادهزیستی  هاي محیط از بررسی زیست محیط هاي   حوزهآمده و در مسایل پیچیده ارزیابی در 

 کنـد  مـی  گیـري  تصـمیم  فرآینـد  وارد را وضـوح  و به عقیده آگستام تحلیـل چنـد معیـاره درجـاتی از تجزیـه و تحلیـل      

)Aggestam, 2006( ی یکپارچـه اسـت کـه اطالعـات     در ارزیـاب  یابـزار مهمـ   ،که تحلیل چنـد معیـاره   ر معتقد استئو برو
از  .)Brouwer & Vanek, 2004( دهـد  زاران قـرار مـی  گگیران و سیاست در اختیار تصمیم مسالهمتفاوتی راجع به پیچیدگی 

هاي طراحی شده براي شناسایی و سازماندهی اطالعـات مـرتبط    شرو اي از مجموعهچند معیاره شامل تحلیل  سوي دیگر
آیـد کـه    شـمار مـی   مفیـدترین ابـزار بـراي زمـانی بـه      منزلـه   هگیري است و بـ  یده تصمیمچپی فرآیندبا مراحل مختلف در 

  .)Gilpin, 1999( هستندبندي در ترکیب معیارهاي متفاوت  ي وجود دارند و نیازمند درجهدهاي متعد گزینه
بـراي   یتکنیکـ ) EIA( وسـعه تاثرات یا ارزیابی  ،منفعت -که مانند تحلیل هزینه در واقع تحلیل چند معیاره بیش از آن

گیـران   ها براي کمک به تصمیم رسمی براي تلفیق نتایج حاصل از سایر رهیافت يباشد، ساختار اثرهایا سنجش  ،ارزشیابی
  یا پروژه است.   ها طرحها  ها، برنامه بهترین سیاست در انتخاب

 بـراي ریـزان   هایی که سیاسـتگزاران و برنامـه   ده(دا هایی که وجود دارند) و هنجاري هاي واقعی (داده در واقع انواع داده
کـردن   متـاثر تجزیـه و تحلیـل شـده و بـا      فرآیندکنند) وارد  دهی تدوین می محدود کردن ترجیحات و وزن ،تعیین الویت

چگـونگی کـاربرد   ) 16-3در شـکل (  هاي عملی منجر خواهـد شـد.   متغیرها و قواعد تصمیم به ارائه راه حل نهایی و گزینه
هـا و   هـا، برنامـه   توانـد در ارزیـابی راهبـردي سیاسـت     که می گیري در تحلیل چند معیاره را تصمیم فرآیندها در  دادهانواع 
  دهد. نشان میها استفاده شوند را  طرح

  
  گیري در تحلیل چند معیاره ها در فرآیند تصمیم چگونگی کاربرد انواع داده -16- 3 شکل

 هاي واقعی داده

 ها ارزشیابی اندازه فیزیکی هاي ساخته شده شاخص

 هنجاري و ارزشیهاي  داده

انتخاب وزن 
 خاص

محدود کردن 
 ترجیحات

تعیین 
 ها اولویت

 جدول آثار توصیف ترجیحات

 تجزیه و تحلیل

 فرایند تکرار

 متغیرهاي تصمیم قواعد تصمیم

 هاي عملی ائه راه حل و گزینهار
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در فرآینـد ارزیـابی   ، ) تحلیـل چنـد معیـاره، روشـی مناسـب بـراي منظـور کـردن ارزش خـدمات اکوسیسـتمی          1389(  برقعی. نغمه : مماخذ
  ، بهار و تابستان1، شماره 1زیست و توسعه، سال  زیست، مجله محیط محیط
  

در  هـا  آنکـه بایـد از   هاي چند معیاره ارزیابان با دو مشخصه کمی و کیفـی مواجـه هسـتند     به بیان ساده براي تحلیل
  ) نشان داده شده است.17-3ها در شکل ( بندي این مشخصه هاي چند متغیره استفاده نمایند. تقسیم تحلیل

  
  گیري چند معیاره ي تصمیمها مدلها در  مشخصه - 17- 3شکل 

  .1388، بهار و تابستان 2ي تحلیل چند معیاره، آرمانشهر، شماره ها مدل)، روش شناسی 1388: محمد مرادي. اصغر، مهدي اختر کاوان (ماخذ
  

که بایـد بـه    است مساله تعریفاولین مرحله  .شود از مراحل مختلفی تشکیل میانجام تحلیل چند معیاره نظري مراحل 
هـاي   تعیـین گزینـه  اطالعات پایه اسـت. مرحلـه بعـد     آوري جمعآن پرداخته شود و براي تعیین وسعت و دامنه آن نیاز به 

  مختلف است.
شـود و بسـیاري از    ن مرحله تعیین مـی ای  درت، در اسچقها  هایی باید بررسی شوند و تعداد این گزینه چه گزینه که این
هاسـت کـه    . مرحله بعدي تعیین معیـار ارزیـابی گزینـه   شوند هاي غیرمحتمل و غیرعملی در همین مرحله حذف می گزینه

توانـد بـه مـا در     مـی  ها آندهی به  به هر تجزیه و تحلیل چند معیاره باشد. در واقع معیارها و وزنشاید بحث انگیزترین جن
معیارهـایی چـون    ،زیسـت باشـد   مثال اگر هدف افزایش کیفیت محیط . برايسنجش میزان دستیابی به اهداف کمک کند

د مالکـی بـراي سـنجش میـزان     توانـ  کیفیت آب و میـزان فرسـایش خـاك مـی    ه، سطح مناطق حفاظت شدی، تنوع زیست
 بـراي نمونـه  یا معیـار رده دوم نیـاز باشـد.     ،دستیابی به هدف باشد. ممکن است براي سنجش هر معیار به چند زیر معیار

عنـوان زیـر    ههـا در آب بـ   کش یا وجود آفت ،میزان ذرات معلق آب ،اسیدیتهعواملی چون میزان  ،براي سنجش کیفیت آب
یـا   ،ن مرحلـه معمـوال جـدول آثـار    ایـ   هاي هر معیـار اسـت. در   گذاري گزینه د. مرحله بعدي نمرهشون نظر گرفته  معیار در

  گیري چندمعیاره هاي تصمیم ها در مدل مشخصه
Multiple Criteria Decision Making (MCDM) 

  هاي کیفی مشخصه
Qualitative 

  هاي کمی مشخصه
Quantitative 

  تبدیل  مقیاس  گیري اندازه  هاي مقیاس

  اي مقیاس فاصله
Interval 

  مقیاس ترتیبی
Ordinal 

  اي اس فاصلهمقی
Interval 

  مقیاس ترتیبی
Ordinal 

  مقیاس نسبتی
Ratio 

فواصل مقادیر قابل 
گیري را از یک نقطه  اندازه

  دهد. غیردلخواه ارائه می

گیري را  مقادیر قابل اندازه
بندي شده مرتب  صورت رتبه به

  نماید. می

گیري را از  فواصل مقادیر قابل اندازه
  دهد. یک نقطه دلخواه ارائه می

هاي  کش استفاده از خط
  مقیاس

هاي  کش استفاده از خط
  مقیاس
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شود و براي هر گزینه در مقابـل هـر معیـار یـک      می رسم ،ها در ستون و معیارها در سطر هستند که حاوي گزینه ماتریسی
گزینه روي معیار  تاثیرد. براي مثال، براي سنجش عی باشنقتوانند اسمی یا وا ها می شود. این ارزش یا ارزش داده می ،نمره

) بـراي تعیـین   10از یـک تـا    براي نمونهیا محدوده کمی معینی ( ،زایی آن گزینه توان به میزان واقعی اشتغال اشتغال، می
گیرنـده   تصمیم گر و یا تحلیل ،تواند مبتنی بر نظر ارزیاب د. این تعیین نمرات میکرایجاد اشتغال اشاره  یا حداکثر ،حداقل

صـورت پـذیرد. مرحلـه بعـدي      ،که مبتنی بر اجماع نظـر متخصصـان اسـت    هایی چون روش دلفی یا از طریق روش ،باشد
بـراي حصـول اطمینـان از صـحت      .دشـو  هاي مختلف امتیاز متعلق به هر گزینه معین می هاست که به روش ارزیابی گزینه

 و هـاي حساسـیت و ریسـک    تحلیل در این مرحله الزم است ،از اطالعاتبا توجه به احتمال ناقص بودن برخی  و ها بررسی
  .)18-3(شکل    انجام شودها  بندي گزینه در نهایت رتبه

  
  گیري به روش تحلیل چند معیاره مدل کلی فرآیند تصمیم -18- 3شکل 

  1388، بهار و تابستان 2ي تحلیل چند معیاره، آرمانشهر، شماره ها مدلسی )، روش شنا1388: محمد مرادي. اصغر، مهدي اختر کاوان (ماخذ
  

  شناخت مساله
Definition Problem 

  تعیین معیارهاي ارزیابی
Attributes 

  قضاوت خبرگان
Expert Judgment 

  ها تعیین و بسط گزینه
Alternatives 

  گیري انتخاب مدل تصمیم
Selection of MCDA Methoads 

  ها نهارزیابی گزی
Evalution of Alternatives 

  ها بندي گزینه اولویت
Alternatives 

  تحلیل حساسیت
Sesitivity Analysis 

  خیر  ارزیابی تصمیم

  بله

  گیري تصمیم
Decision 
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  ي زیر است:ها شامل گامنیز معیاره  چند گیري تصمیم تحلیلاجرایی  مراحل
ها قـرار   در ستون ها ي هر یک از گزینهها شاخصي موجود در سطرها و ها گزینه گیري: تشکیل ماتریس تصمیم –

 nدر  mي ستونی که یـک مـاتریس   ها شاخص j=1,2,…n ،Cj   ي سطري و ها گزینه i=1,2,…m ،Ai(   گیرند می
 است).

 
بعضـی   ها ازلحاظ اثرگذاري مثبت یا منفی بر روي هدف مساله: تفکیک شاخص –

دارنـد. مـثال شـاخص     مسـاله اثر مثبت و برخی اثـر منفـی روي هـدف     ها شاخص
 پهنـه جغرافیـایی  یـک  زیسـت   محیطروي وضعیت  اثر مثبتشاخص سرانه فضاي سبز اثر منفی و  آلودگی هوا

 دارد. 

 داراي مفهوم کیفـی باشـند   ها شاخصممکن است بعضی  (در صورت لزوم): گیري ماتریس تصمیم سازي کمی –
گیري در ابتدا باید عبارات کیفـی را   ي کمی تصمیمها روش..). به منظور استفاده از . (مثال خیلی خوب، خوب و
) 1-9(فاصـله اعـداد    اي توان از روش مقیاس دو قطبی فاصـله  می ود. براي این منظور به مقادیر کمی تبدیل نم

ي زیـر بـراي   هـا  روشکه شاخص اثر مثبت یا اثر منفی روي هـدف داشـته باشـد، از     استفاده کرد. بر حسب این
 شود. می کمی کردن استفاده 

 :شود فاده میاستزیر گیري  ندازهااست) از تر  باشد مطلوبزیادتر هرچه ( داردجنبه مثبت  شاخص وقتی –

  
 :شود فاده میاست )تر است باشد مطلوب تر کمهر چه ( براي شاخص با جنبه منفیزیر گیري  اندازه –

 
هـاي متفـاوتی    داراي مقیـاس  مساله،مورد بررسی در  ها شاخصمعموال  گیري: ماتریس تصمیم سازي مقیاس بی –

ي مختلفـی  هـا  روشسـازي   سازي یا نرمـال  مقیاس بیمقیاس کرد. براي  را بی ها شاخصهستند الزم است ابتدا 
 این خصوص مراجعه کرد. ربط در منظور به منابع ذي توان براي این که می وجود دارد

11 1n

ij

n1 nn

r x
r

r x

 
      
  



  



 

 مسـایل غالبا داراي درجـه اهمیـت یکسـان در     ها شاخصه ک با توجه به این هاي موردنظر: دهی به شاخص وزن –
 گردد.  تعیین می ها شاخصدهی، وزن هر یک از  ي وزنها روشبا استفاده از  ،نیستند گیري تصمیم

0 1 3 5 7 9 10

خیلی زیاد زیاد کم  متوسط خیلی کم

0 1 3 5 7 9 10

خیلی کم کم  متوسط زیاد خیلی زیاد

1 11 1n

m m1 mn

A X X

A X X
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ي مختلفی وجـود دارد  ها روششاخص ترکیبی نیز  نبراي ساخت هاي مناسب براي حل مساله: انتخاب تکنیک –
 می توان استفاده کرد. هاي مختلف روشموجود، از  ها صشاخو  مسالهکه با توجه به ماهیت 

ارزیـابی  ، مسالهبا محاسبه شاخص ترکیبی براي هر گزینه، با توجه به هدف  حل مدل و انتخاب بهترین جواب: –
 شود. هاي مختلف یا منتخب انجام می و تحلیل درمورد گزینه

ین نقـاط قـوت ایـن    تـر  مهمف مختص به خود را دارد. از ها و ابزارها نقاط قوت و ضع این روش نیز به مانند سایر روش
  ):UNECE ،2012( توان به موارد زیر اشاره کرد روش می
توان از معیارهاي مختلف در یک مقطع زمانی استفاده کـرد کـه ایـن     با استفاده از روش تحلیل چند معیاره می –

 پذیر نیست. گیري معمولی براساس یک معیار ساده امکان کار در فرآیندهاي تصمیم

 نفعان مختلف در ارزیابی استفاده کرد. هاي ذي توان براي تلفیق دیدگاه از روش تحلیل چند معیاره می –

شوند) و ممیزي آن سـاده   ها ثبت می (تمامی امتیازات و وزن  روش تحلیل چند معیاره شفاف و قابل درك است  –
 است.

  کند. ا تسهیل میگیران و بعضا مردم ر این روش امکان ارتباط با تصمیم –
  :اشاره کردموارد زیر توان به  می ،ضعف این روش نقاط ینتر مهماز 

ي هـا  ي براي گزینـه گیر تصمیمامکان بحث و مذاکره کارشناسی در خصوص  )MCA(  روش تحلیل چند معیاره  –
 .دهد میمختلف را کاهش 

 یست.میمات مناقشه برانگیز نروش تحلیل چند معیاره قادر به تسهیل براي رسیدن به اجماع در خصوص تص –

 منتقـل ان گیـر  تصـمیم  بـه ي ترکیبی)، ممکن است اطالعات نادرسـتی  ها اعداد و امتیاز(   می اطالعات ک ارائهبا  –
 ي ارزشی افراد بستگی دارد.ها این روش به شدت به قضاوت البته .شود

  .اف خاصی تنظیم شودتواند براحتی توسط کارشناسان دستکاري شود و براي اهد مینتایج این روش  –

  1سناریوسازي -3-4-4-7

کلیـدي   2ریزي و ارزیابی بر پایه سناریوسازي، روشی منظم و ساختارمند است که از آن براي کشـف نیروهـاي پیشـران    برنامه  
روش،  شـود. ازطریـق ایـن    هـاي متعـدد اسـتفاده مـی     هـاي فـوق العـاده و عـدم قطعیـت      در متن تغییـرات شـتابان، پیچیـدگی   

منتظره و درك عمیق پیامـدهاي احتمـالی    هاي غیر زیست با نگاه به رویداد ریزان و ارزیابان راهبردي محیط رنامهگذاران، ب سیاست
بخشـیدن   ها ابـزاري بـراي نظـم    کنند. این سناریو هاي ممکن را کشف و تعریف می ، چندین سناریو یا روایت متمایز از آیندهها آن

                                                   
 

1- Scenario Building 
2- Driving Forces 
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گیران و مدیران هستند. مقصود از تعریـف سـناریوها، انتخـاب فقـط یـک آینـده        تصمیم ریزان و هاي برنامه ها و استنباط به بینش
مرجح و ایده آل و آرزوي به حقیقت پیوستن آن و یا پیدا کردن محتمل ترین آینده و سعی در تطبیق با آن نیسـت، بلکـه قصـد    

هـاي ممکـن بـه انـدازه کـافی       که براي همـه آینـده   هاي راهبردي است ریزي و ارزیابی بر پایه سناریو، اتخاذ تصمیم برنامه  اصلی 
ها، تفکر جدي صورت بگیرد، آنگاه اصال مهم نیست که در آینـده چـه اتفـاقی     خردمندانه و پابرجا باشد. اگر هنگام تدوین سناریو

ر اتفاقات آینده تـاثیر گـذار   تواند بر مسی ریز یا ارزیاب در مقابل هر اتفاقی آماده است و می خواهد افتاد، زیرا، دولت، شرکت، برنامه
هـاي اثرگـذاري    هاي امـروز، راه  هاي انتخاب اساس فهم داللت شود تا بر ریزي و ارزیابی بر مبناي سناریو، تالش می برنامه  باشد. در 

ن تـدوین  بینی و ارزیابی شوند. این روش براي ارزیابی اثـرات و همچنـی   ها، در آینده کشف، پیش بر پیامدهاي آتی در این انتخاب
  ).1383(علیزاده و همکاران،   بسیار کارآیی دارد  ها آنهاي مختلف و مقایسه  گزینه

  ریزي و ارزیابی بر مبناي سناریو برنامه  فرآیند  -الف

  کند: سناریو نگاري یا سناریوسازي از مراحل مشخصی به شرح زیر پیروي می

  آشکارسازي -1

ي خـود داشـته باشـند و بداننـد کـه در آینـده نزدیـک و دور        ها اباز انتخ مدیران توسعه و ارزیابان باید درك درستی
(بـه عنـوان مثـال تحـوالت و        مـورد بررسـی  هـاي   باید چه موضوعات مهمی را در دستور کار خود در حوزه ،تکوین درحال

ان ریـز  برنامهجریان، هاي موضوعی و مکانی) قرار دهند. واکنش م و برنامه ها سیاستزیست ناشی از اجراي  پیامدهاي محیط
این، در گام نخسـت   کند. بنابر مشخص می مورد بررسیبسیاري از عملکردهاي آینده را در حوزه  مسایلیا ارزیابان به این 

انـدازها،    هـا، چشـم   هاي مناسـب بـا توجـه بـه ارزش     هاي راهبردي آشکار شود. این گام با طرح پرسش باید ماهیت تصمیم
 درمـورد ها با توجه به اطالعاتی کـه   شود. این پرسش انجام می مورد بررسیها در حوزه  ت گیريها و جه اهداف و ماموریت

هاي پیشـنهادي   و گزینه ]تهیه شده در گزارش ارزیابی راهبردي )SOEزیست ( مانند وضعیت محیط[  مورد بررسیموضوع 
  ):1389(علیزاده و همکاران،   شرح زیر باشند  توانند به ها می شوند. این پرسش ، مطرح میها طرحها و  ، برنامهها سیاست

 زیست موضوع مورد بررسی چیست؟ مسیر و روند تحوالت محیط –

 چه رویدادهایی ممکن است در توسعه و رشد منطقه یا بخش ما را وادار به اعمال تغییرات کند؟ –

 وازن و تعادل برسد؟اي به ت هاي توسعه تواند با فعالیت زیست می تحت چه شرایطی و در چه محیطی، محیط –

  گیرند؟ زیست و اجزاي تشکیل دهنده آن در معرض تهدید قرار می تحت چه شرایطی و در چه محیطی، محیط –

  گردآوري اطالعات -2

هایی که دانش کنونی مردم را نسبت به محـیط پیرامـونی افـزایش داده و در ضـمن      در هنگام تدوین سناریوها، روایت
کشد، ضـروري اسـت. بنـابراین، در فرآینـد تـدوین       ینده یا موضوع مورد بررسی به چالش میهاي آ به واقعیت ها آننگرش 
زمان بـر روي موضـوعات    ریز یا ارزیاب، باید به صورت هم ها، لزوما باید اطالعات مختلفی گردآوري شوند. یک برنامه سناریو
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ها و نیروهـاي پیشـران متمرکـز شـود.      از فعالیتین اثرات ناشی تر مهمکلیدي و مهم و رویدادهاي غیر منتظره احتمالی یا 
هـاي سـبز) و    (مانند تحول در فنـاوري   آوري اطالعات، توجه ویژه به تحوالت بیرونی  یکی از موضوعات مهم در هنگام جمع
زیسـتی) در آینـده شـکل     هاي ارزشی مردم (به عنـوان مثـال ارزش منـابع محـیط     همچنین رویدادهایی که باورها و نظام

  ند، است.ده می

  شناسایی نیروهاي پیشران -3

سومین فعالیت هنگام تدوین سناریو، جستجو و کنکاش نیروهاي پیشران کلیدي اسـت کـه عوامـل موفقیـت فرآینـد      
توانـد   (مانند حذف یارانه سوخت) می  دهند. به عنوان مثال، قوانین و مقررات و ضوابط دولتی  ارزیابی را تحت تاثیر قرار می

ها تاثیر داشته باشد، اما باید توجه کرد که عالوه بر قوانین دولتی، عوامل ناشناخته فراوانی نیز وجود دارند کـه  این مسیر بر
ریزي و ارزیابی بر پایه سـناریو اسـت. شناسـایی     برنامه  در شناسایی و ارزیابی این عوامل بنیادي تاثیر داشته و نقطه عطف 

هاي اجتماعی، فرهنگی،  توان به مولفه گروهی انجام شود. نیروهاي پیشران را می نیروهاي پیشران کلیدي حتما باید با کار
  زیستی تفکیک کرد.  اقتصادي، فناوري و محیط

و متقابـل)  1افـز  (اثرات هـم   تري بر نیروهاي پیشران وجود دارد، شناسایی و فهم اثرات  عموما در شرایطی که کنترل کم
  ت است، لذا باید به خوبی این اثرات درك شوند.براي ارزیابی اثرات بسیار حائز اهمی

  عناصر نسبتا معین آشکارسازي -4

 هـا  آنعناصر نسبتا معین که به زنجیره رویدادهاي خاص وابسته نیستند، شالوده توسعه سناریوها و منطـق حـاکم بـر    
زیستی است،  سوء محیط زیست که هدف آن تدوین سناریوهاي کاهش اثرات هستند. در مطالعات ارزیابی راهبردي محیط

بـر چگـونگی و    هـا  آنهاي مکانی یا فضایی نسبتا معین نیروهاي پیشران کلیدي و تحلیل  عناصر نسبتا معین شامل بازتاب
هـاي   زیست از نظر گونه شناسی، اثرات متقابل و ... است، براي مثـال حـدف یارانـه    کیفیت اثرات بر پهنه سرزمین و محیط

هـاي سـنتی ماننـد هیـزم روي      سیاري از روستاییان در مناطق روستایی به اسـتفاده از سـوخت  شود تا ب سوخت، باعث می
 شود. آورند که این یک مساله، موضوعی نسبتا معین تلقی می

  هاي بحرانی شناسایی عدم قطعیت -5

ا طـراح  هاي بحرانی مختلفی وجـود دارنـد و وظیفـه اصـلی هـر ارزیـاب یـ        در هر سیاست، برنامه یا طرح، عدم قطعیت
بـر ایـن    ها اغلب با عناصر نسبتا معین رابطه دارند. بنا ست. این عدم قطعیت ها آنسناریو، جستجو براي شناسایی و یافتن 
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ارزیاب یا طراح سناریو با مورد سوال قرار دادن مفروضات خـود در بـاره عناصـر نسـبتا معـین و پیگیـري زنجیـره روابـط         
زیسـت طـرح    انی را شناسایی کند. به عنوان مثال در یک ارزیابی راهبردي محـیط هاي بحر تواند برخی از عدم قطعیت می

آمایش در یک استان، تغییر جهت گیري تولید از مثال صنایع فوالد و پتروشیمی بـه سـوي صـنایع تبـدیلی غـذایی، چـه       
ر ترکیـب بـا الگـوي    تاثیري بر پهنه بندي، سازمان فضایی، محیطزیست و.... خواهد گذاشت. یا جوانی جمعیت جمعیـت د 

  (اشتغال) چه تاثیراتی بر تغییر نسبت شهرنشینی و نیز الگوهاي سکونت ایجاد خواهد کرد.  تولید 
هـاي   شـود. یکـی از روش   هاي بحرانی، موجب تـدوین سـناریوهاي مختلـف مـی     هاي مختلف در خصوص عدم قطعیت فرض

  یت و نیروهاي پیشران کلیدي براساس دو معیار زیر است:هاي بحرانی، درجه بندي عوامل کلیدي موفق شناسایی عدم قطعیت
 هاي شناسایی شده در گام اول درجه اهمیت این عوامل براي موفقیت در تصمیم –

  درجه نامعین بودن این عوامل –

  تدوین سناریوها -6

ان کلیـدي  هاي بحرانی و چگونگی رفتار نیروهاي پیشر هاي مربوط به عناصر نسبتا معین و عدم قطعیت براساس فرض
توان سناریوهاي مختلفی را تبیین و تدوین کرد. پر واضح اسـت کـه هـدف سـناریوهاي مختلـف بـراي کـاهش اثـرات          می

زیسـت در یـک گسـتره     ها، شناسایی و استنتاج قواعد و الگوهاي حاکم بر محیط ها و طرح ها، برنامه زیستی سیاست محیط
  زیست است.  بر محیط ها آنهاي کلیدي و تاثیر  ایی پیشرانجغرافیایی است، لذا آنچه حائز اهمیت است، شناس

شـود، در   آورند. معموال توصیه مـی  هاي ممکن و متعدد فراهم می موارد یاد شده چارچوبی مفهومی براي اکتشاف آینده
روه، تحقیـق  گیري ندارند. در این فرآیند، هر یک از اعضاي گ تدوین سناریوها از افرادي استفاده شود که مسوولیت تصمیم

  دهند: هایی مانند موارد زیر پاسخ می اي مشترك به پرسش خود را انجام داده و سپس در جلسه
 نیروهاي پیشران کلیدي کدامند؟ –

 زیست چیست؟ هاي کلیدي بر محیط هاي مکانی و فضایی پیشران بازخوردها و بازتاب –

 ها)؟ چه موضوعاتی نامشخص و مبهم هستند (شناسایی عدم قطعیت –

  هایی غیر قابل اجتناب هستند؟ آیندهچه  –

 تحلیل تصمیم -7

هاي شناسایی شده در گام اول بازگشت. باید بررسی کرد که عملکرد هـر یـک    پس از تدوین سناریوها، باید به تصمیم
 هـاي  کدام اسـت؟ آیـا تصـمیم    ها آنپذیر آشکار  ها در هر یک از سناریوها چگونه بوده است؟ نقاط ضعف و آسیب از تصمیم

  عملکرد خوبی دارند؟ ها آنراهبردي در همه سناریوها عملکرد خوبی دارند یا فقط در یک یا دو مورد از 
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  انتخاب شاخص راهنما -8

هاي راهنما براي پایش مسیرهاي آینده تهیه شود. به کمک ایـن   تدوین سناریوها و تحلیل تصمیم، باید شاخص پس از
هـاي مختلـف    اریوها به موقع آگاه شد و دریافت که در آینـده تحـوالت در حـوزه   توان از ظهور هر یک از سن ها می شاخص

  براساس سناریوها به چه سمت و سویی خواهد رفت.
  توان به موارد زیر اشاره کرد: ین نقاط قوت این روش میتر مهماز 

 دهد.  ها ارائه می اي از واقعیت سناریو نسخه ساده شده –

هاي پیچیده در میان کسانی که در این زمینـه فعالیـت و مطالعـه     نظام روش سناریوي سازي درك مشترکی از –
 آورد (درك مشترك در میان گروه مطالعات) کنند به وجود می می

 ها و تبیین پیامدها استفاده کرد. توان براي آزمون ایده از این روش می –

  توان موارد زیر را برشمرد: ین نقاط ضعف این روش نیز میتر مهماز 
 هاي فنی نسبتا باالیی نیاز دارد. به مهارت ها آنناریوها و تفسیر تدوین س –

 هاي مناسب اعتبار چندانی ندارند. ها و داده هاي مبتنی بر سناریو بدون مدل تحلیل –

 هاي زیادي نیاز دارد. این روش به اطالعات و داده –

اشته باشد، یـا مسـتلزم نمـایش    اي نیاز د عملیات ریاضی پیچیده ممکن است به سناریوسازيتدوین سناریوها و  –
 گیران مشکل است.   براي افراد غیرمتخصص و تصمیم ها آنگرافیکی باشد که معموال درك و توصیف 

  LCA(1ارزیابی چرخه حیات ( -3-4-4-8

زیست از مرحله تولید تا مصرف  بر محیط محصوالت و موادو کاربرد  استفادهارزیابی آثار و پیامدهاي ي ها روش یکی از
 ارزیـابی آلـودگی اسـت.    براي جلوگیري از گیرایک روش فر ارزیابیچرخه حیات است. چنین  ارزیابیانجام  -نهایی و دفع

نقـل، توزیـع، مصـرف،     تولید، حمـل و  خام، ساخت و شامل تحلیل مواد ،فعالیت یافرآیند کل چرخه حیات یک محصول، 
پیامـدهاي   کامـل از  یـک تصـویر   ) بایدLCAحیات (چرخه  ارزیابیدفع نهایی است. به عبارت دیگر،  نگهداري، بازیافت و

  ).  Vesilind ،2010(  یک محصول ارائه دهد زیستی محیط
 منـابع،  اسـتخراج  آن، از پـس  و شـده  شـروع  توسعه/طراحی مرحله از که است حیات چرخه یک داراي محصولی در واقع هر

 تمـامی  .شـود  مـی  خـتم   زایـدات  دفـع  و مجدد استفاده انبارش، آوري، جمع شامل چرخه نهایی مرحله نهایت در و مصرف تولید،
 درهـا   آلـودگی  تولیـد  منـابع،  مصـرف  از ناشـی  زیستی محیط اثرات داراي محصول یک حیات ي چرخه در فرآیندها یاها  فعالیت
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 ممفهـو  از اي شـده  سـاده  ) تصـویر 19- 3( شـکل  در .اسـت  خطرنـاك  پرتوهاي تابش مانند انفاالتی و فعل سایر و طبیعی محیط
  .  است شده داده نشان طراحی، تولید، مصرف بازیافت و... مختلف مراحل بسته چرخه یک صورت به حیات چرخه

  
   شده چرخه حیات یک محصول سادهنمایش  - 19- 3شکل 

(Rebitzer, et al., 2004)   
 حیـات  چرخـه  بـا  مـرتبط  یزیسـت  محـیط  اثـرات  ارزیابی و تخمین براي شناسانه روش چارچوبی ،حیات چرخه ارزیابی

 اکوسیسـتم،  و انسان مسمومیت و شدن ، اسیدي1گرایی تغذیه دود، -مه تولید ازن، الیه تخریب اقلیم، تغییر مانند محصول
  .استموارد  سایر و صدا سرو تولید زمین، و آب منابع، مصرف
 کـه  اسـت  این بر رضفزیرا  ،شود می نظر صرف طراحی محصول مرحله از معموال حیات چرخه ارزیابی اجراي هنگام در

 ،گـردد  مـی  اتخـاذ  مرحله نای  در که تصمیماتی که داد قرار نظر مد را نکته این باید ولی ،گذارد مین جا به توجهی قابل اثر
و  هـا  تخریـب  محصـول  یک طراحی زیرا .دارد آن محصول حیات چرخه مراحل سایر در یزیست محیط اثرات بر مهمی تاثیر

  دهد. می قرار تاثیر تحت بعدي مراحل در را را ي ناشی از آنها آلودگی
 اگـر  .است شده داده نشان محصول حیات چرخه مراحل سایر و طراحی مرحله بین متقابل ارتباطات )20-3(   شکل در
 جهـت  طراحـی  فرآینـد  مطالعـه  آن کاربردهـاي  ینتر مهم از یکی ،باشد خدمات و کاالها بهبود حیات چرخه ارزیابی هدف

  .است ديبع مراحل اصالح
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  )Rebitzer, 2004زیستی در چرخه حیات یک محصول ( تصویري کلی از نحوه تعیین و ایجاد اثرات محیط -20- 3شکل 

زیسـت بسـیار    ها و برنامه توسعه صنعتی در مطالعات ارزیابی راهبردي محـیط  روش ارزیابی چرخه حیات براي سیاست
هـا   ها و برنامه هاي صنعتی مختلفی را که براساس هر یک از سیاست توان فعالیت ساس این روش میسودمند است، زیرا برا

  ها را انتخاب کرد. شوند را مورد ارزیابی قرار داد و بهترین گزینه تعریف می
 دامنـه  و اهـداف  تعیـین  -1 مرحلـه چهـار   شامل) خدمات و کاالها( محصوالت براي حیات چرخه ارزیابی اجراي روش

 -3) پسـماند  تولیـد  و منـابع  مصـرف مـورد بررسـی (   خدمت یا کاال براي حیات چرخه مراحل تحلیل و بررسی -2 تعاریف
  )21-3(شکل ). Pennington, 2004(است  تفسیر -4و  اثر ارزیابی

  
   حیات چرخه ارزیابی کاربرد و مراحل - 21- 3شکل 

(ISO 14040,2000)   

 
  هاي مستقیم: استفاده

 توسعه و بهبود محصول -
 راهبردي زي برنامه ری -
 تدوین خط مشی عمومی -
 بازاریابی -
 ها سایر فعالیت -

تبیین اهداف و 
 محدوده کار

 تعیین موجودي

 ارزیابی اثرات

 تفسیر

  میزان اثرات محیط زیستی

  میزان اثرات محیط زیستی
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 چرخـه  مراحـل  تمـامی  در زیسـت  محیط از ها ستاند و ها داد کلیه است الزم حیات ي هچرخ ارزیابی روش از ادهاستف در
 و بازیافـت  و مصـرف  ،محصـول  تولید مواد، تولید ،انرژي مصرف ،خام مواد استخراج شامل) انتها از ابتدا تا( محصول حیات

   .گردد استخراج جدول صورت به پسماند نهایی دفع
 ..). و هـا  آالینـده  محصـوالت،  قبیـل  از هـا  سـتانده  و ها داده تمامی شامل(حیات  چرخه مراحل و اجزا استخراج فرآیند

ي اثرات احتمالی مـرتبط بـا ایـن    ها شاخصالزم است که  فرآیندن ای  شود. در مینامیده  1تعیین موجودي در چرخه حیات
) LCIA( 2ن بخش کار، ارزیابی اثرات چرخه حیاتای  که بهود تشریح شمحاسبه و  زیست محیطبر روي  ها و ستانده ها داده

  :حاضر عبارتند از درحالي موجود براي انجام ارزیابی چرخه حیات ها چارچوب ینتر مهمشود.  میگفته 
  فرآینددر باره اصول و چارچوب  ISO14040(1997) المللی بیناستاندارد  –

 اهداف و تعریف دامنه و تحلیل آماربرداريدرباره  ISO 14041(1998) المللی بیناستاندارد  –

 درباره ارزیابی اثرات چرخه حیات  ISO 14042(2000)المللی بیناستاندارد  –

 اره تفسیر چرخه حیاتبدر ISO 14043(2000) المللی بیناستاندارد  –

اهداف طراحـی  ي مبتنی بر ارزیابی چرخه حیات براي ها یی در زمینه استانداردسازي کاربرد روشها همچنین پیشرفت
سیسـتم   درمـورد الزم اسـت توضـیحاتی    ،تدوین اهداف و تشریح دامنه ارزیابی چرخه حیات فرآینددر  .است صورت گرفته

تـوان مبنـایی بـراي مقایسـه محصـوالت و       می. واحد کاري را شودمرزهاي سیستم و واحدهاي کاري ارائه  محصول از نظر
روشی براي تخمین مصرف منابع و میزان پسـماند و   محصول، رخه حیاتین دانست. تعیین موجودي در چزکاالهاي جایگ

ممکـن اسـت در شـرایط    . مصرف منـابع و تولیـد پسـاب و پسـماند     دانستپساب تولیدي به وسیله چرخه حیات محصول 
  مختلف زیر تحقق یابد:

 و نواحی مختلفی از جهان؛ ها مکاندر  –

براي تولید یک واحـد عملکـردي خـاص تخصـیص بـین      (بخش مورد نیاز  منطقهیک از  یي مختلفها بخشدر  –
 ؛)ي مختلف یک کارخانه و غیرهها بخش

  فاز مصرف یک ماشین در مقایسه با دفع فاضالب)(  ي مختلف ها در زمان –

 )ي دفعها مکانبعضی از موارد به عنوان مثال  تولیدات چندگانه در(  ي زمانی مختلف ها در بین دوره –

یی هـا  مدلی به صورت زیست محیطي ها و ستاند ها ژي و مواد به همراه دادهریات و جریان انارزیابی چرخه ح در فرآیند
بـه   هـا  مـدل این  شود. میطبیعی ارائه  زیست محیطي آن از ها و خروجی ها در جهت نشان دادن سیستم محصول و ورودي

  منتهی شده است.ردي ی مرتبط با واحد عملکزیست محیطي ها و ستاده ها مدل محصول و آماربرداري داده

                                                   
 

1- Life Cycle Inventory 
2- Life Cycle Impact Assessment 
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نقـاط   ینتر مهمداراي نقاط قوت و ضعف مختص به خود است. از  ها روش ارزیابی چرخه حیات نیز به مانند سایر روش
  توان موارد زیر را برشمرد: میقوت روش ارزیابی چرخه حیات 

ید، مصرف و دفع نهـایی  این روش تحلیلی جامع و فراگیر از اثرات براساس رویکرد ابتدا تا انتهاي استخراج، تول –
 دهد. محصوالت ارائه می

هـاي   هاي صـنعتی در گـزارش   هاي مواد و انرژي در مرزهاي مختلف سیستم بستان -این روش براي ارزیابی بده –
 دهد. زیست ارائه می ارزیابی محیط

زیسـت   محـیط  بـر  ها آنهاي مختلف توسعه صنعتی را براساس میزان آثار  توان گزینه با استفاده از این روش می –
 ارزیابی و تحلیل کرد.

  توان به موارد زیر اشاره کرد: ین نقاط ضعف این روش نیز میتر مهماز 
نیـاز   اي ها بسیار مشکل است و به بررسی و مطالعـه گسـترده  فرآیندکردن میزان انتشار پسماندها از همه  میک –

 .دارد

 این روش به اطالعات زیادي نیاز دارد. –

(به عنوان مثـال    هاي فردي نیاز است  کردن میزان انتشار بسیار مشکل است و به قضاوت در برخی از موارد کمی –
 کردن میزان انتشار ضایعات و مواد فرار و فلزات بسیار مشکل است). کمی

 میزان انتشار پسماندها از کشوري به کشور دیگر و همچنین در فرآیندهاي صنعتی بسیار متفاوت است. –

 تواند اطالعات مکانی و زمانی مناسبی ارائه کند. ت نمیروش ارزیابی چرخه حیا –

  شود. در برخی موارد کاربرد روش ارزیابی چرخه حیات درمورد محصوالت مشابه به نتایج متفاوتی منتهی می –

  سازي سازي و شبیه هاي مدل روش -3-4-4-9

هـاي مختلـف را    عالیـت زیسـتی ناشـی از ف   توان بـا اسـتفاده از آن اثـرات محـیط     سازي ابزاري تحلیلی است و می مدل
کننـد. یـک مـدل ریاضـی      بینی اثـرات اسـتفاده مـی    هاي کامپیوتري براي پیش ها از فناوري تر مدل سازي کرد. بیش کمی

ي مختلـف  هـا  نهـاي مختلـف و زمـا    زیست، مانند کیفیت آب و هـوا را در مکـان   ها و اجزاي مختلف محیط تواند مولفه می
ي هوشمند نیـز  ها ي زیستگاه و سیستمها مدلاجتماعی،  –ي اقتصادي ها مدلاز جمله  ها مدلکند. سایر انواع  سازي شبیه

ي مختلفـی بـراي   هـا  مـدل نمایند. امروزه  بینی پیش زیست محیطرا بر  ها و برنامه ها سیاست زیستی محیطتوانند اثرات  می
 بینـی  پیشتوان براي  می ها مدلاین  تهیه و توسعه داده شده است. از زیست محیطي مختلف بر ها اثرات فعالیت بینی پیش

  استفاده کرد. زیست محیطي پیشنهادي بر ها سیاستو  ها برنامه غیرمستقیماثرات مستقیم، اثرات تجمعی و اثرات 
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ها  ها، برنامه خود را درباره اثرات و پیامدهاي مختلف سیاست  د تا فرضیاتسازن زیست را قادر می محیط ان ارزیاب ها، مدل
را  1آینـده  همچنـین بتواننـد سـناریوهاي   و  پیـدا کننـد  هـا   سیسـتم تري درمـورد   عمیقدرك  نموده ورا آزمون  ها و طرح
ها را بـه صـورت منطقـی مـورد     فرآینـد هـا یـا    سازد تا سیستم محقق را قادر می ها مدل. تدوین و توسعه نمایندبینی  پیش

بخشـی و   ر آن داشته باشـد. تـدوین مـدل باعـث نظـم     هاي حاکم ب بررسی قرار داده و درك بهتري از سیستم و پیچیدگی
و روابط بـین   2شده و امکان شناسایی اجزاء مدل، متغیرهاي مستقل و وابسته، عوامل سببیگسترده سازماندهی اطالعات 

سازد. در حقیقت، تدوین مدل باعث افزایش درك سیستم شـده و شناسـایی مفروضـات یـا ضـعف       اجزاء مدل را میسر می
  .  )1391ند (هراد و همکاران، ساز می ا نمایان منطق مدل ر

دارند. بـه ماننـد ابزارهـاي علمـی،      زیست محیطارزیابی  به ویژهو  زیست محیطاي در علوم  کاربردهاي گسترده ها مدل
 ها منتهی شوند و از این طریق شناسـایی رفتـار   بوم زیستتوانند به کاهش پیچیدگی  بسیار عمومیت دارند، زیرا می ها مدل

هایی را کـه در شـرایط معمـولی     توان آزمایش ، میها مدلسازند. با استفاده از  پذیر امکانرا  ها آنسیستم و روابط حاکم در 
سازي گذشته یا رخدادهاي آینده به کـار   توان براي شبیه را می ها مدلنیست، مورد آزمایش قرار داد. همچنین،  پذیر امکان

 هـا  مـدل کـرد.   بینـی  پـیش  زیسـت  محـیط را بـر   هـا  ، برنامهها سیاستو اثرات  آیندهمختلف، سناریوهاي  براساسگرفت و 
دارند. خروجـی   زیست محیطدر ارزیابی راهبردي  به ویژه زیستی، محیطهاي  گیري کاربردهاي زیادي در مدیریت و تصمیم

کـه بایـد   ان گیر تصمیمان و ریز برنامه ارزیابان،هاي بهینه به مدیران یا  گزینه براساستوان به صورت مستمر و  می را  ها مدل
  . )منبع همان(   کرد ارائهگیري کنند،  دانش محدودي تصمیم براساس

رت مـن عنـوان شـده اسـت بـه      هـا   که توسط را مطرح کرد. کارکردهاي مدل  ها مدل)، پنج کارکرد 1996( 3هارت من
  شرح زیر هستند: 

  هاي یک سیستم   تکنیکی براي بررسی پویایی –
  ها و نظریه ها مدلبراي تدوین فرضیات،  4اکتشافیابزار  –
  ها  جانشینی براي انجام آزمایش –
  پشتیبانی از پژوهشگران   –
  ها  ها یا سیستمفرآیندبراي درك  5ابزار آموزشی –
  ).22-3شکل (   شوند بندي می کمی یا ریاضی طبقه ها مدلو  6مفهومی یا کیفی هاي مدلبه دو گروه عمده  ها مدل

                                                   
 

1- Future Scenarios  
2- Causative Agents  
3- Hartmann 
4- Heuristic tool 
5- Pedagogic  
6- Qualitative Model or Conceptual Model  
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     ها مدلبندي  طبقه - 22- 3شکل 

  )1391(هراد و همکاران، 
  

وجود دارد، به همـین دلیـل بهتـرین     ها آن درموردبسیار پیچیده هستند یا اطالعات اندکی  ها در برخی موارد سیستم
هـاي   تواننـد سیسـتم   هـا مـی   رسم یک مدل مفهومی است. در برخی مـوارد نیـز ایـن سیسـتم     ،ها آنروش براي شناسایی 

ي اجتمـاعی یـا   هـا  گـروه اجتماعی باشند که اجزاي تشکیل دهنده آن، ممکن اسـت کشـورها، یـک منطقـه جغرافیـایی،      
بـه صـورت خالصـه    ) 22-3(شود. شکل  می  ارائهسیستم کشاورزي  توان به میمثال  به عنواني اجتماعی باشند. ها فعالیت

هـایی بـراي حـداکثر کـردن سـود کشـاورزان شـهري و         دوین سیاسـت یک سیستم کشاورزي شهري را که بـه منظـور تـ   
در  1دهد. در اینجا، فرد عضوي از خانواده و جامعه اسـت. کشـاورزي شـهري    رسم شده است را نشان می ها آنهاي  خانواده

صورتی که عوامل منفی از طریق مدیریت ریسک کاهش داده شوند، پیامـدهاي مثبـت متعـددي بـه همـراه دارنـد. مـدل        
سازد تا به صورت کامل اجزاء تشکیل دهنده سیستم (فرد، خانواده، جامعه) را مورد بررسی قرار  مفهومی محقق را قادر می

 عوامل منفی و مثبت تهدیدکننده هر یک از اجزاء تشکیل دهنده سیستم را به صورت کامل شناسایی کند زمان همداده و 
  .  )23-3(شکل 

                                                   
 

1- Urban Agriculture  

  ها مدل

  مدل کیفی یا مفهومی  مدل ریاضی یا کمی

  مدل مکانیستی

  مدل جعبه سیاه  مدل شفاف

  مدل آماري
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  آن بر سالمت و رفاه شهروندان تاثیرمدل مفهومی اثرات مثبت و منفی سیاست توسعه کشاورزي شهري و  - 23- 3شکل 

 مراحل تدوین مدل -

نمودارهـایی ماننـد    ،ي راهنماي مدل سـازي ها ابکت تر بیشي مشخصی تبعیت کرد. در ها باید از گام سازي مدلبراي 
سازان بر این بـاور هسـتند کـه     . اکثر مدلشده استتدوین مدل نشان داده  آیندفر ،شوند که در آن می ارائه) 24-3شکل (

هـا یـا یـادگیري     است، به عنـوان مثـال پـیش از آغـاز نگـارش معادلـه       1 مسالهسازي، تعریف  هاي مدل اولین قدم در روش
  توصیف و شناسایی کند.  ، اهداف مدل و مرزهاي سیستم رامسالهافزارهاي مدل سازي، محقق باید به طور شفاف طرح  نرم

هـاي مـرتبط بـا     ساز باید کلیه اطالعات موجـود مـرتبط بـا سیسـتم مـورد مطالعـه، از جملـه داده        در این مرحله، مدل
تـاریخی و قـانونی را مـورد     ،اجتمـاعی  –ي فیزیکی، شیمیایی و زیستی و در صورت امکـان اطالعـات اقتصـادي    ها ویژگی

اجتنـاب   ضروريغیر مطالعاتانجام ا در این مرحله، احتمال انحراف از هدف و همچنین ه بررسی قرار دهد. با انجام بررسی

                                                   
 

1- Definition of the Problem  

  کشاورزي شهري

  جامعه

  فرد

  خانواده

  ها: مدیریت ریسک دخالت
  بندي اراضی ریزي و منطقه برنامه

  انتخاب محل کشت محصول
  مدیریت تصفیه پسماندها

  سازي آبیاري بهینه

  عوامل منفی
  آلودگی محصوالت

  زا عوامل بیماري
  فلزات

  مواد آلی سمی
  خطرات فیزیکی
  اراضی کم بازده

  کاربرد پسماندها

  اثرات مثبت
  رفاه

  تغذیه
  توسعه اقتصادي

  غذایی امنیت
  اثرات روانی

  توسعه اجتماعی
  توسعه جنسیتی

  استفاده از اراضی حاصلخیز
  کاربرد پسماندهاي آلی
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، تهیه و تـدوین یـک مـدل مفهـومی شـفاف اسـت. در ایـن        مسالهشود. پس از طرح  و از اتالف وقت جلوگیري می شود می
  .شوند اجزاي تشکیل دهنده آن به صورت شفاف توصیف  مدل مفهومی وباید  ،مرحله

  
  تدوین مدل  فرآیندمراحل مختلف  - 24- 3شکل

  )1391(هراد و همکاران، 
  

هاي ریاضی است  شناختی سیستم با استفاده از معادله هاي فیزیکی و بومفرآیندتوصیف  ،ساز در مرحله بعد، هدف مدل
تـوان از   هایی را مشـخص کـرد و هـم مـی    تـوان کـد   براي این منظور هم میکه در نهایت توسط کامپیوتر اجرا خواهد شد. 

  موجود در این زمینه استفاده کرد. هاي مدل
ها نیز داراي نقاط ضعف و قوت مختص به خـود اسـت. از    ت و طرحبراي تحلیل و ارزیابی اثرات سیاس سازي مدلروش 

  ):UNECE ،2012( توان به موارد زیر اشاره کرد ین نقاط قوت این روش میتر مهم
هاي انسانی به صورت مناسبی بسـط و توسـعه    زیستی ناشی از فعالیت مورد برخی از اثرات محیطسازي در مدل –

هاي پراکنش هـوا و صـدا اشـاره     هاي هیدرودینامیکی، مدل توان به مدل داده شده است که در این خصوص می
 سازد. پذیر می کانزیستی را بسادگی ام کرد که در نتیجه امکان تجزیه و تحلیل مستقیم و تجمعی اثرات محیط

گذاري به صـورت مناسـبی تلفیـق کـرد تـا       هم هاي ارزیابی مانند روش روي توان با سایر روش سازي را می مدل –
 هاي مختلف را ارزیابی نمود. بتوان گزینه

تعریف مساله 
  توصیف سیستم

  رسم نمودار مفهومی
  ها گردآوري داده

  هاي فرعی بررسی مدل

فرموالسیون ریاضی 
  فرایندها

  تحلیل حساسیت

  کالیبره کردن

  اعتبارسنجی

مدل  بینی کاربرد پیش
  عنوان ابزار عملی به

بینی  اعتبارسنجی پیش
  کاربرد مدل

ند
رای

ر ف
کرا

ت
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 سازي اثرات در مکان و زمان هستند. سازي ابزار سودمندي براي شبیه مدل –

  وان به موارد زیر اشاره نمود:ت سازي نیز می ین نقاط ضعف مدلتر مهماز 
 پرهزینه و زمان بر است. سازي مدل –

 ها زمانی مناسب است که اطالعات پایه درست باشند. دقت مدل –

 سازي به اطالعات زیادي نیاز دارد.  مدل –

 هاي زیادي نیاز دارد. سازي به تخصص و مهارت مدل –

  1مدل تخریب -3-4-4-10

ي ارزیـابی اثـرات   هـا  ارائه گردیـده اسـت، یکـی از روش    1372 مدل تخریب که اولین بار توسط دکتر مخدوم در سال
را بـه صـورت    مقـدار آن  و کنـد  مـی یا آبخیز تحلیل  اي ي انسانی را در مقیاس منطقهها ی است که آثار فعالیتزیست محیط

در هـر  تقسیم گردیـده و میـزان تخریـب     ها در این مدل منطقه مورد مطالعه به مجموعه اي از شبکه دهد. میکمی نشان 
ایـن   ضـریب تخریـب نـام دارد.    ،آید. معیار تخریب در این مدل می  به دستبا استفاده از روابط ریاضی  ها یک از این شبکه

شـود کـه    می) محسوب ها طرحبراي آگاهی مدیریت کالن (   رسان اطالعي ها مدل در زمره ها، مدلکلی  بندي دستهمدل در 
دهد. ایـن مـدل از نـوع     میتوسعه در گذشته و امکان توسعه در آینده را نشان  ندگان به صورت کمی درجاتگیر تصمیمبه 

  . )Makhdoum, 2002ریاضی بهره گرفته شده است ( سازي مدلتجزیه و تحلیل سیستمی بوده و در آن از شیوه 

ان میـز  .شـود  مـی  است که به صورت یک شـبکه فرضـی تعریـف    2در اجراي مدل تخریب، مبناي کار واحدهاي نشانزد

  ):1376شود (مخدوم و منصوري،  میي این شبکه از طریق فرمول زیر محاسبه ها تخریب براي هر یک از سلول
AiLi DPi

D.Ci
Ei


 

  ،در این رابطه –
– DCi: ضریب تخریب هر واحد نشانزد 

– Aiعامل تخریب : 

– Liشدت عامل تخریب : 

– Dpiتراکم فیزیولوژیک جمعیت : 

– Eiاست.ي اکولوژیکی پذیر :آسیب  

                                                   
 

1- Degradation Model 
2- Impact Units 
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 )Ei(ي اکولوژیکی پذیر آسیب -الف

وجود دارد مانند: شیب، جهت، ارتفاع، اقلـیم، حساسـیت    ها آنپذیري  این بخش نقشه عوامل اکولوژیکی که احتمال آسیب  در
زیسـت تهیـه    پذیري خاك، پوشش گیاهی و مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط سنگ مادر به فرسایش، طبقات آسیب

شـود. سـپس الزم اسـت بـراي هـر       هم گذاري می ها روي گردند. نقشه به دست آمده نیز با نقشه شبکه م گذاري میه شده و روي
هـاي مـورد اسـتفاده وارد شـده باشـد، در نقشـه        واحد کد محدودیت محاسبه شود. اگر از ابتدا کد محدودیت به واحدهاي نقشه

  اي هر واحد به دست خواهد آمد.این کد به صورت مجموع بر ها آنهم گذاري  حاصله از روي
از سـوي   مـوردنظر ی زیسـت  محیطپارامتر  و نحوه دادن کد محدودیت بستگی زیادي به منطقه مورد مطالعه از یک سو

ن حالت از ای  شود، در می تر بیشدیگر دارد. در برخی موارد مانند شیب و فرسایش، با افزایش طبقه، محدودیت توسعه نیز 
گردد. در برخی موارد مانند پوشش گیـاهی، افـزایش عـدد طبقـه بـه       میوان کد محدودیت استفاده همان کد طبقه به عن

 گردد.  مین حالت از عکس کد طبقه به عنوان کد محدودیت استفاده ای . دراستمعنی بهتر شدن شرایط 

یت یک حـداکثر (بـه   ها و شبکه تخریب، در اعداد مربوط به کدهاي محدود هم گذاري همه نقشه در نهایت پس از روي
بنـدي   پذیري داراي چهار طبقه است. لـذا بـراي دسـته    ) به دست خواهد آمد. درجات آسیبb) و یک حداقل (به نام aنام 

  ها نیاز است که براساس آمار عبارتست از: اعداد به دست آمده به فاصله دسته
E=(a-b)/4 

گـردد. مـثال اگـر حـداقل و      مـی  بنـدي  طبقـه کولوژیکی را ي اپذیر آسیب، اعداد مربوط به ها پس از تعیین فاصله دسته
 خواهد بود: )18-3جدول ( به صورت بندي طبقهباشد، این  37و  8حداکثر کدهاي محدودیت به ترتیب برابر با 

 ي اکولوژیکیپذیر آسیب بندي طبقه - 18-3جدول 

 يپذیر آسیبدرجه  يپذیر آسیبدامنه  يپذیر آسیبمیزان 
 4 8- 25/15 مقاوم

 3 26/15-5/22 یمه حساسن
 2 6/22- 75/29 حساس

 1 76/29-37 پذیر آسیب

 )Dpiتراکم فیزیولوژیکی جمعیت ( -ب

، از حاصل تقسیم جمعیـت هـر واحـد نشـانزد بـر      اي ن مدل، تراکم فیزیولوژیکی جمعیت یا تراکم جمعیت تغذیهای  در
تخریب، الزم است ابتدا نقاط جمعیتی در هر سـلول  براي محاسبه آن در مدل  شود. میکشتزارهاي موجود در آن محاسبه 

  گردد. مینیز جمعیت بر این مساحت تقسیم  انتهاسپس مساحت کشتزارهاي آن محاسبه گردد. در  تعیین و

 عوامل تخریب  -ج

 تهیـه و  هـا  آنهـاي    مشـخص شـده و نقشـه    هـا  آنو شدت اثر  زیست محیطن بخش کلیه عوامل آسیب رسان به ای  در
شـکار غیـر    تـوان بـه   مـی تخریـب  احتمالی عوامل ین تر مهم ). از 19-3شوند (جدول  می بندي طبقهدت تخریب براساس ش
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انسـان سـاخت،   هـاي    کاربريرویه، تبدیل مراتع به دیمزار، چراي بی رویه، تبدیل کاربري کشاورزي به  مجاز، کان کنی بی
  اشاره کرد.آلوده نمودن آب و خاك، تخریب زیستگاه و موارد 

 شدت عوامل مخرب بندي طبقه -19-3 جدول

 میزان تخریب کد شدت تخریب

 ضعیف 1

 متوسط 2

 شدید 3

 خیلی شدید 4
  
پس از محاسبه ضریب تخریـب بـا اسـتفاده از فرمـول،      آیند. می به دستن ترتیب تمامی عوامل فرمول ذکر شده ای  به

  رد.کتفسیر  )20-3(  جدول  با توجه بهتوان  را مینتیجه حاصل 

  بندي ضرایب تخریب مدل فازي طبقه - 20-3جدول 
 طبقه دامنه ضریب تخریب گیري براي توسعه تصمیم

 1 33/1-99/4 تر مستعد توسعه بیش
 نیازمند بازسازي

 گیري براي توسعه تصمیم
99/14 - 5 2 
99/19 - 15 3 
98/29 -56/20 4 

 5 30-47 تر مستعد توسعه بیش
49/73 -21/47 6 

  
با استفاده از نـرم افزارهـاي مختلـف سـامانه     موردنظر توان این اعداد و ارقام محاسبه شده را بر روي پهنه  میسرانجام 

  ).25-3شکل (  دار نمود و به صورت نقشه نشان داد  مکان )GISاطالعات جغرافیایی (

  
 ها نقشه نهایی مدل تخریب: اختصاص ضریب تخریب به هر یک از واحد - 25- 3شکل 
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 ایـن مـدل   براساس )به عنوان مثال استان یا حوزه آبخیز(  در یک پهنه جغرافیایی  زیست محیطاثرات توسعه بر ارزیابی 
کنـد   فراهم مـی به صورت گام به گام  ARC-GIS با استفاده از نرم افزار GISامکان اجراي خودکار مدل تخریب در محیط 

    ) نشان داده شده است.26-3که فرآیند آن در شکل (

  
  )1384(مددي،  مدل تخریب  Extentionمراحل اجراي مدل تخریب با استفاده از  -26- 3 شکل

ین نقاط قـوت ایـن روش   تر مهمهاي قبلی نقاط قوت و ضعف مختص به خود را دارد. از  البته این روش نیز مانند روش
  توان موارد زیر را بر شمرد: می

 ARC-GISافزار  ) نرم2(

)3 (Extension مدل تخریب  

  هاي مورد نیاز: ) داده1(
  نقشه محدوده مورد مطالعه -
  نقشه جمعیت -
  هاي کشاورزي نقشه زمین -
پذیري  نقشه عوامل اکولوژیکی موثر در آسیب -

  ختی (شیب، ارتفاع، خاك)شنا بوم

  ) انتخاب واحد کاري4(
(شبکه، حوزه آبخیز، زیرحوزه آبخیز، واحد 

  محیطی) زیست

 6) عوامل تخریب (حداقل 6(
  عامل)

)5(  
  جدول نقشه اصلی

  ) مساحت8(
  هاي کشاورزي زمین

  ) تعداد7(
  افراد جمعیت

) کد محدودیت عوامل اکولوژیکی موثر 9(
  اختیشن پذیري بوم در آسیب

  ) محاسبه تراکم10(
  جمعیت فیزیولوژیکی

  ) محاسبه مجموع11(
  شدت عوامل تخریب

پذیري  ) محاسبه درجه آسیب12(
  شناختی بوم

  ) محاسبه ضرایب تخریب13(

  بندي ضرایب تخریب ) طبقه14(

  ) تهیه نقشه کدهاي نهایی تخریب15(

  ) تهیه نقشه نهایی تناسب توسعه16(



 هاي عمرانی زیستی طرح محیط  ارزیابی راهبردي   01/10/94  160

 

 اري این روش با سامانه اطالعات جغرافیاییقابلیت کابرد و سازگ –

 دار بودن وضعیت پهنه سرزمین مکان –

 هاي مختلف   بندي پهنه قابلیت رتبه –

 سادگی و قابلیت درك خوب توسط افراد غیرمتخصص –

  توان موارد زیر را برشمرد: ین نقاط ضعف این روش نیز میتر مهماز 
 زیستی ها محیط تکیه بر تعداد معدودي شاخص –

 ه تخصص و مهارت زیاد نیاز ب –

 هاي تفصیلی نیاز به اطالعات و نقشه –

  1روش درخت تصمیم -3-4-4-11

 سـازي  مـدل درختـان بـراي   مدل شـاخه بـرگ و ریشـه    درخت تصمیم یک ابزار براي پشتیبانی از تصمیم است که از 
 تحلیل درخـت روش  طور خاص به و شود عملیات استفاده می طور معمول در تحقیق در کند. درخت تصمیم به استفاده می

درخـت  رود.  کـار مـی   هد بنبه هدف برسرا دارند تا  ین احتمالتر بیشیی که ها  یا گزینه راهبردکردن  تصمیم، براي مشخص
کنند که از ریشه به سـمت پـایین    بندي می نحوي دسته ها را به ، یا پدیدهها  ، گزینهها  درختی است که در آن نمونه ،تصمیم

دسـت آوردن   هبندي (ب ي برگ برسد. این درخت یکی از ابزارهاي قوي و متداول براي دستهها  هرشد کند و در نهایت به گر
 ،داخلـی  ي ههر گـر  ،دراین ساختار بوده وشبیه فلوچارت  ،درختیتصمیم . ساختار استبینی  بینی) و پیش مدل براي پیش

مایش مفاهیم مختلفـی نظیـر سـاختار    کند. این روش در هوش مصنوعی براي ن آزمونی را بر روي یک ویژگی مشخص می
تـوان در تحلیـل مسـایل و مشـکالت      مـدل مـی  شود. همچنین از ایـن   جمالت، معادالت، حاالت بازي و غیره استفاده می

ي راهبردي استفاده کرد. تحلیل تصمیم، یک درخـت  ها  ي مختلف در ارزیابیها  گزینه درمورد گیري تصمیمو  زیست محیط 
ي راهبـردي مختلـف   هـا   ، در جاهایی که گزینهها  ري براي به تصویر کشیدن و تجزیه و تحلیل تصمیمتصمیم به عنوان ابزا

 است: وجود دارند استفاده کرد. یک درخت تصمیم داراي سه نوع گره  گیري تصمیمبراي 

  شود. گره تصمیم: به طور معمول با مربع نشان داده می - 1
  شود. گره تصادفی: با دایره مشخص می - 2
  شود. انی: با مثلث مشخص میگره پای - 3

 يها  درخت .شوند می مقدار  یا رده یک به منتهی که قواعد هستند از سري یک نمایش براي روشی تصمیم يها  درخت
 فرآینـد  در شود می و سعی شده تشکیل مجزا ي ها  یا گزینه ها گروه سري یک به ها  داده متوالی جداسازي کمک به تصمیم

                                                   
 

1- Decision Tree 
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 هاي مدل ازاست.  برگ و داخلی يها  گره شامل ریشه، درختی مدل یک ساختار. یابد افزایش ها روهگ بین فاصله جداسازي،

 مسـایل در خصـوص   گیـري  تصـمیم ي مختلـف ماننـد   ها  در حوزه گیري تصمیمو  مسایل از بسیاري حل در تصمیم درخت
  .شود میاستفاده  زیست محیط راهبردي 

کننـد.   بندي می هاي برگ دسته  ریشه به سمت گره ي هدر درخت از گر ها آندن کر ها را با مرتب  درختان تصمیم، نمونه
متنـاظر یـک    ،شـود  اي که از آن گره خارج مـی  کند و هر شاخه داخلی در درخت، صفتی از نمونه را آزمایش می ي ههر گر

نمونه، با شروع از گـره  شود. هر  بندي منتسب می برگ، یک دسته ي ه. همچنین به هر گراستمقدار ممکن براي آن صفت 
متنـاظر بـا مقـدار صـفت داده شـده در       ي هریشهء درخت و آزمایش صفت مشخص شده توسط این گره و حرکت در شاخ

-3در شـکل (  شود. تکرار می است،آن  ي هجدید ریش ي هشود. این فرآیند براي هر زیردرختی که گر بندي می نمونه، دسته
 ه است.) ساختار یک درخت تصمیم ارائه شد27

  
  ساختار یک درخت تصمیم -27- 3شکل 

ین نقـاط  تـر  مهـم به مانند سایر ابزارهاي تحلیلی درخت تصمیم نیز داراي نقاط قوت و ضعف مختص به خود اسـت. از  
 توان به موارد زیر اشاره کرد: قوت این روش می

  تواند، طریقه کار با درخت تصمیم را بیاموزد. فهم ساده: هر انسان با اندکی مطالعه و آموزش می –
هاي پیچیـده بـه راحتـی     تواند با داده هاي بزرگ و پیچیده: درخت تصمیم در عین سادگی می کارکردن با داده –

  تصمیم بسازد. ها آنکار کند و از روي 
 مسـاله ف از آن هاي مختل ساخته شد، نمونه مسالهاستفاده مجدد آسان: در صورتی که درخت تصمیم براي یک  –

  توان با آن درخت تصمیم محاسبه کرد. را می
دیگـر ترکیـب    سـازي  تصـمیم هاي  توان با تکنیک هاي دیگر: نتیجه درخت تصمیم را می قابلیت ترکیب با روش –

 آورد. به دستکرده و نتایج بهتري 

Outlook 

Wind Humidity 

Overcast 

yes

RainSunny

High Normal

No yes

Strong Weak

No yes
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  توان موارد زیر را برشمرد: از نقاط ضعف این روش نیز می
  شوند.   بزرگ می مسالهصورت نمایی با بزرگ شدن  است که به اینتصمیم  هاي مشکل استفاده از درخت –
کنند در صـورتی کـه ممکـن     ها استفاده می هاي تصمیم تنها از یک ویژگی براي شاخه زدن در گره اکثر درخت –

 باشند.  توامها داراي توزیع  است ویژگی

، امـا از ایـن روش   شـود  مـی گیـري اسـتفاده    تصمیم به عنوان ابزار تر بیشالبته باید توجه کرد که روش درخت تصمیم 
  استفاده کرد. توان مینیز  زیستی محیط و تجزیه و تحلیل اطالعات ای به عنوان ابزار تحلیل ریشه توان می

  نفعان اندرکاران و ذي  مشارکت دست -5- 3-4

انـدرکاران و    تر فعـال دسـ  ، مشـارکت و حضـو  هـاي توسـعه   هـا و طـرح   ها، برنامه ها در سطوح سیاست سازي در تصمیم
پایـدار بسـیار حـائز اهمیـت هسـتند. اصـوال هـر         ي توسعهنفعان براي افزایش اثربخشی تصمیمات و رسیدن به اهداف  ذي

ها و منـافع   تواند به اهداف خود دست پیدا کند که دغدغه کند و می اي زمانی قابلیت اجرا پیدا می سیاست یا برنامه توسعه
گیرند را مد نظر قـرار دهـد. مشـارکت همـه جانبـه       ها قرار می ها یا برنامه اجراي این سیاستهمه افرادي را که تحت تاثیر 

هـاي   تواند به رفع تعارضات کمک کند و در همسوسازي منافع گروه زیست می نفعان در فرآیند ارزیابی راهبردي محیط ذي
  مختلف نقش موثري داشته باشد. 

هـا   مشکالت و نارسایی شود تا باعث می ،گیري تصمیمو  ریزي برنامه ذیر درتاثیرپو گروهاي  نفعان ذيحضور و مشارکت 
و بایست سازگار با فرهنـگ   می نفعان ذيو مشاوره با  ي مشارکتها برنامه. شوداقدام  ها آنبراي رفع  و به درستی شناسایی

  هاي آنان باشد.همسو با نیاز و  ها مهارت
کـه   شـود  مـی را شـامل   هـاي دولتـی و غیردولتـی    ها و سـازمان  شامل گروه اي از افراد نفع طیف گسترده هاي ذي گروه

نفعـان   متاثر شوند. به همین دلیل همـه ایـن ذي   ها آنهاي راهبردي تاثیر بگذارند و هم از  ها و برنامه توانند بر سیاست می
در هـا مشـارکت کننـد.     این فرآینـد  در ها نقش داشته باشند و فعاالنه ریزي برنامه  ها و  گیري ها، تصمیم سازي باید در تصمیم

هـاي   دیـدگاه به منظـور اعمـال    ها آنو اخذ نظرات نفعان  همه ذي، مشارکت دادن زیست راهبردي محیطمطالعات ارزیابی 
تهیـه و   فرآینـد و نظرات مشارکت کننـدگان در   ها تواند بسیار سودمند باشد. دیدگاه می ها و برنامه  سیاستدر اجراي  انآن

در راسـتاي   هـا  هـا و برنامـه   سیاسـت تواند کمک شایانی به موفقیـت   می  زیست راهبردي محیطارزیابی  ياه زارشتدوین گ
  بنماید.  زیست محیطبر  هکاهش فشارهاي وارد
گـزارش   گانی، یک ارتبـاط دوجانبـه بـین تهیـه کننـد     زیست محیطدر ارزیابی » نفعان ذيمشارکت «منظور از عبارت 

. هدف از این اقدام، افزایش درك و پـذیرش  است ها ها و برنامه و متاثر از سیاست نفع ذيهاي  گروهی و زیست محیطارزیابی 
ي آزاد و در نتیجه شناسایی و کاهش اثرات منفی ناشـی  ها از طریق آموزش و بحث ها ها و برنامه سیاستعمومی نسبت به 

یـا اقـدامات   ي گیـر  تصـمیم ، گـذاري  سیاسـت ، ریـزي  برنامـه   ، وارد مرحلـه  فرآیندو نتایج این  دبازخورسرانجام . استاز آن 
  ). Lohani, et al, 1997اصالحی خواهد شد (



  163  01/10/94    ستیز طیمح يراهبرد یابیارز مختلف يها روش و کردهایرو یبررس - سوم فصل

 

بایـد بـه صـورت بخشـی جـدایی ناپـذیر در یـک ارزیـابی          نفعـان  ذي اجراي نظرخـواهی و برنامـه مشـارکت عمـومی    
ي مـرتبط  هـا  گروهعمومی و  اقدامات مناسبی در جهت کسب نظرات و آگاه سازيتا ی دیده شده و الزم است زیست محیط

 صورت پذیرد. دلیل این امـر آن  ،قرار خواهند گرفت ها ها و برنامه سیاست تاثیرکه به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تحت 
مهـم قلمـداد    مـردم  ی که ازنظر عمـوم زیست محیطي متولی انجام ارزیابی، موضوعات مهم ها سازمانست که ممکن است ا
و سـایر   رکارانانـد   و مشکالت براي مردم بـومی و دسـت   مسایلگونه  واضح است که اینپر نکنند.را کامال درك  شوند، می 

تواند منجر بـه دسـتیابی بـه     میست که این ا نفعان، و مشاوره با ذي . از مزایاي مشارکتهستندتر  وسمبسیار مل نفعان ذي
و حتـی در تعیـین راهکارهـاي اصـالحی      شـده  محلی و شرایط اقتصادي اجتماعی منطقـه  زیست محیط درمورداطالعات 

در میـان منطقـه و    هـا و برنامـه   سیاسـت افزایش پذیرش هاي باعث  چنین مسال نیز استفاده شوند. در این صورت مناسب
و رکاران انـد   بـه نفـع مـردم و دسـت     و دو جانبـه نفعان  ذيمنافع مشارکت  شود. اهداف آن و کاهش تعارضات احتمالی می

از یک طرف نیازها و نظـرات مـردم سـنجیده و مـورد توجـه قـرار داده       زیرا است.  ها ها و پروژه برنامه ها و مجریان سیاست
  ).Lohani, et al, 1997( ها نشان نخواهند داد به اجراي سیاستي منفی ها واکنشت و م، مقاود و از سوي دیگرنشو می

ي مـرتبط  هـا  گروهزیست رعایت حقوق  راهبردي محیطنفعان در ارزیابی  این ترتیب هدف از ارائه برنامه مشارکت ذي به
بـر بـودن و همچنـین     ها است. البته این فرآیند مشارکت مسایل و مشکالت خاص خود را دارد. زمـان  و برنامه ها سیاستبا 

اد ین مشـکالت قلمـد  تـر  مهـم بر بودن این فرآیند با توجه به محدودیت این دو عامل در کل فرآیند ارزیابی در زمـره   هزینه
ي انتخاب شده براي این منظـور نماینـده کـل جامعـه مـوردنظر      ها گروهشوند. همچنین در برخی از موارد ممکن است  می

و رفع تعارضات احتمـالی   نفع ذيي ها گروهنفعان منجر به توانمندسازي جوامع،  نباشند. اجراي صحیح برنامه مشارکت ذي
  ).  Lawrence,2003زیست خواهد شد ( و حفظ و بهبود وضعیت محیط

تـوان   زیسـت مـی   نفعان در ارزیابی راهبـردي محـیط   هاي مشاوره و مشارکت همه ذي ین مزیتتر مهمبه طور خالصه از 
  ):1387(جدابنده و همکاران،   موارد زیر را برشمرد 

 پیشنهادي؛ يها پروژهها و  ها، طرح ها، برنامه سیاست بالقوه پیامدهاي از بهتر درك –

 اصالحی؛ و اقدامات ها طراحی یابی و مکان مراحل در مناسب يها نهگزی شناسایی –

 متفاوت؛ هاي گزینه بررسی در تعادل ایجاد و ها ارزش شدن شفاف –

 )ها آن فصل و براي حل رو در ها و جلسات رو (نشست  برانگیز  زا و چالش تنش مسایل شناسایی –

 ها حها، برنامه و طر بهتر سیاست اجراي براي مشخص هاي ش رو ایجاد –

 هاي پیشنهادي ها و برنامه و تعلق به سیاست مالکیت حس و يپذیر مسوولیت –

و  تـاثیر ي تحـت  هـا  گـروه و نزدیـک نمـودن    ، تعامـل ارتبـاط  يموفق، هـدف برقـرار   نفعان ذيدر یک برنامه مشارکت 
. اسـت  هـا  آندر میـان   یزیست محیطي ها به منظور رفع تعارضات احتمالی و افزایش آگاهی ها ها و برنامه سیاست نفعان ذي

ي هـا  گـروه خواهد بود. برخی از  ها آنو نقش هر یک از  ها گروهبنابراین بدیهی است که نخستین گام در آن شناسایی این 
  عبارتند از: زیست در ارزیابی راهبردي محیطو ذي نفوذ عمده قابل  نفع ذي
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  ها ها و طرح ها و برنامه اجراي سیاستي مختلف مردم در محدوده اثرات ها گروه –
 سازان گیران و تصمیم تصمیم –

 هاي دولتی  سازمان –

  هاي غیردولتی سازمان –
  منطقه زیست مسوولین محیط –
  .است متاثر ها ها و برنامه سیاستبه نحوي از این  ها آنین ادارات دولتی که بخش تحت اداره مسوول –

است کـه ابتـدا    مناسب ي هبرنامداشتن و وثر م ارتباط يمستلزم برقرار ها گروهاین  يبدیهی است که نزدیک نمودن آرا
اهـداف  سـرانجام  و  شـده را به صورت یکپارچه فرض  ها گروهگیرد و سپس کل  میبه صورت متفاوت براي هر گروه صورت 

هـا   اندرکاران باید نقش  و دست نفع ذيهاي  براي ایجاد درکی مشترك بین گروه. بینی کرد باید براي آنان پیشمشترکی را 
ها تعیین گردد. بر این اساس باید مـوارد   ریزي و اجراي سیاست برنامه  گذاري،  در فرآیند سیاست ها آنیف هر کدام از و وظا

  زیر مشخص گردد:
 نفعان ذيرکاران و اند  شناسایی دست –

 رکاراناند  ي مختلف دستها نقش –

یـه و اجـراي گـزارش ارزیـابی     رکاران مختلف در تهاند  ایجاد بسترها و فضاي مناسب براي مشارکت فعال دست –
 زیست محیطراهبردي 

 نفعان مختلف هاي ذي هاي مناسب براي منظور کردن مسایل و دیدگاه ارائه سازوکارها و روش –

ها الزم است از افراد متخصص مسایل اجتماعی کمک گرفته شـده و بهتـرین نحـوه برقـراري      در تدوین هر کدام از این برنامه
رسـانی درمـورد اثـرات     دقیق شناسایی شود. اما همواره باید این موضوع را مد نظـر قـرار داد کـه اطـالع     ارتباط با هرگروه به طور

ها و برنامه باید دربرگیرنده حقایق باشد و به صورت بی طرفانه انجام گیرد. بهتر است سنجش و اجراي برنامـه مشـارکت    سیاست
  ).Lawrence,2003به اهداف آن تشریح و ارزیابی شود ( نفعان به صورت دقیق مستندسازي شود و میزان دستیابی ذي

بسـته بـه ماهیـت     هـا  آنهاي مشارکتی گوناگونی در سطح جهان بسط و توسعه یافته است که هر کدام از  امروزه روش
عـان  نف هاي مشارکت ذي ) فهرستی از روش21-3اندرکاران تاثیر بگذارند. در جدول (  نفعان و دست توانند بر رویکرد ذي می

  ارائه شده است. ها آنو مزایا و معایب 

  نفعان اندرکاران و ذي  هاي مشارکت دست روش -21-3جدول 
  معایب  مزایا  نحوه اجرا  نام روش
بروشور و 

  ها جزوه
از مطالب نوشتاري به منظور انتقال اطالعات 

این شرایط براي باید دقت  شود. در  استفاده می
ابل درك ارائه کرد تا مطالب به صورت خالصه و ق

  شود.

این روش اطالعات در اختیار طیف  در
گیرد و گروه خاصی نیز  اي قرار می گسترده

  توانند از آن استفاده کنند می

گاهی اطالعات ممکن است با سوء تعبیر 
مواجه شود و گاهی نیز به عنوان مکاتبات 

بیهوده تلقی گردند و بعضا نیز ممکن 
  لعه نکند.را مطا ها آناست دریافت کننده 
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  نفعان اندرکاران و ذي  هاي مشارکت دست روش - 21- 3جدول ادامه 
  معایب  مزایا  نحوه اجرا  نام روش
به منظور انتقال اطالعات، از مطالب نوشتاري   خبرنامه

استفاده شده و شامل انواعی از نشریات است. 
این صورت براي انتشار اطالعات باید بسیار  در

  دقت کرد.

اطالعات به صورت دائم به  در این شرایط
پذیري از تبلیغ  روز شده و نمونه انعطاف

تواند مطابق نیازهاي  کند که می فراهم می
هاي رابط  مخاطبان طرح ریزي و از گروه

  حمایت کند.

ها و مخاطبان از  معموال همه گروه
ها استقبال نکرده و اخبار را  خبرنامه

  خوانند نمی

ها/  نمایش
  ها نمایشگاه

ظور انتقال اطالعات، اقدام به برگزاري به من
  شود می نمایش و نمایشگاه در اماکن عمومی 

توانند از نمایشگاه در اوقات  عموم مردم می
فراغت بازدید کنند. استفاده از تصاویر 

گرافیکی براي به تصویر کشیدن 
پیشنهادات مطرح شده کمک موثري 

  خواهد بود.

 این روش امکان عدم تفهیم یا سوء در
تعبیر اطالعات وجود دارد و بعضا کسی 

گویی به سواالت یا دریافت  مسوول پاسخ
  نظرات نیست.

تبلیغات و 
  آگهی

براي ارائه پیشنهادات، زمان جلسات و سایر 
  شود. ها از اگهی و تبلیغات استفاده می فعالیت

تواند  بسته بعه تیراژ انتشارات، اطالعات می
  براي مخاطبان زیادي ارائه شود.

این روش اطالعات تنها به کسانی   در
کنند.  رسد که نشریه را دریافت می می

  حجم اطالعات نیز محدود است.
هاي  روزنامه

  داخلی
هایی در یک روزنامه سراسري یا محلی به   مقاله

رسد و به ارائه اطالعات درمورد یک  چاپ می
  پردازد. موضوع خاص می

در دسترس قشر وسیعی از مخاطبان قرار 
  گیرد. یم

اگر فعالیتی با نتایج موردنظر مردم همراه 
این صورت مطبوعات و  نباشد، در 

مخاطبان رغبت چندانی به درج و مطالعه 
  آن نشان نخواهند داد

رادیو و 
  تلویزیون

از رادیو و تلویزیون براي انتقال اطالعات درمورد 
  شود. یک موضوع خاص استفاده می

قوه داراي رادیو و تلویزیون به صورت بال
مخاطبین بسیار زیادي هستند. عموم مردم 

دهند از رادیو و تلویزیون  ترجیح می
تر به مطالعه بروشور و  استفاده کنند و کم

  جزوات مراجعه کنند.

پخش اخبار به تنهایی کافی نیست. 
اطالعات تکمیلی را باید در اشکال 

مختلف به اطالع مخاطبان رساند تا آنان 
اس و مطلع شوند. نسبت به موضوع حس

عالوه بر این این، روش یاد شده نسبتا 
  پرهزینه است.

هاي موردي از طریق تشکیل  مطالعات و بررسی  بازدید میدانی
جلسات میدانی در محل به منظور کسب تجارب 

ها خاص و  نوین در خصوص طرح و برنامه
  شود.  ریزي می برنامه  هاي ذیربط  فعالیت

واقعی براي بهبود برداري از مصادیق  بهره
  فرآیندها

هاي موردي مشکل  اغلب پیدا کردن نمونه
ها گنجانده  است که در آن کلیه فعالیت

  شده باشد.

ارتباط مستقیم 
  تلفنی

گیرد تا با  شماره تلفن در اختیار مردم قرار می
برقراري ارتباط با مسوولین به تبادل اطالعات 

وع مورد نیاز، ارائه نقطه نظرات پیرامون موض
  خاص یا طرح پیشنهادات مفید بپردازند.

روش مناسبی براي دریافت نقطه نظرات 
رود و براي  به شمار می نفع ذيهاي  گروه

افرادي که عالقمند به مشارکت و نظریه 
  پردازي هستند، روش مناسبی است. 

مذاکرات چهره به چهره مناسب تر از 
مذاکرات تلفنی است. کارمندان فنی 

عات فنی چندانی براي ممکن است اطال
  گویی به سواالت نداشته باشند. پاسخ

از یک پایگاه اطالعاتی براي ارائه و دریافت اطالعات و   اینترنت 
این صورت الزم   شود. در استفاده می ها آنبازخورد 

هاي  است اطالعات به روز شده و امکان ارائه فرم
تر مانند ایجاد  اطالعاتی و تعاملی اینترنتی بیش

هاي زنده و دیجیتالی و فراهم نمودن شرایط  حیطم
  بحث و گفتگوي گروهی میسر گردد.

این روش مخاطبان و کاربران زیادي را در 
دهد. به  سطح وسیع و جهانی پوشش می

هاي پستی و  دلیل عدم پرداخت هزینه
یابد و روش  ها کاهش می چاپی، هزینه

مناسبی براي مشارکت و هم فکري افرادي 
  گردد. دسترسی دارند، تلقی می که به آن

 نفع ذيهاي  این روش کلیه گروه در 
این رو نیاز   دسترسی به اینترنت ندارند. از

به ابزار جایگزین براي انتشار و تکمیل 
  اطالعات و برقراري ارتباط وجود دارد.

پیمایش، 
مصاحبه و 

  نامه  پرسش

هاي زیادي براي کسب اطالعات و  شامل روش
تواند به صورت فردي،  ست و مینقطه نظرات ا

  چهره به چهره و بوسیله تلفن یا پست انجام شود

آوري  توان به جمع ها می این روش در
توانند در  اطالعات از افرادي که نمی

حضور پیدا کنند و یا قادر   جلسات عمومی
ها نیستند، پرداخت.  به انجام دیگر فعالیت

و  هاي کاربردي توان روش ها می با این روش
  مشکالت موجود را شناسایی کرد.

ها ممکن است مخاطب چندانی  این روش
ها نیز ممکن است  نداشته باشند و پاسخ

انتخابی بوده و تنها بیانگر نظریات خاصی 
در مقطع زمانی مشخصی باشد. همچنین 

این نظریات ممکن است تغییر یابند. 
طراحی و اجراي موفق این روش و تهیه 

  ر استگی نامه وقت پرسش
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  نفعان اندرکاران و ذي  هاي مشارکت دست روش - 21- 3جدول ادامه 
  معایب  مزایا  نحوه اجرا  نام روش

ها براي معدودي از  برگزاري این گونه از کارگاه  کارگاه آموزشی
شرکت کنندگان که داراي اطالعات و تجربیات 

توان  این روش می خوبی هستند، مناسب است. در 
رامون مسایل جزئی و حل به بحث و مذاکره پی

  مشکالت پرداخت.

این روش امکان شناخت متقابل و تبادل 
آزاد عقاید و نظریات را فراهم می کند. در 

توان  صورت وجود مسایل پیچیده فنی می
با استفاده از این شیوه به انتقال اطالعات و 
تجربیات و بررسی عمیق مسایل پرداخت. 

 خاصی نفع ذيهاي  در این روش گروه
  موردنظر هستند. 

ها، شمار کمی  این روش علیرغم قابلیت در
توانند شرکت کنند. به همین  از افراد می

دلیل بسیاري از نظرات و عالئق امکان 
  کنند. طرح پیدا نمی

مشارکت 
جمعی/ 

  هاي رابط گروه

هاي  هاي کوچکی از مردم که داراي زمینه گروه
 اي هستند مانند راهبران جوامع تخصصی ویژه

آیند تا مسایل و مشکالت را  محلی، گرد هم می
  بررسی و مشارکت فکري دهند

توان به بررسی عمیق  این روش می در
گیري و  مسایل پرداخته و فرآیند تصمیم

هاي موجود را برجسته ساخت.  پیچیدگی
  شود این صورت حس اعتماد تقویت می در

  

برگزاري 
همایش براي 
  نیل به اجماع

از شهروندان که از میان عموم  این روش جمعی در
شوند، گرد هم می آیند و درمورد  مردم انتخاب می

موضوع خاصی از متخصیصن سواالتی پرسیده 
ها پرداخته  شود و سپس به ارزیابی پاسخ می

شود و درمورد موضوعات مطرح شده بحث و  می
اي صادر  شود و در نهایت قطع نامه مذاکره می

  گردد. می

اه واحدي نسبت به این روش دیدگ در
هایی که توسط عموم مردم مطرح  روش

  شود، وجود دارد.  می

این روش کلیه نظریات مطرح  در
شوند و فرصت زیادي براي طرح و  نمی

  بررسی تفصیلی وجود ندارد.

روش بارش 
افکار(طوفان 

 فکري)

 اعضا از نفري 12 تا 6 گروه این روش یک در
 رتبه لحاظ از افراد االمکان شوند (حتی می انتخاب

 به باید مشکل باشند). در ادامه همسان اداري باید
 کنندگان براي شرکت و شود تعریف روشنی
 از هفته یک شود و حداقل داده کافی توضیحات

 کار دستور باشد (یعنی گذشته مساله صورت طرح
 از پیش بالفاصله باشد). قبال اعالم شده جلسه هر

 اي جلسه ا،اعض براي ،فکري توفان اصلی جلسه
 مساله صورت شود و با نوشتن می برگزار توجیهی

 شروع فکري توفان جلسه سیاه روي تخته بر
  شود. می 

روش بسیار موثري است و یکی از 
هاي پرکاربرد در جهان است که  روش

تواند بسیاري از مسایل پیچیده را حل  می
  نماید.

این روش نیاز به هزینه دارد و گردآوري 
  کار مشکلی است.افراد متخصص 

مند در تحقیق  روش دلفی، رویکرد یا روشی نظام  روش دلفی 
براي استخراج نظرات از یک گروه متخصص 
درمورد یک موضوع یا سوال خاص است. این 

روش به منظور تعیین همگرایی یا واگرایی نظرات 
و عقاید کارشناسان در خصوص موضوعات مختلف 

  رود. به کار می

و همگرایی در  دسترسی به اجماع
پذیر بودن  موضوعات مورد بررسی، انعطاف

و قابلیت کارآیی و استفاده از آن در 
زیست،  هاي مختلف به ویژه محیط حوزه

قابلیت کسب اجماع و همگرایی در 
هاي داراي منافع متضاد از جمله نقاط  گروه

  شود. قوت این روش محسوب می

هاي گسترده و زمان  نیاز به انجام فعالیت
ها،  ر، تکیه بیش از حد به نتایج و پاسخب

تاکید بیش از حد به حصول اجماع در 
برخی از مطالعات از جمله نقاط ضعف 

  شود. این روش محسوب می

زیسـت،   زیست، بخش انـرژي، سـازمان حفاظـت محـیط     )، راهنماي اجراي ارزیابی راهبردي محیط1385زیست ( ماخذ: سازمان حفاظت محیط
  )UNDP( مان ملل متحدبرنامه عمران ساز

  
بتوان به نحو مناسبی بهره گرفـت ضـروري اسـت تـا در      نفع ذيهاي  هاي گروه ها و دیدگاه که بتوان از قابلیت اي اینبر

  زیر مورد توجه قرار گیرند: گزارش نکات
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 در گـزارش  هـا  آني غیردولتـی بـه منظـور ادغـام نظـرات      ها و تشکل نفعان ذيي مشارکت ها روشبرنامه  ارائه –
 ارزیابی؛

 ؛ها آنو شناسایی عالئق  نفع ذيي ها گروهشناسایی  –

 ؛نفع ذيي ها گروههاي آموزشی با دعوت از نمایندگان  برگزاري کارگاه –

یـا   ربـط  ذياز طریـق شـوراهاي    غیرمسـتقیم یـا ارتبـاط    هـا  آناطالعات از طریق ارتباط مستقیم با  آوري جمع –
 زیستی؛ ي محیطها تشکل

 ها ها و برنامه سیاست درموردي دیداري، شنیداري و نوشتاري ها رسانهی از طریق رسان اطالع –

 زیست راهبردي محیطدر گزارش ارزیابی  ها آنایجاد سازوکارهاي مناسب براي اخذ نظرات مردمی و ادغام  –

توسـعه نظیـر ایـران بـا مشـکالت       درحـال در کشورهاي نفعان  و ذيي مردمی ها افزایش مشارکت است الزم به توضیح
توان به فقر حاکم بر جوامع، فقر فرهنگی، عدم اعتماد بـین مـردم و مجریـان     می ها آنین تر مهماوانی مواجه است که از فر

انـدرکاران و    به همین دلیـل مشـارکت و حضـور دسـت    . استبهبود  درحالهاي مردمی  مشارکت فرآیند ،لیکن .اشاره کرد
  آغاز شود.   ها آناز تصویب سازي و پیش  نفعان باید از مراحل اولیه تصمیم ذي

نفعـان را در جهـت    انـدرکاران و ذي   زیسـت بایـد تحلیـل دقیقـی از دسـت      این ترتیب، در گزارش ارزیابی راهبردي محـیط  به
هـاي غیردولتـی    هاي مربوطه داشت. در صورتی که مردم و سـازمان  و تهیه طرح تعامل و مشارکت در کل فعالیت ها آنشناسایی 

، فاقد تجربه و سابقه قبلی در زمینه ارزیابی مشارکتی، به ویـژه در سـطح راهبـردي    نفع ذيهاي  ین گروهتر مهم به عنوانی یکی از
(راهنمـاي اجـراي ارزیـابی راهبـردي       هـاي مردمـی برگـزار گـردد     هاي دوره آموزشی در زمینه مشارکت باشند، الزم است تا دوره

هـاي آموزشـی نقـش مهمـی در      راهبردي محـیط زیسـت، ارائـه برنامـه     ). به همین علت در گزارش ارزیابی1385زیست،  محیط
آوري اطالعـات پایـه، تـدوین راهبردهـاي مـدیریت،       زیسـت دارد. نحـوه جمـع    کاهش و کنترل عوامل تخریب و آلودگی محـیط 

صصـین شـاغل و   ها و کارگاههـاي آموزشـی بـراي کارکنـان و متخ     ، برگزاري دورهها آنپیگیري امور عملیاتی و کنترل و بازبینی 
  هاي آموزشی است که باید در گزارش ارزیابی درج شوند. زیستی از برنامه بهینه سازي سیستم اطالعات محیط

هاي مختلف، الزم است سطح آموزش مورد نیاز براي هر دسـته بـا توجـه بـه      پس از تعیین افراد نیازمند به آموزش در بخش
  وامل موثر در آموزش تعیین و مشخص شود. این عوامل شامل موارد زیر است:ها و ع ها و طرح ها، برنامه هاي سیاست ویژگی

  میزان دانش تخصصی، نوع تخصص یا سواد؛   –
 زیستی؛ زیستی و آشنایی با مسایل و موضوعات محیط میزان دانش محیط –

 یت افراد در طرح  مسوولوظایف و  –

   زیستی مرتبط با طرح در منطقه؛ نوع و اهمیت مسایل و مشکالت محیط –

 ی؛زیست محیطي ها آموزش ارائهمیزان دسترسی به منابع انسانی و مالی جهت جهت  –

 ها آموزش گونه اینمیزان پذیرش اجتماعی  ویژه بهمیزان توسعه یافتگی، وضعیت فرهنگی، اجتماعی منطقه و  –
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حـانیون و  ي تـرویج، رو هـا  سـازمان وضعیت نهادها و یا افراد ذي نفوذ در آموزش مردم ماننـد مراکـز آموزشـی،     –
 شوراهاي محلی

ي آموزشی مورد نیاز باید با توجه به افراد نیازمند آموزش و همچنین سطح آمـوزش مـورد نیـاز تهیـه     ها برنامه –
  ي زیر باشد:ها بایست شامل مولفه می شود. این برنامه 

   برنامه زمانی آموزشی  
 وسایل کمک آموزشی و... ،مواد ،منابع فیزیکی (ابزار( 

 ) آموزش یاران ،آموزش دهندگانمنابع انسانی( 

 ي آموزشی  ها ي برنامهها رئوس و سر فصل 

  منابع مالی الزم 

ي هـا  روشصورت جداگانه تهیـه شـده و   ه ب باید نفع موردنظر ذي و یا افراد ها گروهي آموزشی براي هرکدام از ها برنامه
کنـد (محـرم نـژاد و     ح زیـر پیـروي مـی   نفعان مختلـف از مراحلـی بـه شـر     برنامه آموزش ذيمشخص گردد.  ها آناجرایی 

  ):1385همکاران، 
 زیست محیط آموزش اهداف شناسایی - 1

 زیست محیط آموزش در عملی راهکارهاي تدوین - 2

 نفع ي ذيها گروهآموزشی براي  يها الویت تعیین و زیست محیط راهکارهاي آموزش و اهداف تحلیل و تجزیه - 3

 ستزی آموزش محیط يها برنامه محتواي تنظیم و تهیه - 4

 زیست محیط در آموزش الزم تسهیالت و امکانات نمودن فراهم - 5

 زیست محیط آموزش يها دوره اجراي - 6

 زیست محیط آموزش يها دوره ارزشیابی - 7

 برنامه) زیست(اصالح محیط آموزش يها دوره در بازنگري - 8

  .است نفعان ارائه شده ) فرآیند آموزش ذي28-3در شکل (
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  )1385(محرم نژاد و همکاران،    نفعان ذيزیست  محیطفرآیند آموزش  -28- 3شکل 

  کاهش اثرات و پایش، يگیر تصمیم -6- 3-4

  يگیر تصمیم -3-4-6-1

مسـوول گـزارش ارزیـابی راهبـردي     و یـا راه حـل اسـت کـه     گزینـه  گیري قضاوت و انتخاب بین دو یـا چنـد    تصمیم
 انتخـاب  ایـن  است. مختلف يها گزینه میان از گزینه یک انتخاب گیري، در حقیقت تصمیم زیست باید اتخاذ نماید. محیط

 وجـود  بـه  گیـري  تصـمیم  .شـود  گرفتـه  کار به آن گزینش در معیار یک از بیش که مند است حساب شده و نظام هنگامی

 تـر  بـیش  مناسـب  و درسـت  گیري تصمیم امکان باشد، به روزتر و تر جدید تر، کامل اطالعات دارد. هرچه بستگی اطالعات

 زیـرا  مـوردنظر بسـیار حیـاتی اسـت.     عرصه عالی و پشتیبانی آنان در مدیران گیري تصمیم نقش ن،میا در این بود. خواهد
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 زیسـتی در  و به ویـژه محـیط   فرهنگی و سیاسی اجتماعی، اداري، فنی، اقتصادي، مسایل با خواه ناخواه آنان گیري تصمیم

  گذارد.  کالن تاثیر می و خرد سطوح
 دشـوار  را گیـري  تصـمیم  به همین علت این تغییر و تحـوالت،  هاي مختلف است. در حوزه تغییرات جهان امروز، جهان

ریـزان مشـکالتی را ایجـاد     گیـران و برنامـه   صورتی که این تغییر و تحوالت براي تصـمیم  همان سازد. از سوي دیگر، به می
کند تا با ایـن تحـوالت خـود را     میریزان فراهم  گیران و برنامه براي تصمیم براي را ییها فرصت هم اندازه همان کند، به می

ریـزان بایـد    گیـران و برنامـه   تصمیم ها استفاده و تهدیدها را کاهش دهند. به همین علت، هماهنگ ساخته و از این فرصت
خود را با این تغییر تحوالت سازگار کنند کـه پـیش شـرط آن داشـتن اطالعـات کـافی از وضـعیت موجـود تحـوالت در          

 غالبـا  متعـدد،  يهـا  گزینـه  میـان  از گزینه، یک انتخاب در گیرندگان زیست است. تصمیم محیط ه هاي مختلف به ویژ حوزه

 نسبت و واکنشی العمل عکس گیري تصمیم ترتیب، نای دهند. به می قرار مدنظر گیري تصمیم زمان در هم را معیار چندین

 ادراکـی  مسـاله  یک شود، اتخاذ  تصمیمی ایدب که این و دارد مشکلی وجود که این از است. آگاهی موضوع و مشکل یک به

گیـري بـر حـوزه مـوردنظر اسـت       گیري داشتن اطالعات و آگاهی از ابعاد و اثرات تصـمیم  الزمه تصمیم بر این، عالوه است.
  ).1391(وزارت جهاد کشاورزي، 

  امل مراحل زیر است:ها ش کند که این گام هاي مشخصی تبعیت می ها از گام گیري بسته به نوع حوزه فرآیند تصمیم

  مساله تعریف -الف

 .کنـد  تعیـین  دانـد،  مـی  مهـم  مسـاله  حـل  بـراي  کـه  را ییها شاخص باید مساله، از تعریفی ارائه از پس ندهگیر تصمیم
 مرحلـه  این درهستند.  مرتبط و مهم چیزهایی چه ي،گیر تصمیم فرآیند در که سازد می مشخص مرحله این درگیر  تصمیم

  .دارند اساسی نقش نیز ندهگیر تصمیم شخص يها سلیقه و ها ارزش عالقه، نوع

 گیري تصمیم يها شاخص تبیین -ب

 و مـرتبط  ییها اقدام چه که کند می مشخص ندهگیر تصمیم شخص که دارد اهمیت جهت آن از معیار یا شاخص تعیین
 عامل ندهگیر تصمیم نظر از، شودن مشخص مرحله این در که عاملی هر شایان ذکر است .هستند طتبمرغیر هایی مولفه چه

زیسـت را کـه در    هاي مرتبط و اثرگذار بر محـیط  بنا براین در این مرحله، باید شاخص .شود می خوانده مرتبطغیر یا مولفه
  هاي یاد شده اتخاذ کرد. اند را مد نظر قرار داد و تصمیمات را براساس بهبود شاخص  گزارش وضعیت موجود تهیه شده

 ها شاخص به دادن وزن -ج

 سـومین  در نباشـند. بنـابراین   یکسانی اهمیت داراي منتخب هاي این احتمال وجود دارد که شاخص تر موارد در بیش

 .کنـد  هـا انتخـاب مـی    را بـراي هریـک از شـاخص    مناسب وزن ها، شاخص به اهمیت و اولویت براساس گیرنده گام، تصمیم
  زمینه بسیار کاربرد دارند.  هاي تحلیل چند متغیره در این استفاده از تکنیک
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 هاي برتر هاي مختلف یا گزینه گزینه انتخاب -د

 بـه  که را هایی گزینه واقع، در .دنک می ارائه و بررسی را پذیر هاي برتر یا امکان گیرندگان، گزینه یا تصمیم ندهگیر تصمیم

  .نماید می انتخاب کند، می تضمین را او موفقیت یا کرد دنخواه حل را مساله او نظر

 هاي مرتبط شاخص ها با گزینه از برقراري ارتباط هریک - ه

و بـراي هـر     کرده ارزیابی و تحلیل و تجزیهها را  گیر باید هر یک از گزینه تصمیم ،هاي برتر و انتخاب گزینه ارائه از پس
 نظـر  درتـوان   هـا مـی   گزینـه  این از هریک براي خاصی ضریب ،کار این انجام برايدالیل توجیهی ارائه کند.  ها آنکدام از 

 .شـود  مـی  مشخص  ها آن قوت و ضعف نقاط هاي مرتبط، با شاخص ها آنها و بررسی ارتباط  گزینه مقایسه هنگام بهگرفت. 
  .شود می تعیین ها آن ضریب بعدي مراحل در سپس

 هاي برتر گزینه یا گزینه انتخاب -و

مطلوبیت را براي جامعه  ینتر بیشاثربخشی و  باالترین داراي که کند ابانتخ را هایی گزینه یا گزینه باید ندهگیر تصمیم
 اسـت،  شـده  داده هـا  شـاخص  به که وزنی یا ضریب براساسها  گزینه مقایسه طریق از کار اینزیست داشته باشد.  و محیط

 شوند. هاي برتر انتخاب می گزینه یا گزینه سپس. گیرد  انجام

ها در چـارچوب مطالعـات    ها و طرح ها، برنامه زیستی در سیاست مالحظات محیط گیري در خصوص ادغام براي تصمیم
  زیست باید موارد زیر مد نظر قرار گیرند: ارزیابی راهبردي محیط

 هـا  آنزیسـتی اجـراي    هاي پیشنهادي به همراه اثرات محـیط  ها و گزینه ها، طرح ها، برنامه اي از سیاست خالصه –
 گیران قرار گیرد. صمیمنفعان و ت باید در اختیار ذي

 هاي مشخص و شفاف باشد. ها و برنامه زیستی در سیاست سازوکار ادغام مالحظات محیط –

 نتایج گزارش ارزیابی راهبردي و اثرات کلیدي به صورت شفاف توصیف شود. –

 د.گیري ارائه شو هاي تصمیم زیستی به صورت شفاف براي هر کدام از گزینه تغییرات مرتبط با اثرات محیط –

 ها به صورت شفاف تبیین گردد. ها و طرح ها، برنامه تجزیه تحلیل اثرات بالقوه اجراي سیاست –

 گیري توجه شود. زیستی در هنگام تصمیم هاي محیط ها و فرصت به محدودیت –

 زیستی، اقتصادي و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.  رابطه و تعامل بین مالحظات محیط –

 هاي کاهش و پایش. ي در خصوص برنامهگیر سازي براي تصمیم شفاف –

 گیري. نهادي و ساختاري در هنگام تصمیم مسایلتوجه به  –

 ها.   ها و برنامه توجه به اثرات، مستقیم، غیرمستقیم و تجمعی اجراي سیاست –

  .  ها آنهاي ناظر بر  پایداري و شاخص مسایلتوجه به  –
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 اثرات  ي کاهشها یا شیوه 1اصالحی هاي و برنامه  ارائه اقدامات -3-4-6-2

به ندرت قابل حـذف هسـتند. بـا ایـن حـال بـا       ها  طرحو  ها ، برنامهها سیاستحذف همه آثار و پیامدهاي منفی و مهم 
نام اقدامات اصالحی یـا کـاهش اثـرات سـوء      ه توان اثرات و پیامدهاي مهم را کاهش داد. این اقدامات ب می یاقدامات خاص

 ارائـه مشابه است، لـیکن   زیست محیطبر  ها ها و برنامه سیاستی زیست محیطرات د. معموال شیوه شناسایی اثنشو نامیده می
هـا و   سیاستي بسیار زیادي به تبعیت از نوع ها تفاوتی یا به عبارتی اقدامات اصالحی زیست محیطي کاهش اثرات ها روش
اي انجـام   سـازه  اي و غیـر  ازهسـ هـاي   ی با یکـدیگر دارنـد. اقـدامات اصـالحی از طریـق روش     زیست محیطو شرایط  ها برنامه

  .)1384(منوري،    شود قلمداد میزیست  محیط راهبردي پذیرد و به عنوان یک اصل مهم و رکن اصلی گزارش ارزیابی  می
ي کـاهش اثـرات وجـود دارد کـه در آن     هـا  ، بخشی بـه نـام شـیوه   زیست راهبردي محیط در هر گزارش ارزیابی اثرات
شـیوه  گردد. ممکن است به جاي  می به تفصیل بیان  زیست محیطات و پیامدهاي منفی بر راهکارهاي کاهش و یا حذف اثر

اهمیت این بخـش در   ).Box, et al, 2006شود ( استفادهنیز  3و بهبود 2ي جبرانها چون روش هایی از عبارتکاهش اثرات 
ف از ارائه این بخش، جلوگیري، کـاهش  گردد. هد میمطالعات ارزیابی در این مرحله متبلور  فرآیندآنست که نتیجه عملی 

ي زیـر  هـا  و ممکن است به یکـی از صـورت   است موردنظر يها و برنامه ها سیاست ناشی ازشده  بینی پیشیا جبران اثرات 
  ):Morris and Therivel, 2000( باشد

 ي برترها انتخاب گزینه –

 ها ها و برنامه اجراي سیاستو زمان  ها رویهتغییر  –

 یا تغییر در ضوابط و مقررات   ها و مکان یابی ها تغییر در طراحی –

 ي کاهش اثرات منفی احتمالی مانند آلودگی و پسماندها روش –

(شناسـایی منـاطق مناسـب بـراي توسـعه       هـا  ارائه اقدامات جبرانی براي خساراتی مانند از بین بردن زیسـتگاه  –
  ي دیگر)ها بخشزیستگاه در 

زیسـتی و   ، محـیط اقتصـادي  ،رعایت اصـول علمـی، فنـی    براساسو عملیات  ها روش جزییاتدر یک گزارش ارزیابی،  
مختلف ، الزم است تا اقدامات اصالحی در مراحل زیست محیطي کاهش اثرات ها روش ارائهشود. در  می پیشنهاد اجتماعی 

 ها ها و برنامه ستسیای صرف نظر از نوع زیست محیطي کاهش اثرات ها است که در انتخاب روشهمچنین الزم گردد.  ارائه
ها انتخـاب گـردد و سـازوکارها، منـابع مـالی، نیـروي        روش مناسب براي هر یک از گزینه ،ها آنو گستره اثرگذاري و ابعاد 

                                                   
 

1- Mitigation Plan  
2- Compensation  
3- Enhancement  
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هـا و طـرح دو روش    هـا، برنامـه   بینی شود. اصوال براي کاهش اثرات سـوء سیاسـت   پیش ها آنبندي و... براي  انسانی، زمان
   اي باید انجام شود. هاي و غیر ساز اساسی سازه

  اي  هاي غیرسازه روش -الف

ي کـاهش اثـرات   هـا  و یا تجهیـزات بـراي اعمـال روش    ها ی قبل از استفاده از سازهزیست محیطبه منظور کاهش اثرات 
از اي زیر مورد توجه قرار گیرد تـا امکـان اسـتفاده     ي غیرسازهها روشالزم است در ابتدا  )اي ي سازهها روش(  ی زیست محیط

تـوان   مـی  اي  ی غیرسـازه زیست محیطي کاهش اثرات ها ي روشها نمونهاز شود.  میسراي  ي سازهها با روش توام ها این روش
  موارد زیر را برشمرد:

  موردنظری زیست محیطبا توجه به استانداردهاي  ها طرحو یا  ها  ها، برنامه سیاستحوضه نفوذ  بندي ناحیه –

دفع فاضالب، دفـع مـواد    ،ی مانندزیست محیطي مخرب ها فعالیتابط در خصوص رعایت قوانین و مقررات و ضو –
ي انجـام شـده در تعیـین اثـرات     هـا  با اسـتفاده از بررسـی   و خاکبرداري زاید خطرناك، برداشت از منابع قرضه

 یزیست محیط

 ها ها و برنامه هاي اجرایی سیاست الزم در زمینه روشتهیه دستورالعمل  –

 ات بهداشتی و ایمنی وضع قوانین و مقرر –

 ی منفی  زیست محیطجوامع محلی در راستاي مساعدت براي کاهش اثرات   تقویت مشارکت –

که به نحـوي تحـت تـاثیر    در مدیریت  نفع ذيي آموزشی براي کارگران، کارفرمایان و افراد ها کارگیري شیوه هب –
 گیرند. قرار می

زیسـت و   اسناد و اهداف مرتبط با محیط به ویژهها  برنامه ها و توجه به اسناد باالدستی در هنگام اجراي سیاست –
 مالحظات پایداري

 زیست محیط هاي توسعه اثرگذار بر   نهادسازي و ایجاد ساختارهاي مناسب براي پایش فعالیت –

 ها  ها و برنامه زیست مناطق تحت تاثیر سیاست محیط توانمندسازي جوامع محلی براي حفظ پایداري  –

  اي اي و نیمه سازه هي سازها روش -ب

یی اسـت  هـا  روششامل کلیـه   ها ها و برنامه سیاستی زیست محیطاي براي کاهش اثرات  اي و نیمه سازه ي سازهها روش
اي براي اجراي اهداف بهسازي مـورد اسـتفاده قـرار     ي سازهها ي ویژه، تجهیزات مشخص یا سایر شیوهها که در آن از سازه

  الزم است مد نظر قرار گیرد شامل موارد زیر است: ها روشگیري این گیرند. نکاتی که در بکار می 
 ی یا همراه با اثرات ناچیز زیست محیطي بدون اثرات ها استفاده از سازه –

   اجراي قابل قبول در زمان ها یی با هزینهها استفاده از سازه –

 ي مناسب براي بازیافت و استفاده مجدد از مواد و ضایعات ها ایجاد سازه –
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ي کـاهش  هـا  اي در راستاي اسـتفاده از حـداکثر کـارآیی شـیوه     ي سازهها اي با شیوه ي غیر سازهها فیق شیوهتل –
  یزیست محیطاثرات 

  گیرند: ها یا اقدامات بهسازي یا اصالحی الزم است مالحظات زیر مورد توجه قرار در هنگام تدوین و اجراي برنامه

  ت هاي کاهش اثرا ارزیابی مسایل اجرایی روش -1

 مسـایل اي الزم است به  اي و غیرسازه هاي سازه ی اعم از روشزیست محیطهاي کاهش اثرات  در انتخاب و گزینش روش
هاي اجرایـی   از روش يتوجه ویژه اي شود. زیرا بسیار ها آنهاي مرتبط با  ها و فعالیت ها و گزینه و برنامه ها سیاستاجرایی 

شـود کـه بعضـی از ارزیابـان      اجـرا نباشـند. در مـوارد متعـددي مشـاهده مـی       هاي گزاف ممکن است قابل به دلیل هزینه
کنند که در عمـل قابلیـت اجـرا     ها عنوان می ي بهسازي بدون توجه به محدودیتها طرحاي را در  هاي بسیار پیچیده روش

  ر گیرد: بایست مد نظر قرا می ها  کنند. به همین دلیل توجه به نکات زیر در خصوص انتخاب روش پیدا نمی
 ي بهسازي  ها روشجهت اجراي  متخصص و کارکنانوجود نیروي  –

بـا شـرایط اقتصـادي، اجتمـاعی و      هـا  آنو سـازگاري   هـا  و برنامـه  هـا  سیاسـت وجود فناوري الزم براي اجراي  –
  زیستی محیط

 ها ها و برنامه نفعان مرتبط با سیاست ذيتوسط  ها روش دمیزان آموزش الزم براي کاربر –

 اجراو  بندي زماننیروي انسانی و  استفاده ازفنی، ها از نظر  سیاستي مختلف ها فعالیتبا  ها وشرهماهنگی  –

 اي   ي سازهها روشخصوصا  ،ي منتخبها روشمدیریت مناسب براي به اجرا در آوردن  –

  هر منطقههاي  بوم زیستي ها ویژگیي منتخب با ها روشهماهنگی و انطباق  –

  ش اثراتهاي کاه برنامه زمانی روش -2

تقدم و تاخر اقدامات براي نیل به اهـداف مـدیریت بهسـازي و کـاهش اثـرات هـم از        بینی پیش تدوین جدول زمانی و 
رعایت نکات زیر در تنظـیم برنامـه    ،. بر این اساساستجنبه مدیریت پایش و هم از نظر کاهش اثرات بسیار حائز اهمیت 

  ي کاهش بسیار حائز اهمیت است:ها زمانی روش
اي در مرحله اجرا الزم اسـت از نظـر مراحـل اجـرا مشـخص شـده و        اي و غیر سازه ي کاهش سازهها روشلیه ک –

 .ي مشخصی در هماهنگی با اجراي طرح براي هر یک در نظر گرفته شودها بندي زمان

شود. بـه عبـارت   مشخص حل اجرا ای الزم است در مرزیست محیطي کاهش اثرات ها روشاجراي  بندي در زمان –
 .ي بهسازي الزم است تا برنامه زمانی مشخص شودها طرحیگر براي مدیریت د

ی زیسـت  محـیط ي پـایش  هـا  ی با در نظر نظر گـرفتن روش زیست محیطضروري است برنامه زمانی کاهش اثرات  –
 آید. به دستی زیست محیطي پایش ها تنظیم شود تا حداکثر استفاده از روش
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 یتزیس محیطمدیریت کاهش اثرات سوء  -3

بـا   زمـان  هـم همـین دلیـل الزم اسـت     اي نیاز دارد. به ی به تخصص و مدیریت ویژهزیست محیطهاي کاهش اثرات  روش
شـود.   بینـی  پـیش  ی، مدیریت توانمندي براي پیشبرد اهداف اقدامات اصالحی زیست محیطي کاهش اثرات ها روشانتخاب 

  موارد زیر است:ار گیرند شامل نکات مهمی که در تعیین مدیریت کاهش الزم است مد نظر قر
 در کوتاه مدت و دراز مدت  ها یتمسوولتعیین حدود اختیارات، وظایف و  –

 یزیست محیطسازماندهی گروه مدیریت و تشکیالت کاهش اثرات  –

 ي مطالعاتی با گروه مدیریت کاهش اثرات ها گروهارتباط  –

 نفعان ذيارتباط و تعامل گروه کاهش اثرات با  –

 و حوادث غیرمترقبه ها ی در خصوص فوریتزیست محیطمدیریت کاهش اثرات شناسایی نحوه  –

  (منابع بیولوژیکی و فیزیکی)  ی زیست محیطبر عوامل  مالحظات کاهش اثرات سوء -4

ی شـامل فاکتورهـاي بیولـوژیکی (گیاهـان و جـانوران) و فاکتورهـاي       زیست محیطکه عنوان شد فاکتورهاي  طور همان
قـرار   تـاثیر تحـت   هـا  طـرح و  هـا  ، برنامهها سیاستاجتماعی هستند که در نتیجه  -کتورهاي اقتصاديفیزیکی و باالخره فا

د. نـ کـاهش یاب  زیسـت  محـیط ي مختلف کاهش در راستاي حفظ و پایداري ها گیرند. این اثرات الزم است توسط روش می
ي مـرتبط بـا   ها شاخصفاکتورهاي زیر و  ی باید برزیست محیطي کاهش اثرات سوء ها روشبراي انتخاب  و این منظوربراي 

  :کردتاکید  ها طرحو  ها ، برنامهها سیاستبسته به نوع  ها آن
  هاي آبی داخلی بوم زیستکاهش اثرات سوء بر منابع آب سطحی و  –
 کاهش اثرات سوء بر منابع بیولوژیکی   –

  ي دریاهایی ها بوم زیستکاهش اثرات بر  –
 ي زیر زمینی ها آبکاهش اثرات سوء –

 ي هواها هش اثرات سوء آالیندهکا –

 و گازهاي آالینده  اي کاهش انتشار گازهاي گلخانه –

 آلودگی صدا (صوت و ارتعاش) –

  اجتماعی -مالحظات ویژه در کاهش اثرات سوء اقتصادي -5

اجتماعی با توجه به مطالعـات انجـام شـده در     –ي اقتصاديها ی در حوزهزیست محیطهر گونه روش کاهش اثرات  ارائه
 بینـی  پـیش  گیرد. در  اثرات بر محیط اقتصادي اجتماعی صورت می بینی پیش اجتماعی و  –ش تشریح محیط اقتصاديبخ

  اثرات سوء اقتصادي اجتماعی باید به نکات زیر توجه شود:
 کاربري اراضی؛ درموردي انجام شده ها با توجه به بررسی ها حقوقی و قانونی و مالکیت مسایل –
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ي هـا  ویژگـی ي بخـش  هـا  بـا توجـه بـه یافتـه     هـا  و برنامه ها سیاستع محلی در حوزه نفوذ و جوام ها گروهتنوع  –
 سیاسی؛  –ي فرهنگیها ویژگیو بخش  شناسی جمعیت

ي انجام شده در بخش سـیماي  ها و جوامع محلی از منابع منطقه با استفاده از بررسی ها گروه برداري بهرهنحوه  –
 اقتصادي؛  –اجتماعی

 ت شده طبیعی باستانی، فرهنگی؛ مناطق حساس و حفاظ –

 سوانح و حوادث غیر مترقبه؛ –

 ي انسان ساخت؛ها گیري موازین حفاظت و ایمنی جهت حفاظت از محیطکار به –

 ه موارد مطرح شده در بخش مهاجرت.مهاجرت، اسکان مجدد و اسکان ناخواسته با توجه ب –

 کاهش اثرات سوء بهداشتی -6

مختلـف  مراحـل  (براي مثال برنامه کنترل سیالب در سیسـتان و بلوچسـتان) در     ها  ها و برنامه اجراي برخی از سیاست
در  بـه ویـژه  ها  بند بر روي رودخانه عنوان مثال کنترل سیالب و ایجاد سیلبه توانند باعث برخی اثرات بهداشتی شوند.  می

گـردد (بـه عنـوان     ها برنامهوار و حوزه نفوذ براي کارکنان یا ساکنین همج ها بروز انواع بیماريتواند به  مناطق گرمسیر می
تواند منجر به ازدیاد  می پرورش میگو در مناطق گرمسیر که برنامه توسعه  ي ناشی از آب در نتیجهها مثال افزایش بیماري

گونـه اثـرات، الزم اسـت     از جمله پشه و سایر حشرات مـوذي گـردد). بـه منظـور کـاهش ایـن       ها بعضی از ناقلین بیماري
در  .اتخـاذ گـردد   هـا  آنتمهیدات الزم بـراي کـاهش    و نوع اثرات شناسایی براساس بهداشتیي کاهش اثرات سوء ها هشیو

  ي اصالحی الزم است که به نکات عمده زیر توجه شود:ها روشانتخاب 
  ي بومی  ها کنترل بیماري –
 ي عفونی ها کنترل بیماري –

 ي انگلی ها کنترل بیماري –

 کنترل ناقلین  –

 ت و جوندگان  کنترل حشرا –

  ها جهت کنترل بیماري برداري بهرهگیري کلیه موازین ایمنی در اجرا و کار به –

خصوصا در منـاطق روسـتایی جهـت کنتـرل      )ي بهداشت روستاییها به عنوان مثال خانه(  ایجاد مراکز درمانی  –
 ي مسري  ها بیماري

 ضطراري ي مسري براي مقابله در شرایط اها ي کاهش بیماريها تدوین برنامه –



  177  01/10/94    ستیز طیمح يراهبرد یابیارز مختلف يها روش و کردهایرو یبررس - سوم فصل

 

  پایش -3-4-6-3

شـود. پـایش    ها گفته می ها و برنامه ها با استانداردها درحین اجراي سیاست ي انطباق فعالیت پایش و سنجش به درجه
زیسـت   هاي مطالعات ارزیابی راهبـردي محـیط   ین بخشتر مهمها چه درمراحل مختلف از  ها و برنامه زیستی سیاست محیط

نگرانی از بروز احتمالی یک یا چند پیامد ناسازگار و حتی با شـدت کـم در اثـر     رغم عدم وجود است. به همین دلیل، علی
ها، اهمیت بسیار زیادي دارد. لذا تـدوین برنامـه پـایش بـه منظـور پیشـگیري و کـاهش اثـرات           ها و برنامه اجراي سیاست

از ارکـان مهـم گـزارش ارزیـابی     ها بسیار حائز اهمیت است. در واقع این بخش از گزارش  ها و برنامه زیستی سیاست محیط
کند اثـرات و   می شود. هدف از ارائه برنامه پایش، دستیابی به اطالعاتی است که مشخص  می زیست قلمداد  راهبردي محیط
انـد، قابـل قبـول هسـتند و       ها که مورد سـنجش قـرار گرفتـه    ها و برنامه هاي مختلف سیاست ها و فعالیت پیامدهاي گزینه

  هداف مندرج در اقدامات اصالحی را محقق سازند یا خیر.اند، ا  توانسته
اجـراي   زیسـتی  محـیط ها و اثـرات  فرآینـد بتواند درك همـه جانبـه و فراگیـري از    ریز  گیر یا برنامه که تصمیم براي این

راي یـک  بایـد دا  ،شده رصـد نمایـد   بینی پیشي ها شاخصرا با اهداف و  ها آنداشته باشد و انطباق  ها و برنامه ها سیاست
با اسـتانداردها و ضـوابط    ها فعالیتیک نظام پایش و ارزیابی باشد. در برنامه پایش درجه انطباق  و نظام اطالعات مدیریت

  شرح زیر خالصه کرد: هتوان ب می ین اهداف پایش را تر مهماصوال شود.  میرصد  ها سیاستدر حین اجراي 
  تعیین میزان اثربخشی اقدامات اصالحی؛ –
 زیست محیط با  ها آنو سازگاري  ها و برنامه ها سیاستیریت بهبود مد –

 آینده؛  هاي و برنامه ها سیاستي آموزشی جهت بهبود اقدامات اصالحی در ها ایجاد فرصت –

 ؛  زیست محیطهاي تخریبی فرآیندحادث شدن  ها در هنگام و برنامه ها سیاستاتخاذ تدابیر مناسب براي توقف  –

نظـارت بـر اثربخشـی اقـدامات      درمـورد  ریـزان  گیران و برنامه تصمیمتی مناسب براي ایجاد بازخوردهاي اطالعا –
 ها؛ فرآینداصالحی و بهبود 

باید به صـورت مسـتمر مـورد     3ها و برونداد 2هافرآیند، 1ها سه رکن اصلی درونداد ها و برنامه ها سیاستدر برنامه پایش 
  ).29-3شکل (   توجه قرار گیرند

                                                   
 

1- Inputs 
2- Process 
3- Outputs 
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  ارکان و اجزاي تشکیل دهنده برنامه پایش - 29- 3شکل 

ي راهبـردي بـا اسـتانداردها و معیارهـا     هـا  ي ذیل هر کدام از گزینـه ها فعالیتاطالعاتی را براي مقایسه اجراي  ،پایش
اجـراي  و تضـمین  ینان اطم فرآیند،گیرد. کنترل  انجام میهاي الزم   کنترل ،سازد و به دنبال آن براي رفع نواقص فراهم می

کـه در تـدوین برنامـه پـایش و     را نکـاتی   کنـد.  میو اصالح انحرافات به منظور دستیابی به اهداف معین را فراهم  ها برنامه
  : هستندمورد توجه قرار گیرند، شامل موارد زیر ارزیابی راهبردي بایست در گزارش  می آن تشکیل دهنده ي ها مولفه

  ها و طرح سنجش بندي زمانده ي عمها شاخصتعیین  -الف

ي متعـددي توسـط گـروه    هـا  شـاخص ، هـا  هـا و برنامـه   اجراي سیاسـت ی در هنگام زیست محیطبه منظور تعیین اثرات 
پایش مورد اسـتفاده   فرآینددر  ها آنگیرند که ممکن است همه  می ی مورد بررسی قرار زیست محیطمطالعات ارزیابی اثرات 

یی کـه واجـد خصوصـیات زیـر     هـا  شـاخص دسـته از   ، آنهـا  شاخصبایست از مجموع این  می ل قرار نگیرند و به همین دلی
  مورد توجه قرار گیرند: ،هستند

 میسر باشد؛ ها سیاستي در مراحل اجرا ها آنکه قابلیت سنجش  پذیر انعطافي ها شاخص –

 ؛ی مهمزیست محیطي قابل استفاده براي بررسی برخی از اثرات ها شاخص –

 ي عموم قابل درك برا –

 هاي زمانی میسر شود  در بازه ها آنداراي روندهاي زمانی باشند تا امکان رصد  –

 دار باشند تا امکان مقایسه با مناطق مختلف وجود داشته باشد. تا حد ممکن مکان –

ب را هـاي مناسـ   زیستی قادر خواهند بود، تا شـاخص  با توجه به ضواط فوق و اعمال نظرات کارشناسی، گروه مطالعات محیط
  است: براي تدوین برنامه پایش انتخاب نمایند. به طور خالصه برنامه پایش و سنجش پارامترهاي آن شامل موارد زیر 

 ها پایش ستانده
  مطلوبیت نتایج در هر مرحله -
  بودن خدمات روز به  -
  گیري به هنگام بودن تصمیم -
  ها  اعتبار گزارش -
  حل و فصل تعارضات  -
 نفهان و ذي رضایت جامعه -
 زیست حفظ پایداري محیط -

 یند پایش فرا
  رعایت ضوابط و مقررات -
  حفظ استانداردها  -
 نفعان  با ذي برقراري ارتباطات  -

 ها پایش داده
  زمان -
  نیروي انسانی -
  منابع مالی -
  منابع اطالعاتی -
 ها مشارکت افراد و گروه -
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  هاي اصلی پایش  مولفه -ب

گستره و دامنه برنامه پایش باید به گونه اي انتخاب شود که از یک جامع نگري در مطالعات ارزیابی برخـوردار بـوده و   
د ونشـ  تعیـین شفاف و با دقت  صورت بهباید  ها را تضمین نماید. این مولفه زیست و پایداري محیطاظت از بتواند اهداف حف

  :گیرند میرا در بر موارد زیر  ها حقق اهداف پایش مشخص گردد. این مولفهتو سازوکارهاي مناسب براي 
  هاي منتخب براي پایش؛  و روش ها تکنیک –
 ایش؛ابزار و تجهیزات مورد نیاز براي پ –

 برنامه زمانی سنجش پارامترهاي پایش؛  –

 تجزیه و تحلیل آماري؛ –

 ي نمونه برداري؛ها شناسایی محل –

  پایش  درموردگزارش  دهی گزارشنحوه  –
مد نظر قـرار گیرنـد و    ها شاخصبراي تعیین پارامترها و  موردنظربایست در گزینش منابع اطالعاتی  می  موارد یاد شده

. بر این اساس مـوارد  نددرج گرد زیست محیطی براي اطمینان از حصول اهداف حفظ زیست محیطدر گزارش ارزیابی اثرات 
  بایست در برنامه پایش مورد توجه قرار گیرند: می زیر 

  منابع اصلی اطالعاتی جهت پایش -ج

  معموال منابع الزم براي گردآوري اطالعات در برنامه پایش باید از منابع زیر تهیه شود:
  یزیست محیطشده توسط برنامه پایش  آوري عجماطالعات  –
 ها و برنامه ها سیاستمربوط  ماخذاطالعات موجود در منابع و  –

اثـرات   راهبردي در مطالعات ارزیابی موردنظري ها شاخصو  ها اطالعات موجود شامل مطالعاتی است که طی آن مولفه
در برخی از مـوارد ایـن اطالعـات بوسـیله برنامـه پـایش       . اند  ي معینی پایش شدهها و نهاد ها سازمانی توسط زیست محیط
شوند. در هر صـورت بایـد اطالعـات     گرفته می کار بهی گروه مطالعات ارزیابی، تکمیل شده و سپس در ارزیابی زیست محیط
از  گـزارش  ارائـه ي میدانی و همچنین اطالعات استخراج شده از منابع معتبـر در هنگـام   ها وسیله پایش هشده ب آوري جمع

  یکدیگر تفکیک شوند.

  ها و تجهیزات کاربرد فناوري -د

ي هـا  روشگیري کـار  بهگردد. در خصوص  ارائهگرفته شده  کار بهي ها بایست شرح کاملی از تکنیک می در برنامه پایش 
 گردد. رائهاصورت شفاف در برنامه پایش ه بایست ب می نمونه برداري و تجهیزات الزم براي نمونه برداري به منظور پایش 
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  برنامه زمانی سنجش - ه

ها مانند برنامـه توسـعه    ها و برنامه (در صورت نیاز به اندازه گیري درمورد اثرات برخی از سیاست   برنامه زمانی سنجش
  در برنامه پایش مشخص گردند. باید  ي تعریف شده در برنامهها شاخص براساس صنایع انرژي بر در سواحل دریاي عمان)

  سنجش روش -و

، به منظور  اند. به همین دلیل  المللی مشخص شده هاي مختلف کشوري و بین ها براي سنجش به صورت استاندارد روش
هاي مـورد   هاي بهسازي الزم است مشخصات دقیق روش تضمین اقدامات پایش جهت اتخاذ تدابیر مناسب در اجراي طرح

صـورت اسـتاندارد    کار گرفته شده بـه  چه روش به ذ مشخص گردد. چناناستفاده در اجراي برنامه پایش با ذکر منابع و ماخ
  نباشد، ضروري است شرح کامل روش و دالیل فنی و علمی روش مورد استفاده در گزارش ارائه گردد. 

  هاي آماري تجزیه و تحلیل -ز

آمـاري بایـد انجـام شـود تـا       ها و زمانهاي موردنظر، تجزیـه تحلیـل   هاي برداشت شده در مکان به منظور توصیف کمی نمونه
هـایی نظیـر تنـوع     زیست اقدام نمود. در مواردي که از شـاخص  بتوان به موقع براي اصالح روندهاي تخریبی محیط ها آنبراساس 

  هاي مورد استفاده شرح داده شوند. گیرند، باید کلیه شاخص می اي براي برخی از گیاهان و جانوران مورد استفاده قرار  گونه

  ي کلیدي پایش ها صشاخ -ح

بـر  هـا   هـا و برنامـه   هري ك از ایـن سیاسـت  ي ها فعالیتو نوع ها  ها و برنامه سیاستي پایش به بسته به نوع ها شاخص
ممکـن اسـت،   در سـواحل جنـوب   توسعه پرورش میگـو  ها و برنامه  طرحباشد. به عنوان مثال در  متفاوت می زیست محیط

ي مرتبط با آب بسیار حائز اهمیت هستند. به همـین دلیـل   ها شاخصد، لیکن ي پایش هوا چندان مطرح نباشنها شاخص
توانند به تناسـب نـوع    می پرداخته شده و مشاورین و گروه ارزیابی  ها شاخصین تر مهمصورت مشخص به  هدر این قسمت ب

ي مرتبط با عوامـل اقلیمـی،   ها شاخصتوان به  می  ها شاخصین این تر مهمرا گزینش نمایند. از  ها آن ها ها و برنامه سیاست
ي بیولـوژیکی، کـاربري   هـا  شـاخص  و دریاچـه،  هـا  تاالبي زیرزمینی، ها آبي سطحی، ها آبزمین شناسی و خاکشناسی، 

  اشاره کرد. ها شاخصاقتصادي و اجتماعی و بسته به نیاز سایر هاي  ویژگیاراضی، 

  طراحی سیستم پایش -ط

هـا و   هـا و گزینـه   هـا و برنامـه و طـرح    مد و اثر بخشی براي رصـد اثـرات سیاسـت   که بتوان از نظام پایش کارآ اینبراي 
). طراحی براي یک سیستم پایش مناسب 30-3(شکل   داشت، باید یک نظام پایش مناسب طراحی کرد  ها آنهاي  فعالیت

  شامل مراحل زیر است:
 ها ها و برنامه هاي سیاست انتخاب نوع پایش با توجه به اهداف و شاخص –

 ها ها و برنامه هاي سیاست شناسایی محدوده اثرگذاري فعالیت –
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 هاي پایش تعیین پارامترها و شاخص –

 هاي گردآوري اطالعات  تعیین روش –

 هاي کنترل و تضمین کیفیت اطالعات تعیین روش –

 برآورد نیروي انسانی و تجهیزات الزم –

 تعیین روش تجزیه و تحلیل اطالعات –

 رسانی نحوه اطالعتعیین ثبت و ذخیره اطالعات و  –

  تعیین روش بازنگري و اصالح برنامه پایش –

  
  دهنده یک برنامه پایش  تشکیلاجزاي  - 30- 3 شکل

هـاي الزم را بـراي کنتـرل و اجـراي اقـدام       ها و دستاوردهاي برنامه پایش، بازخوردهـا و اطالعـات و خـط مشـی     یافته
ها و نتایج بـا قـوانین و    کند. در صورتی که این یافته ها فراهم می ها و برنامه ستی سیاستزی اصالحی و کاهش اثرات محیط

  توان نسبت به اصالح فرآیندها اقدام کرد.  مقررات، ضوابط و استانداردها تطابق نداشت، می

ي عمرانی براي انجـام ارزیـابی   ها طرحبندي  یا اولویت بندي دستهي ها شاخصتدوین معیارها و  -3-5
 زیست محیطردي راهب

زیست دارنـد از سـه    ها نیاز به ارزیابی راهبردي محیط ها و طرح ها، برنامه براي تعیین این مساله که آیا سیاست معموال
  ):1387(خدابنده دیزج تکیه،   شود  طریق این کار انجام می

 - نگـرش،  ایـن  (باشند شتهدا دنبال به نامطلوبی ىزیست محیط پیامدهاي ،موردنظر برنامه یا طرح رود می انتظار –
  )دارد وجود کشورها ىزیست محیط ارزیابی يها نظام از بسیاري در که است نگرشی شبیه

 اهداف پایش

 طراحی برنامه پایش

 اجراي برنامه پایش

ها و تولید  تجزیه و تحلیل داده
 اطالعات

 اطالعات ثبت و ذخیره

 بازنگري برنامه پایش
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(ماننـد توسـعه     زیست هسـتند   هاي اثرگذار بر محیط هایی که مستلزم اجراي تعداد زیادي پروژه ها و برنامه طرح –
هـاي دسترسـی، پاالیشـگاه،     روگـاه، جـاده  هـاي نی  سواحل مکران کـه مسـتلزم اجـراي تعـداد زیـادي از پـروژه      

  پتروشیمی، آب شیرین کن و.. است).
(ماننـد برنامـه احـداث کریـدور       زیستی گسترده هستند  هایی که مشخصا داراي اثرات محیط ها و سیاست برنامه –

 هاي بالقوه سواحل دریاي عمان) شرق کشور براي استفاده از قابلیت

 ،ها سیاست تدوین به منجر که پیشنهادي کالن هاي ها و برنامه فعالیت ت درموردزیس راهبردي محیط ارزیابیهمچنین 
یـا   اي همنطقـ  ملـى،  سـطوح  در زیسـت  محیط بر مهمی بالقوه پیامدهاي است ممکن که شود می  بسترهایى و ها گیري جهت

هـاي   ل آب از دریاي عمان به کـویر هاي مرزي یا انتقا به عنوان مثال برنامه کنترل آب .فراملی داشته باشد نیز الزامی است
اي داشته باشـند، بنـابراین ایـن     توانند داراي اثرات ملی و فرامنطقه هایی هستند که می ها و برنامه مرکزي در زمره سیاست

هـاي عمرانـی هسـتند نیـز بایـد مشـمول        ها و پروژه ها که مستلزم اجراي شمار زیادي از طرح ها و برنامه دسته از سیاست
  راهبردي شوند. ارزیابی

تـوان نسـبت بـه تعیـین      هاي متناسب بـا آن مـی   گونه که عنوان شد از طریق غربالگري و تکنیک در رویکرد دوم همان
شود. بـر ایـن اسـاس بـا توجـه بـه        هایی که باید مورد ارزیابی راهبردي قرار گیرند مشخص می ها و طرح ها، برنامه سیاست

زیسـت در کشـور در ابتـداي راه قـرار دارد، در مقطـع فعلـی        زیابی راهبردي محـیط که جمهوري اسالمی ایران براي ار این
  زیست قرار گیرند: هاي زیر باید مشمول ارزیابی راهبردي محیط ها و طرح ها، برنامه سیاست

 برداري از نفت و گاز و سایر منابع تولید انرژي هاي توسعه بهره ها و برنامه سیاست –

 سعه و مدیریت منابع آبهاي تو  ها و برنامه سیاست –

 هاي آمایش سرزمین   ها و برنامه سیاست –

 اي هاي منطقه ریزي برنامه   –

 برنامه توسعه صنعتی –

 هاي توسعه شهري و روستایی برنامه –

 هاي مدیریت جامع پسماندهاي خانگی برنامه –

 هاي توسعه گردشگري ریزي برنامه   –

 هاي توسعه کشاورزي و منابع طبیعی برنامه –

 برداري از آبزیان   توسعه بهره هاي برنامه –

 هاي مدیریت جامع سواحل   ها و سیاست برنامه –

 هاي جامع شهري   طرح –

 هاي نامتعارف برداري از آب هاي توسعه و بهره  برنامه –

  برداري از منابع انرژي مشترك برنامه توسعه بهره –



 

  4فصل 4

خالصه دستورالعمل ارزیابی راهبردي 
  ي عمرانیها طرحی زیست محیط 
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ردي  -فصل چهارم هب ا بی ر ارزیا لعمل  ا ور دست رحی زیست محیط خالصه  نیها ط ا ر   ي عم

  مقدمه -4-1

کشـورهاي جهـان   هـاي اقتصـادي    نظام  آرمانین تر مهم ها آنهاي مرتبط با  و دستیابی به شاخصرشد اقتصادي در گذشته، 
از آن، رویکردها و الگوهاي توسعه و رشـد اقتصـادي متعـددي در     شد و به پیروي می قلمداد دستیابی به رفاه اقتصادي  راستايدر

هـاي اساسـی گـذار از      هـاي مدیـدي بـه عنـوان الگوهـا و سیاسـت       خالل نیم قرن اخیر در جهان، تکوین و تکامل یافته و مـدت 
شـته اسـت. ایـن نگـاه     ریـزان قـرار دا   مـداران و برنامـه   یافته در کانون توجـه سیاسـت   صنعتی و توسعه ي سنتی به جامعه ي جامعه

عنـی  یعوامـل تولیـد   کـاربرد  طریق افزایش  درآمد سرانه از مداوم تولید و مستلزم افزایش کمی و ،اقتصاديي  سویه به توسعه یک
، کالسـیک توسـعه  الگوهـاي  چـارچوب   اي در   توسـعه  . نتیجه چنـین رشـد و  زیستی است و محیط سرمایه طبیعی نیروي انسانی،

زیسـتی   صورت انواع معضالت محـیط  زیستی شد که پیامدهاي آن به و محیط طبیعی منابعو غیرعقالیی از  باعث استفاده بی رویه
ها، کاهش تنوع زیستی، تخریب الیـه ازن، تغییـرات اقلیمـی     هاي شدید آب و خاك، فرسایش خاك، تخریب جنگل  نظیر آلودگی

  است. داده بشر و سایر موجودات را در معرض تهدید قرار  و کمبود بسیاري از منابع  در جهان نمایان شده و استمرار حیات
صـرف بـر رشـد     تاکیدگذشته به دلیل  ي هجمهوري اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در خالل چند ده

زیسـت   یطاي در زمینه محـ  با مسایل و مشکالت عدیده یزیست محبططبیعی و  رویه از منابع  هاي بی  برداري بهرهاقتصادي و 
ها و مراتع، فرسایش خاك، افت کمی و کیفی منابع آب سـطحی و زیـر زمینـی، آلـودگی       مواجه شده است. تخریب جنگل

زیستی کشـور   ین معضالت محیطتر مهمها و.... از جمله   اصولی زباله شهرهایی مانند تهران، مدیریت غیر ویژه در کالن هوا به
  است.  ریزان کشور قرار داده ت گوناگونی را فراروي مردم و برنامهشوند که درحال حاضر مشکال می قلمداد 

تعیـین راهبردهـا،   قـراردارد کـه در آن    توسـعه ششـم  برنامـه  تـدوین  در آستانه  جمهوري اسالمی ایران ،از سوي دیگر
و سـایر   ها، سیسـتم حمـل و نقـل، توسـعه صـنعتی      ها و تهیه الگوهاي مناسب توسعه شهري، روستایی، شبکه راه  سیاست
 اسـت.  دادهدر دسـتور کـار قـرار    دارنـد را   زیسـت  محـیط  که هر کدام بسته به ماهیت اثـرات سـویی بـر    ي دیگر ها فعالیت
یی بـه نیازهـاي فزاینـده    گـو  پاسـخ زیست قادر به  هاي محیط  لفهؤبدون توجه به م ،زمینه ها دراین  گیري تصمیم ،است بدیهی

ي توسـعه  هـا  شـاخص زیست کشور را تشدید نموده و نهایتا  اپایداري و تخریب محیطند فرآیندهاي ننتوا می کشور نبوده و 
) براي کـاهش خسـارات و پیامـدهاي    EIAو پروژه ( ها طرح یزیست محیطهر چند ارزیابی پیامدهاي  پایدار را تنزل دهند.

ز برخـوردار اسـت، امـا شـتاب،     هاي قانونی نی  زیست  در کشور از چارچوب به عنوان یک ابزار مدیریت محیط زیستی محیط 
انداز  هاي توسعه و همچنین در سند چشم  شده در برنامه بینی پیش هاي   و پروژه ها طرحها،   ها، سیاست  ابعاد و کمیت برنامه

در  ،صـرف  زیسـتی  محـیط  اي است که ارزیـابی پیامـدهاي    گونه هاي گذشته به  ماندگی بیست ساله کشور براي جبران عقب
 زیسـتی  محـیط  ، زیرا ارزیابی پیامـدهاي   زیست نخواهد بود و پروژها قادر به کاهش خسارات وارده بر محیط اه طرحسطوح 

)EIA توانـد   نگـري الزم برخـوردار نبـوده و نمـی     گرفتـه و از جامعیـت و کـالن    ها صـورت   یا پروژه ها طرح) صرفا در سطوح
بایـد   دلیـل،  همـین  بههاي آینده توسعه باشد.   خصوصا در برنامه هاي توسعه  در برنامه زیستی محیط  مسایلي ابعاد گو پاسخ

تـرین سـطوح وارد نظـام     زیسـتی در عـالی   هـاي محـیط    کارگرفت که در آن مالحظات و جنبـه  هاي جدیدي را به  چارچوب
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توانـد   و مـی  بـوده پذیر  ) امکانSEA( زیستی ارزیابی راهبردي محیطاین کار از طریق  .هاي توسعه شود  ریزي و برنامه برنامه
  ي توسعه کشور نماید. ها سیاستو  ریزي برنامه ترین سطوح وارد نظام  را در عالی زیستی محیط مالحظات 

  هدف - 4-2

) SEA(زیسـت   محـیط  و سـازوکارهاي انجـام مطالعـات ارزیـابی راهبـردي       هـا   چـارچوب  ارائـه هدف این دسـتوالعمل  
  ست.در کشور ا PPP(1( ها طرحو  ها  ، برنامهها سیاست

  دامنه کاربرد   -4-3

 زیسـت  محیط ي مرتبط با ها سازمانو  ها  وزارتخانه زیست محیط  دستورالعمل مدیران و کارشناسان این اصلی مخاطبین
نـد از  توان مـی و نهادها و اشخاص و مشاورین مرتبط با این موضوع نیـز   ها سازمانتمامی آن، بر هستند. عالوه ریزي برنامه و 

  یند.مطالب آن استفاده نما

  زیست محیط چارچوب و مراحل تهیه گزارش ارزیابی راهبردي  -4-4

ایـن    اسـت. در  2) رویکـرد ارزیـابی معطـوف بـه پـروژه     SEA( زیست محیط ي متداول ارزیابی راهبردي ها  یکی از روش
) به عنوان EIAزیست ( زیست با استفاده از روشها و الزامات ارزیابی اثرات توسعه بر محیط ارزیابی راهبردي محیط ،رویکرد

زیست  هاي ارزیابی اثرات توسعه بر محیط شود. این روش نیز محدودیت زیست استفاده می اي از ارزیابی محیط زیر مجموعه
هـاي کـالن    و برنامـه  ها سیاستزیستی در  بوده و به همین علت براي ادغام مالحظات محیط تر پروژه محور دارد و بیشرا 

ت هـا در ایـاال   زیسـتی برنامـه   ارزیـابی پیامـدهاي محـیط   د. با این وجود این رویکرد براي خاص خود را دار هاي  محدودیت
موضـوع ارزیـابی    که این. با توجه به گیرد میمورد استفاده قرار زیستی در هلند  پیامدهاي محیط راهبردي متحده و ارزیابی 

ارزیـابی اثـرات    کـه  ایـن و بـا عنایـت بـه     سـت تکامل خـود ا در مراحل اولیه هنوز ) در ایران SEA( زیست محیط راهبردي 
، لذا انجـام  آید شمار می بهشده  و روشی کامال شناخته پشت سرگذاردهرا  ) در ایران مراحل تکاملی خودEIA( زیست محیط 

) یـا  SEA( زیسـتی  محـیط  پیامـدهاي ي ارزیـابی  ها  چارچوب براساسمطالعات ارزیابی راهبردي در کشور در مقطع فعلی 
ریـزان   گیري، برنامه سازي و تصمیم و درك آن از سوي نظام تصمیم رسد میبهترین گزینه نظر  به ،عطوف به پروژهرویکرد م

                                                   
 

1- Policy; Plan; Programm 
2- Project-Based Approach 
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) برمبنـاي رویکـرد   SEA) چارچوب کالن ارزیـابی راهبـردي (  1-4. در شکل (استتر  قابل دفاع و تر و متولیان توسعه ساده
  معطوف به پروژه نشان داده شده است.

  
  محور) EIA(  زیست بر مبناي رویکرد معطوف به پروژه محیط مراحل انجام مطالعات ارزیابی راهبردي  -1-4شکل 

  تدوین اهداف مطالعه
 تشکیل کارگروه 

 گري غربال

 یابی  دامنه

شناخت وضعیت موجود 
  محیط زیست

)SOE( 

بینی  شناسایی و پیش
 ها  اثرات گزینه

بندي و تحلیل  جمع
 ها یافته

 هاي هم ارزیابی یافته

تغییر و اصالح اقدامات و 
 ها  گزینه

اقدامات 
 ازيبهس

   گزینه
 اصلح

 ها ها و توصیه تبادل یافته

گیري در خصوص  تصمیم
 ها  گزینه

 پایش اثرات اقدامات

تر و اجراي  اصالحات بیش
 هاي بهسازي طرح

I  مرحله 

II  مرحله 

III  مرحله 

IV  مرحله 

V  مرحله 

VI  مرحله 

VII  مرحله 

  بازنگري

ت
کـ

شار
مـ

  
ان

نفع
ي 

ذ
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 زیست محیط مراحل انجام مطالعات ارزیابی راهبردي  - 4-5

  تشکیل تیم مطالعاتی ارزیابی راهبردي  :گام اول - 4-5-1

زیسـت، تشـکیل تـیم مطالعـات ارزیـابی راهبـردي        محـیط  ي اولین گام در براي تهیه گزارش مطالعات ارزیابی راهبرد
زیسـت تحمیـل    محـیط  تـري بـر    زیستی گسـترده  محیط هاي راهبردي، اثرات  که تصمیمات و سیاست است. با توجه به این

هـاي    هـا و رشـته    زیسـت و سـایر افـراد ذیـربط در حـوزه      محیط می کنند، به همین دلیل الزم است تا متخصصان ارزیابی 
هـا    هـا و برنامـه   لف در این تیم حضور داشته باشند تا با دیدي کالن بتوانند ابعاد مختلف تصمیمات راهبردي، سیاستمخت

  را مورد ارزیابی قرار دهند.

   نفعان ذيشناسایی  :گام دوم -4-5-2
و انـدرکاران    هاي توسعه، مشارکت و حضور فعـال دسـت   ها و طرح ها، برنامه ها در سطوح سیاست سازي در تصمیم

ي پایدار بسیار حائز اهمیت اسـت. اصـوال هـر     نفعان براي افزایش اثربخشی تصمیمات و رسیدن به اهداف توسعه ذي
هـا   تواند به اهداف خود دست پیدا کند کـه دغدغـه   کند و می اي زمانی قابلیت اجرا پیدا می سیاست یا برنامه توسعه

گیرنـد را مـد نظـر قـرار دهـد.       هـا قـرار مـی    هـا یـا برنامـه    و منافع همه افرادي را که تحت تاثیر اجراي این سیاست
تواند به رفع تعارضـات کمـک کنـد و در     زیست می نفعان در فرآیند ارزیابی راهبردي محیط مشارکت همه جانبه ذي
نفعان و گروهـاي تاثیرپـذیر در    هاي مختلف نقش موثري داشته باشد. حضور و مشارکت ذي همسوسازي منافع گروه

 هـا  آنها به درسـتی شناسـایی شـوند و بـراي رفـع       شود تا مشکالت و نارسایی گیري، باعث می زي و تصمیمری برنامه
هـاي آنـان و همسـو بـا      بایست سازگار با فرهنگ و مهـارت  نفعان می ي مشارکت و مشاوره با ذيها برنامهاقدام شود. 

  نیازهاي آنان باشد.
کـه   گیـرد  مـی دربـر  دولتـی را   ي دولتـی و غیـر  هـا  سـازمان و  ها گروهاي از افراد شامل  طیف گسترده نفع ذيي ها گروه

 نفعـان  ذيشوند. به همین دلیل همـه ایـن    متاثر ها آنبگذارند و هم از  تاثیرهاي راهبردي  و برنامه ها سیاستتوانند بر  می
داشـته باشـند. در    ها مشارکت رآینداین ف  ها نقش داشته و فعاالنه در ریزي برنامه  ها و  گیري ها، تصمیم سازي باید در تصمیم

هـاي   به منظـور اعمـال دیـدگاه    ها آنو اخذ نظرات  نفعان ذيزیست، مشارکت دادن همه  مطالعات ارزیابی راهبردي محیط
تهیـه و   فرآینـد ها و نظرات مشارکت کننـدگان در   تواند بسیار سودمند باشد. دیدگاه می و برنامه  ها سیاستآنان در اجراي 

ها در راستاي کـاهش   و برنامه ها سیاستتواند کمک شایانی به موفقیت  می  زیست محیطرشات ارزیابی راهبردي تدوین گزا
 بنماید.  زیست محیطفشارهاي وارده بر 
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و  تـاثیر ي تحـت  هـا  گـروه موفق، هـدف برقـراري ارتبـاط، تعامـل و نزدیـک نمـودن        نفعان ذيدر یک برنامه مشارکت 
. اسـت  هـا  آنی در میـان  زیست محیطهاي  ها به منظور رفع تعارضات احتمالی و افزایش آگاهی مهو برنا ها سیاست نفعان ذي

خواهـد بـود. برخـی از     ها آنو نقش هر یک از  ها گروهشناسایی این  این فرآیند مطالعاتی،است که نخستین گام در  بدیهی
  تند از:زیست عبار نفوذ عمده در ارزیابی راهبردي محیط نفع و ذي ي ذيها گروه

  (محلی، ملی)ها  طرحها و  و برنامه ها سیاستي مختلف مردم در محدوده اثرات اجراي ها گروه –
 سازان گیران و تصمیم تصمیم –

 ي دولتی ها سازمان –

  ي غیردولتیها سازمان –
 زیست منطقه ین محیطمسوول –

   شناخت سیاست، برنامه و طرح :گام سوم -4-5-3
زیسـتی و تعـامالت    محـیط  ف و چشم اندازهاي آن، ابعـاد محـیط   شناخت سیاست، برنامه یا طرح موردنظر، اهدا

هاي مهم در مراحل    ي پایدار از فعالیت ي پایدار و شناسایی آن در زمینه توسعه حاکم بر آن، نقش آن در قبال توسعه
خواهـد   زیست به شمار می رود. بدون این آگاهی ارزیابی فاقد انسجام و یکپـارچگی  محیط آغازین ارزیابی راهبردي 

هاي موردنظر شناسایی  ها و طرح  ها، برنامه ها را دشوار خواهد کرد. لذا در این مرحله باید سیاست  گیري بود و تصمیم
  تبیین گردد. 

  گام چهارم: غربالگري -4-5-4
شود و براي تعیین انجام یا عدم انجام  زیستی، غربالگري نامیده می  چهارمین گام مرحله ارزیابی راهبردي محیط

هـاي دولتـی    شود. این کار معمـوال بایـد توسـط سـازمان     ها استفاده می ها و طرح ها، برنامه ابی راهبردي سیاستارزی
زیست را مشخص کرد. با  صورت گیرد تا براساس آن بتوان نیاز یا عدم نیاز به انجام مطالعات ارزیابی راهبردي محیط

هـا و اقـدامات گونـاگونی را     ها، جنبـه  ها و طرح ها، برنامه تهاي اقتصادي و اجراي انواع سیاس که فعالیت توجه به این
نماینـد، لـذا بررسـی و شناسـایی      زیست وارد مـی  طیفی از پیامدها را بر محیط ها آنگیرد و بسته به ماهیت  دربرمی

از زیستی در یک سند میسر نبوده و از طرف دیگـر بسـیاري    بر عناصر محیط ها آنهاي متداول  اثرات تمامی فعالیت
زیست و اجزاي تشکیل دهنـده آن ندارنـد. بـه همـین      هاي راهبردي وجود دارند که اثرات چندانی بر محیط سیاست

ها و برنامه نیاز به  شود که آیا این سیاست ، مشخص میها آنها یا طرح و غربالگري  ها، برنامه دلیل با تحلیل سیاست
وصا در ایران بسیار حائز اهمیت است، زیرا از یک سـو تعـداد   زیستی دارند یا ندارند؟ این موضوع خص ارزیابی محیط

شود و  هاي اجرایی پیشنهاد می هاي راهبردي در سطح کشور به طور ساالنه از سوي دستگاه بسیار زیادي از سیاست
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گـري   ها در زمان اجرا با تاخیرهاي بسیار طوالنی مواجه هستند که قطعا با غربال از طرف دیگر بسیار از این سیاست
  توان از اتالف منابع کاست. می ها آن

توان بـا یـک بررسـی اولیـه و بـه تناسـب نـوع         را می ها طرحها و  ، برنامهها سیاستبراي غربال کردن  معیارها و ضوابط
 تـاثر م، محدوده جغرافیایی تاثیرهایی مانند ابعاد و حوزه  با بررسی مولفه ،و محیط اکولوژیکی ها ها و طرح ها، برنامه سیاست

، هـا  سیاست تاثیرهاي احتمالی، حوزه  گذاري، نوع انتشار آلودگی زیستی، میزان سرمایه از منابع محیط برداري بهره ،ها آناز 
  مراحل غربالگري نشان داده شده است. )2-4(کرد. در شکل  شناساییهاي بوم شناختی و...  ، ویژگیها طرحها و  برنامه

بـه   ها طرحها و  ، برنامهها سیاست که اینزیستی براي تبیین و مشخص کردن  رها محیطبراي غربالگري، استفاده از معیا
هـاي   لفـه وزیست نیاز دارند یا ندارند، بسیار حائز اهمیت است. در این خصوص باید معیارهـاي و م  ارزیابی راهبردي محیط
  زیر مد نظر قرار گیرند:

 یستیز احتمال، مدت، فراوانی و بازگشت پذیري اثرات محیط –

 ماهیت تجمعی اثرات –

 اثرات لیماهیت فرام –

 قرار گیرند) تاثیر(محدوده جغرافیایی یا افرادي که احتماال تحت   شدت و گستره فضایی اثرات  –

 گیرند قرار می تاثیري مناطقی که احتماال تحت پذیر آسیبارزش و  –

 ردار هستندبرخو المللی بیناهمیت ملی یا از اندازهایی که   اثرات بر مناطق یا چشم –

  هاي زیر پاسخ داده شود: در کاربرد و استفاده از این معیارها در مرحله غربالگري، باید به پرسش
ي دولتـی و  هـا  سـازمان ها،  ها، رفتارها یا تصمیمات افراد، بنگاه آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر فعالیت –

 گذارد؟ می تاثیر غیردولتی

یـا سـایر تغییـرات در     هـا  سـکونتگاه شنهادي باعث بروز تغییـرات در زیربناهـا یـا    آیا سیاست، برنامه یا طرح پی –
 شود؟ کاربري اراضی می

 گذارد؟ می تاثیرسبز یا سایر مناطق تحت حفاظت  يآیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر فضا –

 گذارد؟ می تاثیرآیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر منابع طبیعی و اکولوژیکی  –

هاي فسیلی و انتشـار دي اکسـید    یا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي بر مصرف انرژي به ویژه مصرف سوختآ –
 آورد؟ وجود می به ها آناي تاثیر دارد و چه تغییراتی در مقدار  کربن و سایر گازهاي گلخانه

ولید شده  یا مقدار انتشـار  نوع پسماندهاي تاآیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث تغییر در مقدار انتشار  –
 شود؟ ها به آب، هوا یا خاك می آالینده

(ماننـد انتشـار     اي از سایر منابع  آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث تغییر میزان انتشار گازهاي گلخانه –
 شود؟ ي دفن) میها مکانهاي اهلی یا  گاز متان از دام

 شود؟ تغییرات مهم در رفتارها و الگوهاي حمل و نقل می آیا سیاست، برنامه یا طرح پیشنهادي باعث –



  191  01/10/94    یعمران يها طرح یستیز طیمح  يراهبرد یابیارز دستورالعمل خالصه -چهارم فصل

 

 دارد؟ تاثیرآیا اثرات سیاست، برنامه، طرح بر مردم و جوامع  –

  شود؟ باعث ارتقاي پایداري می ها طرحها و  ، برنامهها سیاستآیا اجراي  –
ماند، حمـل و نقـل،   هـاي مختلـف مـدیریت پسـ     از کارشناسان و متخصصان از حـوزه  بایدها  براي پاسخ به این پرسش

  ها، در مرحله غربالگري سه حالت متصور است: اکولوژي، علوم اجتماعی و... بهره گرفت. پس از پاسخ به این پرسش
زیست ندارند و به همین علت نیازي به انجام ارزیـابی   برنامه یا طرح پیشنهادي احتماال اثرات شدید بر محیط - 1

 زیست نیست. راهبردي محیط

زیستی داشته باشد، امـا براسـاس معیارهـاي     امه یا طرح پیشنهادي ممکن است اثرات محیطدرحالت دوم برن - 2
بینی شـود. بـه    باال چندان شدید نباشند. دراین حالت باید یک سیستم پایش مقدماتی براي رصد اثرات پیش

یت زیسـتی و همچنـین وضـع    همین دلیل بسته به نـوع اثـرات و قـوانین و مقـررات و اسـتانداردهاي محـیط      
 زیست ممکن است در آینده نیاز به ارزیابی تفصیلی باشد یا نیازي نباشد. محیط

زیستی شدیدي بوده و باید مورد ارزیابی راهبـردي   محیط درحالت سوم برنامه یا طرح پیشنهادي داراي اثرات  - 3
کریـدور شـرق    زیست قرار گیریند. براي مثال برنامه توسعه صنایع انرژي بر در سواحل جنوب یا توسعه محیط 

 هایی هستند که نیاز به ارزیابی راهبردي دارند.  ها و برنامه در زمره سیاست
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  زیست مراحل انجام غربالگري ارزیابی راهبردي محیط -2-4شکل 

  ها بررسی و بازنگري سیاست
  ها ها و طرح برنامه

  غربالگري اولیه

SEA 
  ممکن است مورد نیاز باشد

  غربالگري و کاربرد
  نیاز نیست SEAبه   نیاز است SEAبه   محیطی معیارهاي زیست

 ضرورت انجام
SEA  

  هاي الزم تشکیل کارگروه

تدوین بیانیه و نتایج 
  غربالگري
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  گزینی دامنهیا  یابی حیطهگام پنجم:  -4-5-5
هـا و   ها، برنامـه  رحله غربالگري مشخص شود که سیاستهاي انجام شده در م که براساس مستندات و بررسی درصورتی

چـه محـدوده    مند، محدوده و دامنه کار مشخص شود. زیرا چنان ها نیاز به ارزیابی دارد، ضروري است تا با روشی نظام طرح
مکـان  هـا ا  زیستی ناشی از اجـراي سیاسـت   کار مشخص نشود، تحلیل واقع بینانه و عملی از اثرات و پیامدهاي سوء محیط

باشد. براین اساس و در این مرحله، عمق و محدوده مطالعه، روش مطالعه، نوع و ماهیـت آمـار و اطالعـات مـورد      پذیر نمی
  گردد. روشن می ها آنهاي راهبردي و دامنه و گستره اثرگذاري  هاي گزینه نیاز، اقدامات و فعالیت

زیسـت صـورت    در مراحل اولیه در ارزیابی راهبردي محـیط هایی هستند که  گزینی و انجام مطالعات پایه فعالیت دامنه
گزینی مناسـب   گیرند. اهمیت این مرحله تا حدي است که موفقیت مراحل بعدي ارزیابی تا حد زیادي بستگی به دامنه می

ها  هعمل آمده و در هزین و صحیح دارد. با مشخص کردن دامنه و محدوده کار، از گردآوري اطالعات غیرضروري ممانعت به
اي مشـخص گـردد تـا چـارچوب      شود. دامنه و محدوده کار باید به گونـه  جویی می اي صرفه و زمان به میزان قابل مالحظه

ربـط و مجـري، شـفاف و حتـی بـراي       هـاي ذي  نهایی گزارش و مستندات ارائه شده، عالوه بر کاربردي بودن براي سازمان
 .جامعه و عموم مردم نیز قابل استفاده و درك باشد

زیسـت همـواره بـا     شود که مطالعـات ارزیـابی راهبـردي محـیط     ضرورت و اهمیت این مرحله از این حقیقت ناشی می
هـا و افـزایش کـارایی و     اي روبرو است. بنابراین هرگونه فعالیتی که منجر به تعیـین اولویـت   هاي زمانی و بودجه محدودیت

هـا و اتـالف منـابع شـوند. هـدف        تواننـد باعـث کـاهش هزینـه     یگیرندگان بر مسایل اصلی شوند، م تر تصمیم تمرکز بیش
  یابی شامل موارد زیر است: گزینی یا حیطه دامنه

 .شود توجه ها آنبه  ارزیابی فرآیند در بایستی که اساسی مسایل و مباحث معرفی –

 .شوند زیست بررسی ارزیابی راهبردي محیط مطالعات باید در هایی که یا حوزه ها محدوده معرفی –

 گیران سازان و تصمیم تصمیم براي الزم اطالعات تهیه –

 .گیرند قرار بررسی مورد دقت به بایستی که اصلی عوامل و زیستی محیط مهم اثرات تعیین –

 ها و طرح   ها، برنامه هاي اصالحی براي سیاست گزینه تعریف و معرفی به کمک –

ها بـوده و   ها و طرح ها، برنامه عیین مرزهاي اثرگذار سیاستگزینی بسیار فراتر از ت توان گفت که دامنه طور خالصه می یه
 هـا  آنها است که باید در مطالعات مراحل بعـدي، حتمـا بـه     ها و نگرانی حاصل این فرآیند، دستیابی به فهرستی از اولویت

براساس نتـایج  هاي مطالعات بررسی وضع موجود  ها، سرفصل تري داده شود. بر حسب نوع و ماهیت این اولویت بهاي بیش
  .(IEEM, 2006)گزینی شامل مراحل زیر است  گزینی  تعیین و دنبال خواهد شد. فرآیند دامنه حاصل از دامنه

 هاي اقدامات راهبردي  ها و گزینه ها طرح ها، برنامه شناخت دقیق از سیاست –

 تعیین محدوده اثرگذاري –

 و ذي نفوذ نفع ذيهاي  اندرکاران و گروه  مشخص کردن دست –
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زیسـت اسـت کـه در     ها و ارکانی از محـیط  یا دامنه گزینه شناسایی و تعیین مولفه یابی حیطهاین ترتیب هدف اصلی  هب
ین اثـرات  تـر  مهـم  هـا  آن بنـدي  اولویتگیرند. با  قرار می تاثیرتحت  ها طرحها و  ، برنامهها سیاستهاي مختلف  نتیجه گزینه
  اجتناب شود. زمانز اتالف منابع مالی، انسانی و شود تا ا د. این کار باعث مینشو شناسایی می

هاي مـرتبط بـا    ها و فعالیت هاي مختلف سیاست این منظور در ابتدا اهداف کالن، خرد و اهداف راهبردي و گزینه  براي
شناسـایی  گذارنـد را   زیست تاثیر می هایی که بر محیط بتوان آن دسته از فعالیت ها آنشوند تا بر مبناي  شناسایی می ها آن

هاي کسـب و   هاي نوین، تغییر فعالیت گذاري در فناوري هاي جدید، سرمایه تواند شامل توسعه پروژه ها می کرد. این فعالیت
شوند. بـراي   ها را شامل می اي از فعالیت طیف گسترده ها آنریزي فضایی، توسعه شهري و... باشد که هر کدام از  برنامه  کار، 

... بهـره   اي، میزگردهاي تخصصـی و  توان از جلسات مشاوره ها می ها و برنامه هاي مختلف سیاست یتها و فعال تعیین گزینه
ین عناصـر و ارکـان   تـر  مهـم هـا،   هـا و طـرح   هـا، برنامـه   هـاي مختلـف سیاسـت    ها و فعالیـت  گرفت. پس از شناسایی گزینه

شوند. این کار نیز از طریق مشـاوره و   بندي می یتگیرند، شناسایی و اولو ها قرار می زیست که تحت تاثیر این فعالیت محیط
یـابی در فرآینـد    ) مراحـل حیطـه  3-4شود. در شـکل (  نفعان دولتی و غیردولتی و کارشناسان انجام می مذاکره با کلیه ذي

  زیست نشان داده شده است. دي محیطارزیابی راهبر
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  زیست ارزیابی راهبردي محیطدر فرآیند  یابی دامنه -3-4شکل 

شود. باید توجه کـرد کـه در ایـن گـزارش بـراي       گزینی، گزارشی با همین عنوان تهیه می معموال به دنبال انجام دامنه
هـا و   هـا و طـرح   ها، برنامـه  هاي مختلف سیاست اجتناب از اتالف هزینه، زمان و نیروي انسانی باید به مسایل کلیدي گزینه

گیرنـد، ارائـه شـود. اطالعـات      ها تحـت تـاثیر قـرار مـی     هاي هریک از گزینه یستی که در نتیجه فعالیتز هاي محیط مولفه

  از مرحله اول

هایی که  ها و برنامه شناسایی عناصر کلیدي سیاست
  باید ارزیابی شوند

محیطی که باید  شناسایی مسایل زیست
  ارزیابی شوند

و  هاي ملی و محلی گردآوري اطالعات درخصوص برنامه
ها و  محیطی که ممکن است بر سیاست استانداردهاي زیست

  تاثیر داشته باشند ها برنامه

محیطی به منظور  هاي زیست تدوین اهداف و شاخص
  ها ارزیابی اثرات براساس یافته

هاي مناسب براي دستیابی به اهداف  تعیین گزینه
  ها ها و برنامه سیاست

مشاوره و مذاکره با 
  ستزی مسوولین محیط

مشاوره با سایر 
  نفعان ذي

  مرور:
  ها و حساسیت زیست، ارزش مسایل محیط -
ها و  تاثیر عوامل خارجی بر سیاست -

  ها برنامه

زیست در  تدوین فهرست اهداف محیط
هایی که باید  مقایسه با سیاست و برنامه

آزمون شوند و مطابقت دادن آن با 
  اهداف

هاي برتري که باید در  گزینه
ها براي  غربال کردن گزینه  مدنظر قرار گیرند SEAگزارش 

  هاي برتر تعیین گزینه

  گزینی گزارش دامنه
  نفعان) (قابل دسترس براي ذي



 هاي عمرانی زیستی طرح محیط  ارزیابی راهبردي   01/10/94  196

 

زیسـت ارائـه شـود. بـه طـور خالصـه در گـزارش         تر در این خصوص باید در گزارش اصلی ارزیابی راهبردي محیط تفصیلی
  گزینی باید مطالب زیر درج شود: دامنه

 گزینی) ، هدف دامنهها آنها، فرآیند تهیه و تصویب  ها و طرح برنامه ها، (معرفی اجمالی سیاست  مقدمه  –

(شامل چارچوب زمانی و فهرسـت مشـاورین و      زیست روش شناسی پیشنهادي گزارش ارزیابی راهبردي محیط –
 نفعان) ذي

 دن اثرات)دار بو (در صورت مکان  ها و برنامه و طرح  هاي سیاست نقشه و تصویري از محدوده تحت تاثیر فعالیت –

 ها ها و طرح ها، برنامه اهداف کلیدي سیاست –

 ها ها و طرح ها، برنامه فهرست اولیه گزینه –

 زیستی هاي اساسی و کلید محیط مولفه –

 زیستی هاي محیط اهداف و شاخص –

 ها ها و طرح ها، برنامه تعامل و تاثیر سایر سیاست –

 زیستی هاي محیط محدودیت –

 زیست راهبردي محیط نتایج نهایی دامنه گزینه ارزیابی –

 ها و اطالعات منابع و ماخذ داده –

  )SOEزیست ( محیط تبیین وضعیت  :گام ششم - 4-5-6

هـا و   زیستی ناشی از اجـراي سیاسـت، برنامـه    یک گزارش ارزیابی راهبردي خوب باید به خوبی مالحظات اثرات بالقوه محیط
گیـري و    مالحظـات بـه خـوبی مـورد حمایـت نظـام تصـمیم       که این  هاي پیشنهادي را مستندسازي و ارائه نماید. براي این طرح

ي پایـدار سـازگار باشـد و رابطـه آن بـا مسـایل اقتصـادي و         سازي قرار گیرد، باید مطالب مندرج در آن با اصـول توسـعه   تصمیم
ه قـرار  زیسـتی کـ   زیست باید فاکتورهاي محـیط  اجتماعی نیز به خوبی تبیین شود. همچنین در گزارش ارزیابی راهبردي محیط

هـا   هـا و طـرح   هـا، برنامـه   گیري ادغام شوند، به خوبی تبیین شوند تا بتـوان از پایـداري اجـراي سیاسـت     است در فرآیند تصمیم
اطمینان حاصل کرد. البته حد تفصیل گزارش ارزیابی راهبردي به طور عام و تبیین وضعیت موجـود بـه طـور اخـص بسـته بـه       

هـاي قبلـی در زمینـه     ده اثرات و ماهیت اثرات متفاوت است. اگر اطالعات اولیه یا ارزیابیزیست، دامنه و محدو هاي محیط ویژگی
  زیست در دسترس باشد، این اطالعات باید در گزارش وضعیت موجود ارائه شوند.   محیط

از زیسـت، الزم اسـت شـناخت دقیقـی      هاي پیشنهادي بر محیط ها و طرح ها، برنامه به منظور درك بهتر اثرات سیاست
شـود تـا در    زیست، باعـث مـی   ها به دست آید. این شناخت از شرایط پایه محیط شرایط محیط پیش از اجراي این سیاست

مراحل بعدي، سنجش و پایش تغییرات ایجاد شده در محیط، بـر پایـه و اسـاس درك درسـت از شـرایط موجـود محـیط        
زیست پیرامـونی   داشته باشد. بنابراین، شناسایی دقیق محیطتر و قابل اعتمادتري را به همراه  صورت گرفته و نتایج درست

گیرنـد، بسـیار حـائز اهمیـت اسـت.       ها قـرار مـی   ها و طرح ها، برنامه هاي مختلف سیاست ها و گزینه که تحت تاثیر فعالیت
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ی دقیـق  زیست باید به صورت کامل ارائه شـود. بـا شناسـای    شناسایی محیط بارگذاري یا به عبارتی تشریح وضعیت محیط
یک از منـاطق   تر برخوردار بوده و کدام بارپذیري بیش  ها از قابلیت یک از مکان توان مشخص نمود که کدام زیست می محیط

هاي مهـم   زیست سرفصل پذیرتر هستند. در شناسایی و تشریح وضعیت محیط ها آسیب نسبت به بارگذاري و انتشار آالینده
  شامل موارد زیر است:

  عی یا اکولوژیکی (منابع اکولوژیکی شامل منابع فیزیکی و بیولوژیکی)شناخت محیط طبی –
هـاي   شناخت محیط اجتماعی (شامل تحوالت جمعیت، جوامـع، الگوهـاي زیسـت و معیشـت جوامـع، ویژگـی       –

 فرهنگی و اقتصادي)

 .)هاي شهري و روستایی، قلمروهاي عشایري، میراث فرهنگی و.. هاي انسان ساخت (شامل محیط شناخت محیط –

 شناسایی کاربري اراضی –

طبیعـی (محـیط    سنجش عبارتنـد از محـیط   هاي مورد پذیر، زمینهتاثیرزیست  این ترتیب در تشریح وضعیت محیط  به
  تشریح شوند. مند نظاماجتماعی و فرهنگی که باید به صورت -هاي اقتصادي فیزیکی و بیولوژیکی) و محیط

شود. در ایـن مرحلـه    ی تفصیلی در نظر گرفته میزیست محیطاز ارزیابی  ها معموال به عنوان بخشی ارزیابی این محیط 
خصوصا منـاطق داراي اهمیـت حفـاظتی بـه      ،قرار خواهند گرفت تاثیرهایی که به صورت بالقوه تحت  بوم زیستشناسایی 

  شوند. صورت تفصیلی مورد بررسی قرار گرفته و اجزاء و کارکردهاي آن تشریح می
پـذیر اسـت.   تاثیرهـاي   ی عامل مهمی در تعیـین شـناخت محـیط   زیست محیطاي از اطالعات  هآوري طیف گسترد جمع

بینـی پیامـدهاي    ی و اهمیت آن و نیز پـیش زیست محیطها در تعیین دامنه و گستره اثرات  استفاده و گردآوري از این داده
ي هـا  سـازمان ر پر هزینه است، از ایـن رو  ی بسیازیست محیطتولید اطالعات  که ایننماید. با توجه به  سوء کمک شایانی می

  کنندگان گزارش قرار دهند. ریزان و تهیه تولید کننده اطالعات باید اطالعات خود را در دسترس برنامه
زیسـت   هاي تشکیل دهنـده محـیط   زیست، شناسایی کلیه مولفه البته باید به این نکته توجه نمود که در تشریح محیط

زیست منطقه و  وجود نداشته باشد. البته این مساله به محیط ها آند و بعضا نیز ضرورتی براي ممکن است اساسا عملی نباش
زیست همواره مفهـوم نسـبی اسـت و نبایـد ایـن       شناختی آن بستگی دارد. مفهوم شناخت و تشریح محیط هاي بوم ویژگی

زیسـت   ها و فرآیندهاي حاکم بـر محـیط   هتوان به شناخت کلیه مولف می هاي کنونی  ذهنیت ایجاد شود که با دانش و روش
زیست را گردآوري کرد  زیست باید آن دسته از اطالعات در رابطه با تشریح محیط دست یافت، بلکه در مرحله تشریح محیط

  ها میسر باشد. ها و طرح ها، برنامه هاي گزارش ارزیابی راهبردي سیاست با سایر بخش ها آنو پیوند  ها آنکه امکان تحلیل 
زیسـت منطقـه    ناسایی وضعیت اقتصادي و اجتماعی محدوده مطالعه بخش دیگري از مطالعات بخش تشریح محیطش

زیستی به دلیل کمرنگ دیدن این بخـش از مطالعـات بـه ویـژه تکیـه       است. متأسفانه در بعضی از گزارشات ارزیابی محیط
ازدیدهاي میدانی در محـدوده مطالعـات کـه معمـوال در     اي و عدم مصاحبه با افراد ساکن یا ب تر بر مطالعات کتابخانه بیش

نماید. به طور معمول در تشریح محیط اقتصـادي و اجتمـاعی    کشور امري رایج است، مسایل و مشکالت متعددي بروز می
  تواند شامل موارد زیر است: بایست صورت گیرد که می می اقتصادي -معموال پنج نوع مختلف مطالعه اجتماعی
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  اقتصادي -اجتماعی 1اساسی مطالعه خطوط –
 شناسی جمعیتمطالعه  –

 مطالعه مالکیت اراضی و اسکان جمعیت –

 هاي زراعی مطالعه نظام –

 مطالعه توسعه روستایی –

باید متذکر گردید که در بسیاري از کشورهاي درحال توسعه نظیر ایران بـه دلیـل محـدودیت اعتبـارات و همچنـین       
نماید. البته قبل از شروع مطالعات این بخش بایـد   اجتماعی کفایت می-اقتصاديکمبود اطالعات، انجام یک مطالعه دقیق 

هـا،   گیري، تعداد نمونه اي)، روش نمونه نامه اي، میدانی و پرسش هاي موردنظر، نحوه انجام مطالعات (کتابخانه درمورد بخش
گیـري نمـود. در بخـش     مورد نیاز تصـمیم  هاي مطالعه، زمان انجام مطالعه و سایر موارد تعداد پرسشگران مورد نیاز، روش

هاي اقتصادي مانند مزارع، سرپرسـت خـانوار، محـل، وسـعت، نـوع زمـین،        اقتصادي مطالعات، شناسایی پارامترها و مولفه
هـاي اقتصـادي    محصوالت، تعداد دام، استفاده از منابع، میزان درآمد، اشتغال، خط فقر و سایر موضوعات مرتبط با بخـش 

  اهمیت هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.بسیار حائز 
اجتماعی بسیار حائز اهیمـت اسـت. ایـن      در بخش مطالعات اجتماعی گردآوري و کسب اطالعات براي تحلیل محیط 

بایست طیفی از اطالعات از جمله سطح تحصیالت، بعد خـانوار، وضـعیت سـواد، مـذهب، تعـامالت اجتمـاعی،        مطالعه می
بینی رشد جمعیت، نحوه مالکیت  نطقه، مطالعات جمعیت، روند رشد جمعیت، ترکیب جمعیتی، پیشخدمات موجود در م

هـا یـا نماگرهـایی بـراي      اراضی، نظام زراعی و در صورت لزوم سایر عوامل را در برگیرد. در این بخش استفاده از شـاخص 
  گشا باشد.تواند بسیار راه می زیست طبیعی و اقتصادي اجتماعی  تبیین و تشریح محیط

زیسـتی و   هـا یـا اطالعـات محـیط     هاي عددي یـا توصـیفی داده   ها یا نماگرهاي به مفهوم گسترده خود کمیت شاخص
، سـاده کـردن اطالعـات بـه طریقـی مـوثر و شـفاف بـراي         هـا  آناقتصادي اجتماعی هستند کـه هـدف اصـلی از تـدوین     

–زیسـت اهـم از اقتصـادي    ل در تشـریح وضـعیت محـیط   باشد. به همین دلی می نفع ذيهاي مختلف  گیران و گروه تصمیم

تواننـد   زیسـت مـی   هـا بـر محـیط    هـا، برنامـه و طـرح    زیستی براي شناسایی آثـار و پیامـدهاي سیاسـت    اجتماعی و محیط
زیست به دالیل زیـر   ها و نماگرها در تشریح محیط اي داشته باشند. به طور خالصه استفاده از شاخص هاي گسترده استفاده

  گیرد: یصورت م
  زیستی موجود هاي محیط خالصه کردن اطالعات و داده –
 زیست ها با محیط ها و طرح ها، برنامه مرتبط کردن اطالعات پیامدهاي اجراي سیاست –

                                                   
 

1- Baseline Survey 
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 زیست به آالیندهاي مختلف   پذیري و حساسیت محیط ارزیابی بهتر آسیب –

 زیستی کلیدي و عمده تاکید بر عوامل محیط –

 زیست  ها بر محیط ها و طرح ها، برنمامه ي اجراي سیاستتسهیل در مقایسه پیامدها –

زیسـت و سـنجش پایـداري     زیسـتی ابزارهـاي بسـیار کارآمـدي بـراي پـایش محـیط        هـا و نماگرهـاي محـیط    شاخص
زیستی قابل سـنجش بـوده و بـا اسـتفاده از      ها، عملکرد فرآیندهاي محیط باشند. با استناد به شاخص زیست نیز می محیط

زیسـت بـه صـورت کارآمـدتري تلفیـق نمـود. گرچـه بعضـی از          هاي محیط هاي بخشی را با سیاست ان سیاستتو می ها آن
ها را بسیار ساده نموده و  ها، مقایسه زیستی از نظر ریاضی پیچیده هستند، لیکن استفاده از این شاخص هاي محیط شاخص

هـا و   ها و طرح ها، برنامه زیست بسته به ماهیت سیاست توان روندها را به صورت بارزتري مشاهده کرد. در تشریح محیط می 
  بایست مورد بررسی قرار گیرند: می زیست محدوده، موارد زیر  محیط

اجتمـاعی در   -براساس تعریف، مطالعات وضع موجود شامل توصیف اجزاي مختلـف فیزیکـی، بیولـوژیکی و اقتصـادي    
ها موردنظر قرار گیرند. ایـن واژه معمـوال    رات ناشی از سیاستها و اث زیست است که ممکن است تحت تاثیر فعالیت محیط

هـاي پیشـنهادي    هـا و برنامـه   آوري پیشینه اطالعاتی درمورد وضعیت محیط طبیعی و اقتصادي اجتماعی سیاست به جمع
العـات  گیرد. این فرآیند ممکن است تنهـا شـامل جمـع کـردن اط     گزینی انجام می داللت دارد و اغلب اوقات پس از دامنه

به اطالعات مفید و قابـل اسـتفاده در ارزیـابی باشـد و معمـوال وقـت        ها آنهاي جدید و تبدیل  آوري داده موجود و یا جمع
دهد. یکـی از مشـکالت عمـده     بر ترین بخش یک گزارش ارزیابی اثرات راهبردي را به خود اختصاص می گیرترین و هزینه

و نداشـتن هـدف مشـخص اسـت. بنـابر ایـن اهمیـت انجـام صـحیح فرآینـد           این فرآیند (در همه جاي دنیا) مبهم بودن 
  شود. گزینی (جهت جلوگیري از اتالف زمان و بودجه) مجددا مورد تاکید قرار داده می دامنه

شـود کـه ایـن بخـش از مطالعـات داراي ارتبـاط        از تعریفی که براي مطالعات وضع موجود ارائه گردیـد مشـخص مـی   
ها،  زیست پس از اجراي سیاست مرحله پایش (دنبال کردن و سنجیدن وضعیت پارامترهاي محیطتنگاتنگ و مستقیمی با 

بینـی   زیست، پـیش  که هدف اصلی ارزیابی راهبردي محیط زیست) دارد. با توجه این هاي موردنظر بر محیط ها و طرح برنامه
و شواهدي درمورد شرایط منطقـه پـیش از    زیست است، در بررسی وضع موجود اطالعات بر محیط ها آنهاي  اثرات فعالیت

هـاي مربـوط    که مرحله پایش شامل بررسی و اندازه گیري ها به دست خواهد آمد. با توجه به این ها و برنامه اجراي سیاست
ها است، مالك سنجش و اندازه گیري میزان تغییرات صورت گرفتـه، همـان مطالعـات     ها و برنامه به پس از اجراي سیاست

  ضع موجود خواهد بود. بررسی و
هـاي   هـا و گزینـه   ین پارامترهـایی کـه تحـت تـاثیر فعالیـت     تر مهم زیست براي کمک به شناسایی  اطالعات پایه محیط

  توان موارد زیر اشاره کرد: گیرند که در این خصوص می گیرند مورد استفاده قرار می گذاري قرار می مختلف سیاست
 اندازها، مناطق حفاظت شده و غیره)  ثار باستانی، چشم(مانند آ  زیست  منابع کلیدي محیط –

 هاي در معرض خطر و تهدید و غیره) (براي مثال، کیفیت آب، گونه  پذیر و حساس  منابع کلیدي آسیب –

 زیست (مانند آلودگی آب، آلودگی خاك و غیره) هاي کلیدي محیط تهدید –
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 تحوالت جمعیت و غیره)(مانند تغییرات کیفیت آب،   زیستی  روندهاي کلیدي محیط –

هـا و   ، برنامـه هـا  سیاسـت زیست با  زیستی امکان تبیین رابطه بین وضعیت محیط ها و اطالعات محیط با استفاده از داده
زیست استفاده کرد. ایـن   وضعیت محیط صو کیفی در خصو  هاي کمی شود. براي این منظور باید از داده میسر می ها طرح

زیسـت باشـد. گـزارش وضـعیت موجـود بایـد داراي        و به روزترین اطالعات در خصوص محیطاطالعات باید حاوي آخرین 
  هاي زیر باشد:  ویژگی

هـا   ها و طرح ها، برنامه (نوع سیاست   ها و طرح باشد زیست باید متناسب با سیاست، برنامه گزارش وضعیت محیط –
 کند) حد تفضیل گزارش وضعیت موجود را تعیین می

 زیست باید تا حد امکان دقیق باشد و از ارائه اطالعات اضافی خودداري شود گزارش وضعیت محیط –

 اي که براي غیرمتخصصین هم قابل درك باشد. گزارش باید به صورت ساده و قابل درك ارائه شود، به گونه –

 زیستی منطبق باشد. هاي محیط گزارش باید با اهداف و شاخص –

 صورت نقشه و متن ارائه شودزیست باید به  در صورت امکان گزارش محیط –

  شناسایی اثرات :گام هفتم -4-5-7
باید انجام شود. بـراي   ها طرحها و  ، برنامهها سیاستزیست، شناسایی اثرات اجراي  پس از تبیین وضعیت موجود محیط

نـد  م امهـا و طـرح بایـد بـا اسـتفاده از روشـی نظـ        ، برنامهها سیاستهاي مختلف  ها و گزینه شناسایی ارتباط اثرات فعالیت
 ذیـل  هـاي  هـا و فعالیـت   در مرحله بعد، گردآوري گزینه بینی پیشاستفاده کرد. اولین گام براي شناسایی اثرات به منظور 

زیستی را در مراحل اجرا و پس از اجـرا   شناسایی تمامی اثرات محیط ،ست. این اطالعات پایهها طرحها و  برنامه ها، سیاست
تمـامی   سـایی مند اطالعات مورد نیاز براي شنا ست تا گروه مطالعاتی به صورتی دقیق و نظامسازد. لذا الزم ا می پذیر امکان
را  هـا  طـرح ها و  ، برنامهها سیاستهاي  ها و فعالیت یی نموده و در مرحله بعد، این اثرات گزینهساها را شنا ها و فعالیت گزینه

انـد را مشـخص نماینـد.      ارائه شده ها آنت، اطالعات زیس زیست که در گزارش وضعیت محیط بر پارامترهاي مختلف محیط
زیست بـه صـورت تصـویري نشـان داده      هاي توسعه صنعتی بر محیط زیستی مثالی از فعالیت اثرات محیط )4-4(در شکل 

  شده است.
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  اجتماعی سیاست توسعه صنعتی–زیستی و اقتصادي  اثرات محیط - 4-4شکل 

گونـه کـه عنـوان شـد،      زیستی بر چارچوب تعیین اثرات و پیامدها استوار است. همان ارزیابی راهبردي محیط مطالعات
هـا در   ها و طرح ها، برنامه هاي مختلف سیاست ها و فعالیت زیستی، تغییراتی است که در اثر گزینه اثرات و پیامدهاي محیط

آیند. این اثرات از نظر ابعـاد زمـانی و جغرافیـایی     نگی پدید میاجتماعی و فره–هاي فیزیکی، بیولوژیک و اقتصادي محیط
قابل بررسی است. همچنین در این بخش، اطالعـات خـام الزم جهـت تجزیـه و تحلیـل مهیـا شـده و زمینـه بـراي ارائـه           

  شود. هاي تقلیل اثرات نامطلوب فراهم می برنامه
ها در مقاطع زمانی مختلف بـه لحـاظ شـدت،     ها و طرح برنامهها،  از سیاست  هاي ناشی پیامدها و اثرات ناشی از فعالیت

بینی آثار و پیامدها در این مرحلـه،   پیش هاي زیادي با یکدیگر دارند. به همین دلیل براي ارزیابی و  اهمیت و دامنه، تفاوت
ن شـدت، اهمیـت و دامنـه    بتـوا  ها آنبایست شناسایی شوند تا براساس  می ها  ها و طرح ها، برنامه هاي سیاست کلیه فعالیت

  بینی کرد.  پیش اثرات را 

  بینی اثرات .گام هشتم: پیش -4-5-8

بر  ها طرحها و  ، برنامهها سیاستهاي مختلف  ها و گزینه اثرات شناسایی شدند، الزم است تا اثرات فعالیت که اینپس از 
 هـا  طـرح هـا و   ، برنامـه هـا  سیاسـت از هاي هریک  ها و فعالیت شوند. گزینه بینی پیشزیست  ي محیطها شاخصپارامترها و 

(مانند احداث جـاده    توانند فیزیکی  ها می ها و فعالیت ي بسیار زیادي با یکدیگر داشته باشند. این گزینهها تفاوتتوانند  می
هاي خاصی از حمـل کـاال)،    (مانند افزایش شیوه  هاي حمل و نقل  جدید، احداث تاسیسات دفع پسماندها)، تغییر در شیوه

ها و اقدامات دولـت (ماننـد    تغییر در رفتار جامعه یا افراد (مانند افزایش استفاده از حمل و نقل عمومی)، تغییر در فعالیت
هـا و   اي براي بهبود حمل و نقل عمومی، افزایش مالیات بـر سـوخت) باشـند کـه هـر یـک از ایـن گزینـه         هاي یارانه کمک

  زیست دارند.  یطها اثرات و پیامدهاي متفاوتی بر مح فعالیت

  مصرف انرژي  محصوالت

  مصرف مواد خام

  مصرف آب
  انتشار پسماندها

  صنایع تولیدي

  تخلیه منابع انرژي

  تخلیه منابع

  کاهش منابع آب

 محیطی و اثرات زیست
  اجتماعی: - اقتصادي

  آلودگی آب -
  آلودگی هوا -
  آلودگی خاك -
  آلودگی صوتی -
  اثرات بر تنوع زیستی -
  تحوالت جمعیت -
  تغییر الگوهاي زیست -
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اثـرات   بینـی  پـیش ایـن صـورت امکـان     زیسـت شناسـایی شـدند، در    بر محـیط  ها آنها و اثرات  گزینه که اینبه محض 
ایـن مرحلـه تـا حـد امکـان بایـد         اثرات ممکن است به صورت کمی یا کیفی انجام شود. در بینی پیششود.  می پذیر امکان

اجتمـاعی را   -زیست طبیعـی و اقتصـادي   بتوان اثرات بر محیط ها آنر مبناي اطالعات مناسب و کافی گردآوري شوند تا ب
  : باید به موارد زیر توجه شود بینی پیشانجام داد. در مرحله 

زیسـت، کـاهش و تخریـب منـابع اکولـوژیکی،       محیط ماهیت تغییر (براي مثال کاهش در کیفیت پارامترهاي  - 1
 اثرات بر منابع خاك)

 حد ممکن توصیف شوند)(باید تا   شدت تغییر  - 2

 موقعیت جغرافیایی اثرات یا شدت، فراوانی و دوره اثرات - 3

 دائمی یا موقتی بودن اثرات - 4

هـا   هـا، برنامـه   احتمال وقوع اثرات در آینده (این مساله بسیار حائز اهمیت است، زیرا اثـرات اجـراي سیاسـت    - 5
    هاي زیادي هستند) معموال داراي عدم قطعیت

بسـتگی دارد. بـه عنـوان     هـا  طرحها و  ، برنامهها سیاستهاي  ها و فعالیت رات، به ماهیت گزینهاث بینی پیشحد تفصیل 
تـوان بـه صـورت تفصـیلی      ، دفـن بهداشـتی و...) را مـی   سـوزي  زبالـه مثال، یک برنامه جامع مدیریت پسماندها (بازیافـت،  

، اثرات و پیامدهاي اعطاي یارانه بـراي تولیـد   بر عکس را بر زمین، آب و کیفیت آب شناسایی کرد. ها آنشناسایی و اثرات 
باشد،  بینی پیشقابل  CO2هاي تجدیدپذیر، ممکن است بر حسب ترکیب سوخت مصرفی کشور و میزان کل انتشار  انرژي

 بینی نباشد. شوند، قابل پیش اجرا می تجدیدپذیرهاي  هاي تولید انرژي اما میزان انتشار آن بر حسب نوع و مکانی که پروژه
اندازها و جوامع محلـی شـناخته شـده نباشـد و بـا        ها بر چشم به همین علت ممکن است اثرات محلی این دسته از فعالیت

  هاي زیادي همراه باشد.  عدم قطعیت
، تخریـب  CO2(به عنوان مثـال، تغییـر در مقـدار انتشـار       هاي کمی اثرات وجود دارد  بینی پیشدر برخی موارد، امکان 

(مانند افزایش یا کـاهش انتشـار) میسـر اسـت، امـا        روند تغییرات  بینی پیشاما در برخی موارد فقط احتمال  ها)، زیستگاه
کـه ایـن    اسـت هر دو نوع اثرات بسـیار ضـروري    بینی پیشوجود ندارد. با این وجود شناسایی و  ها آناحتمال کمی کردن 

  .بستگی دارد ها طرحها و  ، برنامهها سیاستبه ماهیت  مساله
هاي بسیار پیچیـده تـا    زیست ممکن است از طریق مدل بینی اثرات در گزارش ارزیابی راهبردي محیط هاي پیش روش

)، EIAهـا (  زیسـتی پـروژه   هاي مذاکره و گفتگو با کارشناسان و متخصصان متغیر باشد. به مانند ارزیابی اثرات محیط روش
باید همه اثرات (مستقیم، غیرمستقیم، اولیه، ثانویه، کوتـاه مـدت و بلنـد    ها  ها و طرح ها، برنامه بینی اثرات سیاست در پیش

  بینی شوند. مدت، دائمی و موقت، تجمعی و...) شناسایی و پیش
سزایی برخـوردار اسـت، زیـرا هـر      زیست از اهمیت به بینی اثرات تجمعی در گزارش ارزیابی راهبردي محیط البته پیش

شـوند کـه    اجـرا مـی   یگرهاي توسعه خاص خود را دارند که به مـوازات یکـد   ، فعالیتها رحطها و  ، برنامهها سیاستکدام از 
زیسـت   هاي انجام ارزیابی راهبردي محـیط  مزیت ینتر مهم شوند. یکی از  باعث ایجاد اثرات تجمعی می ،ها آنمجموع اثرات 
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اي حاصـل   هـاي توسـعه   موعـه از فعالیـت  زیست انسانی و طبیعی را که از اجراي مج این است که تغییرات آینده در محیط
  نماید. می بینی پیششوند را  می

ها اثرات فراملـی داشـته باشـند (ماننـد برنامـه       ها و طرح ها و برنامه البته در برخی از موارد ممکن است اجراي سیاست
یـز بایـد بررسـی شـود.     ن هـا  آنهاي مرزي در غرب ایران و انتقال آب به مناطق گرمسیري در جنوب) لذا اثرات  کنترل آب
شود، ارائه کـرد. انجـام    نامیده می 1توان به صورت جدول که در برخی از موارد جدول ماتریس اثرات بینی را می نتایج پیش

هـاي   تـوان بـا اسـتفاده از سیسـتم     هاي مختلف بسیار حائز اهمیـت اسـت. نتـایج را مـی     این کار براي مقایسه اثرات گزینه
هـاي آمـایش    بینـی اثـرات گزینـه    ) مثالی از ماتریس پیش1-4متوسط، کم) ارائه کرد. در جدول (د، (مانند زیا  بندي  طبقه

  شده است.  منطقه عسلویه ارائه

  هاي آمایش منطقه عسلویه زیستی گزینه اثرات محیط بینی پیش -1-4جدول 
پارامترهاي 

زیست و  محیط
 - اقتصادي

 اجتماعی

کاربري راضی
 

 کشاورزي

آلودگی هوا
 

آثار 
باستانی

 

آبزیان
 

جانوران خشکی
 

گیاهان
 

تپه
 

هاي مرجانی
 

صدا
 

بو
ک 

ترافی
منابع آب 
 

درآمد
اشتغال 
 

سواد
ت زمین 

قیم
ك 

آلودگی خا
 

ت
ت حفاظ

مناطق تح
 

 ها ها/فعالیت گزینه

                                                       احداث نیروگاه
                                                       توسعه پاالیشگاه
احداث شهرك 

                                                       صنعتی

احداث شهرك 
                                                       مسکونی

                                                       احداث بزرگراه
                                                       احداث هتل

احداث محل دفن 
                                                       زباله 

                                                       حمل و نقل زباله
احداث کارخانه 

                                                       بازیافت

احداث کارخانجات 
                                                       پتروشیمی

 
  اثر شدید  
  اثر ضعیف  
  اثر قابل اغماض یا بدون اثر  
  اشناختهاثر ن  

  
                                                   

 
1- Impact Matrix 
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هـاي   لفـه ؤي مختلف و همچنـین شـمار پارامترهـا و م   ها طرحها و  ، برنامهها سیاستهاي  ها و فعالیت البته تعداد گزینه
هـر   ذیـل هـاي   ها و فعالیت تواند بسیار متغیر باشد. به همین علت باید همه گزینه زیست و اقتصادي و اجتماعی می محیط

هـا قـرار    هـا و فعالیـت   این گزینـه  تاثیرهاي مختلفی که تحت  شناسایی شده و مولفه ها طرحها و  ، برنامهها سیاستکدام از 
شـود، درایـن صـورت     ارائـه اثرات بایـد بـا جزئیـات مناسـب و منطقـی       بینی پیششوند.  بینی پیشگیرند، شناسایی و  می

اتی تـاثیر زیسـت چـه    بـر محـیط   ها طرحها و  ، برنامهها سیاستتوانند درك کنند که اجراي  ریزان می گیران و برنامه تصمیم
اثـرات بـر پارامترهـاي و     بینـی  پیش. به طور خالصه براي کنندنسبت به کاهش اثرات اقدام  ندبتوان ها آندارد تا بر مبناي 

  پیروي کرد. )5-4(در شکل  ارائه شدهاجتماعی باید از مراحل  –زیستی و اقتصادي  هاي محیط مولفه

  
  ها ها و طرح ها، برنامه زیستی سیاست بینی اثرات اقتصادي، اجتماعی و محیط چارچوب کلی پیش -5-4شکل 

  ها سیاست

  ها برنامه

  ها طرح

اثرات مستقیم
  

اثرات 
  غیرمستقیم

اثرات 
  غیرمستقیم

  پیامدها  پیامدها

  اثرات اجتماعی
  بهداشت -
  جمعیت -
  کار -
  تفرج -
  مصرف -
  فرهنگ -
  ها ارزش -

  اقتصادياثرات 
  بازار -
  فناوري -
  مدیریت منابع -
  ساختار صنعت -
  اي توسعه منطقه -
  تجارت -
  کسب و کار -

  محیطی زیستاثرات 
  زیست جهانی سیستم محیط -
  ها بوم زیست -
  ها زیستگاه -
  منابع -
  هوا -
  آب -
  خاك -
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  اجتماعی زیر انجام شود: -ی و اقتصاديزیست محیط اثرات باید براي پارامترهاي  بینی پیشبه طور خالصه 
 منابع فیزیکی (آب، خاك، چشم اندازها و...) –

 )جانوران منابع زیستی (گیاهان و –

 اجتماعی (اشتغال، مهاجرت، بیکاري، آثار فرهنگی و...) –اقتصادي  –

  گام نهم: تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات   -4-5-9

، سـازماندهی اطالعـات   بنـدي  جمـع تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات ابزار علمی منسجمی اسـت کـه بـراي شناسـایی،     
ی زیسـت  محـیط ارزیـابی پیامـدهاي    فرآیندرود. در  می کار  هب ها طرحا و ه و برنامه ها سیاستی زیست محیطدررابطه با اثرات 

 زیسـت  محـیط ي مطالعـات ارزیـابی اثـرات راهیـردي     ها بخش ینتر مهم راهبردي، مرحله تجزیه و تحلیل و ارزیابی یکی از 
یمیایی، بیولوژیـک  هاي فیزیکی و شـ  شده در محیط بینی پیش هاي وضعیت موجود و اثرات  کلیه داده ،است. دراین قسمت

ها چه  بینی پیش شوند. در واقع در این قسمت کلیه اطالعات و  می اقتصادي و فرهنگی بررسی و تجزیه تحلیل –و اجتماعی
  .شوند می ن و با زبان واحد ارائه سازي شده و به صورت همسا صورت کمی یکسان هصورت کیفی و چه ب هب

ت به منظور پی بردن به اثرات شاخص و مهم، کلیه اثـرات بـا توجـه بـه     در این قسمت با توجه به شرح خدمات مطالعا
هـاي   گیري کرد. امروزه روش بتوان تصمیم ها آنشوند تا بر مبناي  می تجزیه تحلیل  و بررسی ها آنشدت، اهمیت و ماهیت 

مزایـا و   هـا  آنکـدام از  و برنامه مطرح شده اسـت کـه هـر     ها سیاستمتعددي براي ارزیابی و تحلیل اثرات ناشی از اجراي 
هـاي ارزیـابی اثـرات     هـا و تکنیـک   نیز به مانند روش زیست محیط. با پیدایش ارزیابی راهبردي هستندمعایب خود را دارا 

تکوین و تکامـل   زیست محیط هاي متعددي توسط صاحب نظران براي ارزیابی اثرات راهبردي  )، روشEIAها ( توسعه پروژه
 ،هـاي متعـدد جهـانی در ایـن زمینـه      هاي فراوان توسط صاحب نظران این رشته و نشست د تالشیافته است. لیکن با وجو

، هـا  سیاسـت هنوز روش واحدي که مورد قبول کلیه صاحب نظران باشد وجود ندارد و به همین دلیل با توجه بـه ماهیـت   
  پیشنهاد شده است. ها آنگوناگونی براي هاي  ها و وجود نیروي انسانی و... روش ها طرح، ساختار اقتصادي و مهارت برنامه

را  هـا  طـرح هـا و   ، برنامـه ها سیاستي مختلف ها  و گزینه ها  هدف اصلی تجزیه و تحلیل و ارزیابی اثرات ناشی از فعالیت
  شرح زیر خالصه کرد: به توان می

بـر   هـا  طـرح و  هـا   امـه ، برنهـا  سیاسـت ي اصـلی  ها  منفی) گزینه (اثرات مثبت و ها  و محدودیت ها  ارزیابی فرصت –
 زیست محیط 

و  هـا   ، برنامـه هـا  سیاستیا انتخاب راهکارهایی براي پیشگیري، کاهش و جبران اثرات منفی  ها  شناسایی گزینه –
 زیست محیط بر  ها طرح
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   گیري  گام دهم: تصمیم -4-5-10
زیست  ی راهبردي محیطگزارش ارزیاب مسوولحل است که  یا راهگزینه انتخاب بین دو یا چند  ،قضاوت و گیري تصمیم

حسـاب   هنگامی انتخاب این است. مختلف يها گزینه میان از گزینه یک انتخاب گیري، درحقیقت تصمیم باید اتخاذ نماید.
 نیـاز  مـورد  اطالعـات  وجـود  به گیري تصمیم .شود گرفته کار به آن گزینش در معیار یک از بیش که مند است شده و نظام

در  بـود.  خواهد تر بیش مناسب و درست گیري میمتص امکان باشد، به روزتر و جدیدتر ،تر کامل اطالعات دارد. هرچه بستگی
 آنـان  گیري تصمیم زیرا موردنظر بسیار حیاتی است. عرصه عالی و پشتیبانی آنان در مدیران گیري تصمیم نقش میان، این

کالن  و خرد سطوح زیستی در و به ویژه محیط گیفرهن و سیاسی اجتماعی، اداري، فنی، اقتصادي، مسایل با خواه و ناخواه
  گذارد.  تاثیر می
 دشـوار  را گیـري  تصـمیم  به همین علت این تغییر و تحـوالت،  هاي مختلف است. در حوزه تغییرات جهان امروز، جهان

یجـاد  ای را ریـزان مشـکالت   گیـران و برنامـه   صورتی که این تغییر و تحوالت براي تصـمیم  همان از سوي دیگر، به .سازد می
د را وکند تا با ایـن تحـوالت خـ    ریزان فراهم می گیران و برنامه براي تصمیم براي را ییها فرصت هم اندازه همان کند، به می

ریـزان   گیـران و برنامـه   تصـمیم  و تهدیدها را کاهش دهند. به همین علت کنندها استفاده  هماهنگ ساخته و از این فرصت
تحوالت سازگار کنند که پیش شرط آن داشتن اطالعات کافی از وضعیت موجـود تحـوالت    و رباید خودشان را با این تغیی

 هـم  را معیـار  چنـدین  غالبا متعدد، يها گزینه میان از گزینه یک انتخاب در گیرندگان هاي مختلف است. تصمیم در حوزه

که همـواره درحـال   موضوع  یک به نسبت واکنشو  گیري تصمیم ترتیب، نای دهند. به می قرار مدنظر گیري تصمیم زمان در
 ادراکی مساله یک شود، گرفته  تصمیمی باید که این و دارد مشکلی وجود که این از است. آگاهی مشکلتغییر است بسیار 

. اسـت  مـوردنظر گیـري بـر حـوزه     داشتن اطالعات و آگاهی از ابعاد و اثرات تصمیم ،گیري الزمه تصمیم بر آن، عالوه است.
  ها شامل مراحل زیر است: کند که این گام هاي مشخصی تبعیت می ها از گام گیري بسته به نوع حوزه میمفرآیند تص

  مساله تعریف -الف

 کنـد.  تعیـین  دانـد،  مـی  مهـم  مسـاله  حـل  بـراي  کـه  را ییها شاخص باید مساله، از تعریفی ارائه از پس گیرنده تصمیم

 ایـن  . درهسـتند  مـرتبط  و مهـم  هـایی  جنبـه  چه گیري، تصمیم یندفرآ در که سازد می مشخص مرحله این گیر در تصمیم

  .دارد نقش اساسی گیرنده تصمیم شخص يها سلیقه و ها ارزش عالقه، نوع ،مرحله

 گیري تصمیم يها شاخص تبیین -ب

 چه و مرتبط اتیاقدام چه که کند گیرنده مشخص می تصمیم شخص که دارد اهمیت جهت آن از معیار یا شاخص تعیین

یـا   گیرنـده عامـل   تصمیم نظر مشخص نشود، از مرحله این در که هر عاملی شایان ذکر است .هستند غیرمرتبط هایی لفهمو
زیسـت را کـه در    بـر محـیط   اثرگـذار ي مـرتبط و  هـا  شاخصبنا براین در این مرحله باید  .شود می خوانده غیرمرتبط مولفه

  اتخاذ کرد. ها شاخصبهبود  براساساد و تصمیمات را اند را مد نظر قرار د  گزارش وضعیت موجود تهیه شده
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 ها شاخص به دادن وزن -ج

 سـومین  در نباشند. بنـابر ایـن   یکسانی اهمیت داراي منتخب هاي این احتمال وجود دارد که شاخص تر موارد در بیش

هـاي چنـد متغیـره در     یکاستفاده از تکن .دهد می مناسب وزن ها، شاخص به اهمیت و اولویت براساس گیرنده گام، تصمیم
  این زمینه بسیار کاربرد دارند. 

 هاي برتر هاي مختلف یا گزینه گزینه انتخاب -د

 به که را هایی گزینه در واقع، کنند. می ارائه و بررسی را پذیر امکانهاي برتر یا  گیرندگان، گزینه گیرنده یا تصمیم تصمیم

  .نماید می انتخاب کند، می تضمین ار او موفقیت یا کرد خواهند حل را مساله او نظر

 ي مرتبطها شاخص با   ها گزینه از هریک   برقراري ارتباط - ه

و براي هر  ها کرده ارزیابی و تحلیل و ها را تجزیه گیر باید هر یک از گزینه تصمیم هاي برتر، ارائه و انتخاب گزینه از پس
 نظـر  تـوان در  هـا مـی   گزینـه  این از یک هر براي خاصی ضریب کار ینا انجام کند. براي ارائهدالیل توجیهی  ها آنکدام از 

 شـود.  مشخص می   ها آن قوت و ضعف نقاط ي مرتبط،ها شاخصبا  ها آنبررسی ارتباط  و ها گزینه مقایسه هنگام گرفت. به

  .شود می تعیین ها آن ضریب بعد مراحل سپس در

 هاي برتر گزینه یا گزینه   انتخاب -و

مطلوبیت را براي جامعه  ترین اثربخشی و بیش باالترین داراي که کند انتخاب را هایی گزینه یا گزینه باید گیرنده تصمیم
 اسـت،  شـده  داده هـا  شاخص به که وزنی یا ضرایب ها براساس گزینه مقایسه طریق از زیست داشته باشد. این کار و محیط

گیـري در خصـوص ادغـام مالحظـات      شـوند. بـراي تصـمیم    هـاي برتـر انتخـاب مـی     گزینه یا گزینه گیرد. سپس انجام می
زیست باید موارد زیر مد نظر  ها در چارچوب مطالعات ارزیابی راهبردي محیط ها و طرح ها، برنامه زیستی در سیاست محیط

  قرار گیرند:
 هـا  آناي زیسـتی اجـر   هاي پیشنهادي به همراه اثرات محـیط  و گزینه ها طرحها،  ، برنامهها سیاستاي از  خالصه –

 .گیران قرار گیرد و تصمیم نفعان ذيباید در اختیار 

 .هاي مشخص و شفاف باشد و برنامه ها سیاستزیستی در  سازوکار ادغام مالحظات محیط –

 .دننتایج گزارش ارزیابی راهبردي و اثرات کلیدي به صورت شفاف توصیف شو –

 .شود ارائهگیري  هاي تصمیم کدام از گزینهزیستی به صورت شفاف براي هر  تغییرات مرتبط با اثرات محیط –

 .به صورت شفاف تبیین گردد ها طرحها و  ، برنامهها سیاستتحلیل اثرات بالقوه اجراي و تجزیه  –

   .گیري زیستی در هنگام تصمیم هاي محیط ها و فرصت توجه به محدودیت –

  .زیستی، اقتصادي و اجتماعی توجه به رابطه و تعامل بین مالحظات محیط –

 .هاي کاهش و پایش گیري در خصوص برنامه سازي براي تصمیم شفاف –
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 گیري. توجه به مسایل نهادي و ساختاري در هنگام تصمیم –

   .ها و برنامه ها سیاستتوجه به اثرات مستقیم، غیرمستقیم و تجمعی اجراي  –

  .ها آنهاي ناظر بر  توجه به مسایل پایداري و شاخص –

  هاي کاهش اثرات یا شیوه 1هاي اصالحی رنامهو ب گام یازدهم: ارائه اقدامات  -4-5-11
بـا   ،. بـا ایـن حـال   پـذیر اسـت   امکـان به نـدرت   ها طرحها و  ، برنامهها سیاستحذف همه آثار و پیامدهاي منفی و مهم 

نام اقدامات اصالحی یـا کـاهش اثـرات سـوء       توان اثرات و پیامدهاي مهم را کاهش داد. این اقدامات به اقدامات خاص می
است، لـیکن ارائـه   مشابه  زیست محیطها بر  و برنامه ها سیاستی زیست محیطشود. معموال شیوه شناسایی اثرات  ه مینامید
و  هـا  سیاستي بسیار زیادي به تبعیت از نوع ها تفاوتی یا به عبارتی اقدامات اصالحی زیست محیط هاي کاهش اثرات روش
سـازه اي انجـام    اي و غیـر  هـاي سـازه   اقـدامات اصـالحی از طریـق روش   ی با یکدیگر دارنـد.  زیست محیطها و شرایط  برنامه

در هـر گـزارش ارزیـابی راهبـردي      .شـود  پذیرد و به عنوان یک اصل مهم و رکن اصـلی گـزارش ارزیـابی قلمـداد مـی      می
دهاي و یا حذف اثـرات و پیامـ  وجود دارد که در آن راهکارهاي کاهش هاي کاهش اثرات  زیست، بخشی به نام شیوه محیط

و  2هاي جبـران  گردد. ممکن است به جاي شیوه کاهش اثرات کلماتی چون روش می به تفصیل بیان  زیست محیطمنفی بر 
ست که نتیجه عملی فرآیند مطالعات ارزیابی در این مرحلـه متبلـور   ا اهمیت این بخش در آن .نیز به کار برده شود 3بهبود

 مـوردنظر هاي  و برنامه ها سیاست بینی شده براي کاهش یا جبران اثرات پیشگردد. هدف از ارائه این بخش، جلوگیري،  می
  :هاي زیر باشد است به یکی از صورت و ممکن است

 هاي برتر انتخاب گزینه –

 ها و برنامه ها سیاستها و زمان اجراي  تغییر رویه –

 ها یا تغییر در ضوابط و مقررات   ها و مکان یابی تغییر در طراحی –

 پسماندانتشار اثرات منفی احتمالی مانند آلودگی و هاي کاهش  روش –

هـا (شناسـایی منـاطق مناسـب بـراي توسـعه        ارائه اقدامات جبرانی براي خساراتی مانند از بین بردن زیسـتگاه  –
  ي دیگر)ها بخشزیستگاه در 

یسـتی و  ز ها و عملیات براساس رعایـت اصـول علمـی، فنـی، اقتصـادي، محـیط       در یک گزارش ارزیابی، جزییات روش
زیست، الزم است تا اقدامات اصالحی در مراحل مختلف  هاي کاهش اثرات محیط شود. در ارائه روش می اجتماعی پیشنهاد 

ها  ها و برنامه زیستی صرف نظر از نوع سیاست هاي کاهش اثرات محیط ارائه گردد. همچنین الزم است که در انتخاب روش
                                                   

 
1- Mitigation Plan  
2- Compensation  
3- Enhancement  
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ها انتخـاب گـردد و سـازوکارها، منـابع مـالی، نیـروي        مناسب براي هر یک از گزینه، روش ها آنو ابعاد و گستره اثرگذاري 
هـا دو روش   هـا و طـرح   ها، برنامـه  بینی شود. اصوال براي کاهش اثرات سوء سیاست پیش ها آنبندي و... براي  انسانی، زمان
  اي باید انجام شود. ي و غیر سازها اساسی سازه

  اي  هاي غیرسازه روش -الف

هـاي کـاهش اثـرات     ها و یا تجهیـزات بـراي اعمـال روش    ی قبل از استفاده از سازهزیست محیطظور کاهش اثرات به من
اي زیر مورد توجه قرار گیرد تا امکـان اسـتفاده از    هاي غیر سازه اي) الزم است در ابتدا روش هاي سازه (روش  ی زیست محیط

تـوان   می اي  ی غیر سازهزیست محیطهاي کاهش اثرات  هایی از روش نهشود. نمو میسراي  هاي سازه با روش توامها  این روش
  موارد زیر را برشمرد:

  موردنظری زیست محیطبا توجه به استانداردهاي  ها طرححوضه نفوذ طرح و یا  بندي ناحیه –

 ی مانند، دفع فاضالب، دفـع مـواد  زیست محیطي مخرب ها فعالیترعایت قوانین و مقررات و ضوابط در خصوص  –
 یزیست محیطهاي انجام شده در تعیین اثرات  زاید خطرناك، برداشت از منابع قرضه با استفاده از بررسی

 ها ها و برنامه هاي اجرایی سیاست تهیه دستورالعمل الزم در زمینه روش –

 وضع قوانین و مقررات بهداشتی و ایمنی  –

 زیستی منفی   ات محیطهاي جوامع محلی در راستاي مساعدت براي کاهش اثر تقویت مشارکت –

در مدیریت که به نحوي تحت تاثیر قرار  نفع ذيهاي آموزشی براي کارگران، کارفرمایان و افراد  بکارگیري شیوه –
 گیرند می

زیسـت و   ها به ویژه اسناد و اهداف مرتبط با محیط ها و برنامه توجه به اسناد باالدستی در هنگام اجراي سیاست –
 مالحظات پایداري

  اي اي و نیمه سازه اي سازهه روش -ب

هـایی اسـت    ها شامل کلیـه روش  و برنامه ها سیاستی زیست محیطاي براي کاهش اثرات  اي و نیمه سازه هاي سازه روش
اهـداف بهسـازي مـورد    بـه   و رسـیدن  اي براي اجـر  هاي سازه هاي ویژه، تجهیزات مشخص یا سایر شیوه که در آن از سازه

  د شامل موارد زیر است:نها الزم است مد نظر قرار گیر کاتی که در بکارگیري این روشگیرند. ن می استفاده قرار 
 ی یا همراه با اثرات ناچیز زیست محیطهاي بدون اثرات  استفاده از سازه –

 هاي قابل قبول در زمان اجرا   هایی با هزینه استفاده از سازه –

 واد و ضایعات هاي مناسب براي بازیافت و استفاده مجدد از م ایجاد سازه –

هاي کاهش اثـرات   اي در راستاي استفاده از حداکثر کارآیی شیوه هاي سازه اي با شیوه هاي غیرسازه تلفیق شیوه –
 یزیست محیط
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  گام دوازدهم: پایش -4-5-12
ی زیسـت  محـیط هاست. پایش  و برنامه ها سیاستبا استانداردها در حین اجراي  ها فعالیتپایش و سنجش درجه انطباق 

زیسـت اسـت. بـه همـین      ي مطالعات ارزیابی راهبردي محیطها بخشین تر مهمها در مراحل مختلف از  برنامه و ها سیاست
، اهمیـت  هاي مختلف  گزینهي ها فعالیتبروز احتمالی یک یا چند پیامد ناسازگار و حتی با شدت کم در اثر دلیل، توجه به 

ها ضـروري   ها و برنامه زیستی سیاست ش اثرات محیطیري و کاهبسیار زیادي دارد. لذا تدوین برنامه پایش به منظور پیشگ
شـود. هـدف از ارائـه     مـی  زیسـت قلمـداد    است. در واقع این بخش از گزارش از ارکان مهم گزارش ارزیابی راهبردي محیط

هـا   سیاست هاي مختلف ها و فعالیت کند اثرات و پیامدهاي گزینه می برنامه پایش، دستیابی به اطالعاتی است که مشخص 
اند، اهداف مندرج در اقـدامات اصـالحی را محقـق      اند، قابل قبول هستند و توانسته  گرفته ها که مورد سنجش قرار و برنامه

  .یا به اهداف موردنظر دست پیدا نکرده اند سازند
زیسـتی اجـراي    حـیط جانبـه و فراگیـري از فرآینـدها و اثـرات م     ریز بتوانـد درك همـه   گیر یا برنامه تصمیم که اینبراي 
شده رصد نمایـد بایـد داراي یـک     بینی پیشي ها شاخصرا با اهداف و  ها آنها داشته باشد و و انطباق  و برنامه ها سیاست

بـا اسـتانداردها و    هـا  فعالیتنظام اطالعات مدیریت و یک نظام پایش و ارزیابی داشته باشد. در برنامه پایش درجه انطباق 
 شود.  رصد می ها یاستسضوابط در حین اجراي 

  شرح زیر خالصه کرد: توان به می ین اهداف پایش را تر مهماصوال  
  تعیین میزان اثربخشی اقدامات اصالحی؛ –
 ها   و برنامه ها سیاستبهبود مدیریت  –

 هاي آینده؛  و برنامه ها سیاستهاي آموزشی جهت بهبود اقدامات اصالحی در  ایجاد فرصت –

 ؛  زیست محیطهاي تخریبی فرآیندها در هنگام حادث شدن  و برنامه ها سیاستتوقف  اتخاذ تدابیر مناسب براي –

نظـارت بـر اثربخشـی اقـدامات      درمـورد ریـزان   گیران و برنامه بازخوردهاي اطالعاتی مناسب براي تصمیم ایجاد –
 ها؛ فرآینداصالحی و بهبود 

باید به صـورت مسـتمر    3ها و برونداد 2فرآیندها ،1ها ها سه رکن اصلی درونداد و برنامه ها سیاستدر برنامه پایش  –
  ).6-4(شکل    مورد توجه قرار گیرند

                                                   
 

1- Inputs 
2- Process 
3- Outputs 
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  ارکان و اجزاي تشکیل دهنده برنامه پایش -6-4شکل 

ا فـراهم  هاي راهبردي با استانداردها و معیاره ي ذیل هر کدام از گزینهها فعالیتپایش اطالعاتی را براي مقایسه اجراي 
هـا و   اطمینـان از اجـراي برنامـه    فرآینـد گیرد. کنتـرل   می انجام  هاي الزم  کنترل ،سازد و به دنبال آن براي رفع نواقص می 

  .سازد منظور دستیابی به اهداف معین فراهم می به را اصالح انحرافات

   گام سیزدهم: تضمین کیفیت -4-5-13
ها مندرج در آن باید تدابیر خاصی را اتخـاذ کـرد. بـراي مثـال       براي اطمینان حاصل کردن از کیفیت گزارش و فعالیت

نفعان مختلف قرار داشته باشد. ایـن تـدابیر بایـد مبتنـی بـر ماهیـت، محتـوا، نیازهـا و          باید اعتبار گزارش مورد تایید ذي
  چارچوب زمانی گزارش موردنظر باشد. براي تضمین کیفیت گزارش باید به نکات زیر توجه کرد:

 زیست توسط گروهی از کارشناسان یا استاتید دانشگاهی محیط ي مستقل گزارش ارزیابی راهبردي بازنگر - 1

  زیست   محیط ربط ارزیابی راهبردي  هاي ذي کنترل و ممیزي داخلی توسط کارگروه - 2
زارش این منظور باید از معیارهایی براي تضمین کیفیت گزارش استفاده کرد و براساس این معیارها از کیفیت گـ براي 

  اطمینان حاصل نمود.

  نظارت و تصویب گزارش -4-5-14
زیسـت مسـوول    محـیط  ) قانون برنامه پنجم توسعه، شوراي عـالی  184ي ( ي اجرایی ماده نامه ) آیین6ي ( براساس ماده

موضوعی است و شوراي همـاهنگی توسـعه    –هاي توسعه ملی   ها و برنامه ارزیابی راهبردي محیطی راهبردي محیطی طرح

 ها پایش ستانده
  نتایج در هر مرحلهمطلوبیت  -
  بودن خدمات روز به  -
  گیري به هنگام بودن تصمیم -
  ها اعتبار گزارش -
  حل و فصل تعارضات  -
 نفعان و ذي رضایت جامعه -
 زیست حفظ پایداري محیط -

 پایش فرایند 
  رعایت ضوابط و مقررات -
  حفظ استانداردها  -
 نفعان با ذي برقراري ارتباطات  -

 ها پایش داده
  زمان -
  نیروي انسانی -
  نابع مالیم -
  منابع اطالعاتی -
 ها مشارکت افراد و گروه -
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اي اسـت. لـذا چـارچوب و فراینـد کـار       هاي توسعه منطقـه  ها و طرح  ي نیز مسوول ارزیابی راهبردي محیطی برنامها منطقه
  ) ارائه شده است.7-4نظارت و تصویب گزارش ارزیابی تا پایان برنامه پنجم در شکل (

  
  پیشنهادي)(چارچوب تهیه و تصویب گزارش ارزیابی راهبردي  - 7-4شکل 

  

 شوراي هماهنگی توسعه مناطق

اي  کارگروه تخصصی ارزیابی راهبردي منطقه
 هاي توسعه منطقه) ها و طرح (برنامه

 زیست ادارات کل حفاظت محیط

 کمیته ملی توسعه پایدار

ها و  زیست (طرح کارگروه ارزیابی راهبردي محیط
 موضوعی) –ملی هاي  برنامه

  زیست سازمان حفاظت محیط
 (ستاد مرکزي)

 بازنگري
 بازنگري

 هاي اجرایی دستگاه

 الزام به گزارش ارزیابی

 غربالگري

  ها ها، طرح ها، برنامه پیشنهاد سیاست
 هاي دولتی) (دستگاه

 نیاز دارد نیاز ندارد

 زیست عالی محیط شوراي
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وست    1پی

  )1394-94قانون برنامه پنجم توسعه ( 184ماده  -الف

در سطوح ملـی،   »نظام ارزیابی راهبردي محیطی« ) قانون اساسی،50به منظور تحقق اهداف مندرج در اصل پنجاهم (
  :آید میاي و موضوعی براساس محورهاي ذیل تدوین و به اجرا در  منطقه
  اي کلی توسعه مناطق و منظور نمودن اثرات تجمعی این راهبردهاراهبرده  -الف
  ي ظرفیت زیستیها شاخصي اثرات محیطی توسعه و ها شاخص  -ب
  اي و ملی ي پایداري منطقهها شاخصاعمال   -ج
ی دسازي و تعیین سـازوکار اجرایـی ارزیـاب   نبرنامه توانم اي و موضوعی اي منطقه ي توسعهها طرحها و   پایش برنامه  -د

  راهبردي محیط

  16/11/1390) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسالمی ایران مصوب 184نامه اجرایی ماده ( آیین -ب

  :روند مینامه اصطالحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار  در این آیین -1ماده
در اي  ي توسـعه ها طرحها و   بردها، برنامهسنجش اثرات تجمعی راه مند نظامارزیابی راهبردهاي محیطی: فرآیند    -الف

  اي و موضوعی. سطوح ملی، منطقه
یی که براي ارزیابی راهبـردي  ها شاخصنظام ارزیابی راهبردي محیطی: مجموعه راهبردهاي کلی، ساز و کارها و   -ب

  آید. اي و موضوعی تدوین و به اجرا درمی محیطی در سطوح ملی، منطقه
  زیست محیط  سازمان: سازمان حفاظت  -ج
  زیست محیط شوراي عالی: شوراي عالی حفاظت   -د
  هاي هماهنگی توسعه منطقه اي  شوراي هماهنگی: شورا  - ه
هاي توسعه زا که با اهداف مشخص در یک بازه زمانی معـین   اي از فعالیت اي: مجموعه هاي توسعه  و برنامه ها طرح  -و

  .آید میاي به اجرا در در یکی از سطوح ملی یا منطقه
زیسـت عرصـه مـورد     محـیط  هاي انسانی بر  اي از فعالیت زیستی ناشی از مجموعه محیط اثرات تجمعی: پیامدهاي   -ز

  ارزیابی.
  هاي ارزیابی راهبردي : ساز و کار تعیین محدوده و عمق بررسییابی حیطه  -ح
  نیشاخص ظرفیت زیستی: معیار برآورد توانایی سرزمین براي تامین نیازهاي انسا  -ط
  زیست محیط هاي انسان بر  شاخص اثرات محیطی: معیار برآورد اثرات فعالیت  -ي

اي و موضوعی کـه بایـد مـورد ارزیـابی راهبـردي       اي در سطوح ملی، منطقه ي توسعهها طرحها و   عناوین برنامه -2ماده
  محیطی قرار گیرند، توسط شوراي عالی تعیین می گردد.

ها و تسهیالت مالی خـارجی بـه اجـرا     هاي خارجی و یا با استفاده از کمک سط طرفاي که تو ي توسعهها طرح -تبصره
  نامه هستند. آیند نیز مشمول این آیین درمی
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و  گیـري  تصـمیم ، انجام مطالعات، تدوین گـزارش، بررسـی،   یابی حیطهارزیابی راهبردي محیطی شامل مراحل  -3ماده
  پایش است.

ی باید با لحاظ اثرات تجمعی راهبردهاي کلی توسعه مناطق دربرگیرنده موارد گزارش ارزیابی راهبردي محیط -4ماده 
  زیر باشد:

  اي و موضوعی. بررسی اثرات تجمعی ناشی از اجراي برنامه یا طرح در سطوح ملی، منطقه     -الف
  هاي پایداري در عرصه اجراي طرح یا برنامه. بررسی اثرات محیطی، ظرفیت زیستی و شاخص  -ب
  هاي توانمندسازي محیطی.  ایش اثرات محیطی و پیشنهاد برنامهنحوه پ  -ج

ي سـنجش اثـرات تجمعـی محیطـی،     ها شاخصهاي نحوه انجام ارزیابی راهبردي محیطی شامل   دستورالعمل -5 ماده
اي و ملـی، سـاز و کـار پـایش و توانمندسـازي ظـرف شـش مـاه بـه           ي پایداري منطقهها شاخصشاخص ظرفیت زیستی، 

  .رسد میزمان به تصویب شوراي عالی پیشنهاد سا
  .باشد میهاي توسعه ملی ـ موضوعی   و برنامه ها طرحشوراي عالی نهاد ملی مسوول ارزیابی راهبردي محیطی  -6ماده 
اي، در هر یک از مناطق نه گانه زیر، شـوراي همـاهنگی    هاي توسعه منطقه  به منظور ارزیابی راهبردي محیطی برنامه - 7ماده 
هاي منطقه، رؤساي سـازمان امـور    زیست استان محیط هاي منطقه، مدیران کل حفاظت   ریزي استانداري برنامه از معاونان متشکل 

هـاي صـنعت، معـدن و تجـارت، نیـرو، راه و شهرسـازي،         اقتصادي و دارایی استانهاي منطقه، رؤساي واحدهاي استانی وزارتخانه
  ردد.گ جهاد کشاورزي و نفت در منطقه تشکیل می

 ها استان ردیف
 گیالن، مازندران و گلستان 1منطقه 
 آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی و اردبیل 2منطقه 
 همدان، کرمانشاه، کردستان، لرستان و ایالم 3منطقه 
 خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد 4منطقه 
 فارس و بوشهر 5منطقه 
 وین و البرزتهران، مرکزي، زنجان، سمنان، قم، قز 6منطقه 
 اصفهان، یزد و چهارمحال و بختیاري 7منطقه 
 کرمان، سیستان و بلوچستان و هرمزگان 8منطقه 
 خراسان جنوبی، خراسان رضوي و خراسان شمالی 9منطقه 

هاي منطقـه بـه انتخـاب شـواراي همـاهنگی       دبیرخانه شوراي هماهنگی در هر دوره دو ساله در یکی از استان -تبصره
  شود. یابد و جلسات به ریاست استاندار مربوطه برگزار می می استقرار

  :باشد میوظایف شوراي هماهنگی به شرح زیر  – 8ماده 
  اي براساس ضوابط مصوب شوراي عالی ي توسعه منطقهها طرحها و   ارزیابی راهبردهاي محیطی برنامه   -الف
  ح مناطقنظارت بر حسن اجراي نتایج ارزیابی راهبردي محیطی در سط  -ب
اي در تدوین اسناد توسعه سرزمینی در سـطح منـاطق از جملـه مطالعـات      هاي منطقه  بررسی و اعمال هماهنگی  -ج

  آمایش سرزمین
  ي ظرفیت زیستی در منطقهها شاخصتدوین و اجراي شاخص اثرات محیطی توسعه و   -د
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  ي پایداري منطقها شاخصتدوین و پایش   - ه
  عمل آورد: هیدات الزم و کافی را براي انجام موارد زیر بهسازمان موظف است، تم -9ماده 
هاي آموزش توجیهی ارزیابی راهبردي محیطی بـراي مخـاطبین مختلـف اعـم از       ظرفیت سازي و برگزاري دوره   -الف

  دولتی و غیردولتی
بـه اهمیـت ضـرورت     نامه و تنویر افکار عمومی نسـبت  ي موضوع این آیینها طرحها و   سازي مسوولین برنامه آگاه  -ب

  ارزیابی راهبردي محیطی

 31/3/1394مصوب  184اجرایی ماده  نامه آییناصالحیه  -ج

هـاي عضـو شـوراي     کارگروه ملی با ریاست سازمان و شرکت نمایندگان دسـتگاه «) عبارت 6در انتهاي ماده ( - 1
  شود. اضافه می» شود عالی (حداقل در سطح مدیرکل) تشکیل می

اي)،  ریزي کشور (رئیس امور آمایش و توسعه منطقه نمایندگان سازمان مدیریت و برنامه«) عبارت 7در ماده ( - 2
  شود. اضافه می» متشکل از«بعد از عبارت » زیست، محیط وزارت کشور، سازمان حفاظت 

  شود. اضافه می» ارزیابی«قبل از واژه » مسوولیت«) واژه 8در بند (الف) ماده ( - 3
  شود: لحاق می) ا10متن زیر به عنوان ماده ( - 4
  االجرا است. ربط الزم هاي اجرایی ذي نتایج حاصل از ارزیابی راهبردي محیطی براي دستگاه -10 ماده
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ریزي  برنامه ها و اصطالحات   کلید واژه
  زیست محیط و ارزیابی راهبردي 
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وست  اژه -2پی اصطالحات   کلید و رنامه ها و  ردي  ب هب ا بی ر ارزیا زي و    یستز محیط ری

  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
ي وسعت دادن، سطح و نیـز گسـترش    حاوي اشارات و مفاهیم روشن، دایر بر پیشرفت، بسط، ترقی، نحوه  1ي توسعه واژه  توسعه

ظـر  توان به معنی پیشرفت در جهت دستیابی به اهدافی از پیش تعیین شده و روشن دانست. توسـعه را از ن  می است ولی 
توان به معنی پیشرفت، ترقی یا بهبود دانست. مفهوم توسعه با رشد اقتصادي متفاوت است، توسعه بر خالف رشد  می لغوي 

  هاي کیفی هم توجه می کند.  پردازد بلکه به جنبه می ي کمی نه تنها به جنبه
ي  عه عبارتند از (مستندات برنامهي مهم توس توسعه، فرآیند بهبود بخشیدن به کیفیت زندگی تمام مردم است. سه جنبه

  ):1379ي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسالمی ایران،  سوم توسعه
 هاي مناسب رشد اقتصادي  ارتقاي سطح زندگی مردم از طریق فرآیند -1
صادي کـه  و نهادهاي اجتماعی، سیاسی و اقت ها نظامایجاد شرایطی که موجب رشد عزت نفس مردم از طریق استقرار  -2

 مشوق شان مردم و احترام انسان باشد.
به عنوان مثال افزایش در تنـوع   ؛ها آنهاي مردم از طریق وسعت بخشیدن به حدود متغیرهاي انتخاب   افزایش آزادي -3

 کاالها و خدمات مصرفی
ي مدیریت نهادهـاي   وهتوسعه، فرآیند بهبود در مبانی علمی و فنی و دگرگونی و بهبود در سطح زندگی، شرایط کار و نح
اي در کنار هم هسـتند.   سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به طور بنیادي و اساسی و به صورت سیستمی و مجموعه

هاي اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و   توسعه فرآیندي با ابعاد مختلف و مجموعه اهداف گوناگون است. این ابعاد شامل جنبه
  فرهنگی جامعه است.

ي همه سونگري و کل گرایـی، تعریـف    هاي خود تفسیر نموده اند. در شالوده  مختلف، توسعه را براساس دیدگاهي ها گروه
اجتماعی، براي پاسخ گویی به  -هاي انسانی  روندي است فراگیر در جهت افزایش توانایی«توان چنین دانست: توسعه را می

هـاي پایـداري جهـان،      هاي فرهنگی جامعـه و بیـنش    پرتو ارزشاجتماعی، ضمن آنکه نیازها پیوسته در  -نیازهاي انسانی
ها و ابعاد مختلـف زنـدگی     توسعه مفهومی است همه جانبه که به مجموع نیازمندي«بر مبناي این تعریف». پاالیش یابند

تقرار مکـانی در  انسان توجه دارد. توسعه واقعی باید بتواند شرایط الزم را براي همه افراد جامعه صرف نظر از موقعیت اسـ 
  ».همه ابعاد، در جهت پویایی، رشد و تعالی مادي و معنوي آنان فراهم سازد

فرآیند توسعه فرآیندي چند بعدي است که شناخت و تجزیه و تحلیل آن مستلزم یک برخورد کل گرا و استفاده از تمـام  
  ابزار علوم اقتصادي و اجتماعی است.

فرآیند تغییري  ،ي پایدار د: توسعهکن گونه تعریف می اینتوسعه پایدار را نیز  2زیست و توسعه محیطکمیسیون جهانی  -1  ي پایدار توسعه
هاي حـال   و تغییر نهادي است که با نیازفناوري  ي ها، سمت گیري توسعه گذاري است در استفاده از منابع، هدایت سرمایه

 . )1382(پرمن و همکاران، سازگار باشد ،و آینده
توان بـه گـزارش    ي پایدار مطرح شده است، می ترین تعریفی که تاکنون از رویکرد توسعه ترین و جامع معروفدرمورد  -2

ي  توسـعه اشاره کرد. براساس این تعریف، همان طورکه در ابتدا مطرح شد،  3»ي مشترك ما آینده«تحت عنوان  برانت لند
هاي آینـده را   توانایی نسل که اینمین نماید، بدون أجهان را تکنونی هاي  نسلاي که نیازهاي  پایدار عبارت است از توسعه

انسـان بـا طبیعـت در سراسـر جهـان       ي هرابطـ  ،ي پایـدار  هاي خـود بـه مخـاطره افکنـد و ایـن توسـعه       در بر آوردن نیاز
 ). UNCED,1992(است

  ) تعریف زیر نیز براي مفهوم پایداري مطرح شده است:1998در اسناد یونسکو( -3
ي زمین بـه وجـود    اید منابع آب، هوا و خاك را خالص و بدون آلودگی، همانند زمانی که این منابع بر روي کرههر نسل ب

  ).  1382آمدند، براي نسل بعد باقی بگذارد(پرمن و همکاران، 
یه ي پایدار را به صندلی تشـب  ژوهش مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، توسعه ، مدیر بخش پ4فرانچسکو دي کاستري -4

زیستی هستند که همراه با هم و در ارتباط  ي آن، ابعاد توسعه اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و محیط کند که چهار پایه می

                                                   
 

1- Development 
2- World Commission on Environment and Development 
3- Our Common Future 
4- Francesco DeCastri,1995 
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
تر  هاي چنین صندلی، کوتاه کنند. وي معتقد است در صورتی که حتی یکی از پایه متقابل با هم، پایداري آن را تضمین می

ي پایـدار   آن صندلی نه راحت و نه پایدار خواهد بود. به عبارت دیگر فرآینـد توسـعه  هاي دیگري باشد،  تر از پایه یا ضعیف
زیستی متحول گـردد. ضـعف و کـارکرد هـر یـک از ایـن        هاي اجتماعی، اقتصادي، فرهنگی و محیط باید به موازات حوزه

 ). 1389شوند(پوراصغر،  میها را تحت تاثیر قرار داده و مانع از تحقق اهداف توسعأ پایدار  ها، سایر حوزه  حوزه
  دهد: ي پایدار ارائه می نیز تعریف زیر را از مفهوم توسعه FAO(1( سازمان خوار و بار و کشاورزي -5

هاي تکنولوژي و سـاختار تشـکیالتی    توسعه پایدار یعنی مدیریت و حفاظت از منابع پایه و معرفی و به کارگیري پیشرفت
هاي آینده به طور مستمر و معقوالنه تضمین کـرد. چنـین    ن را براي زمان حال و نسلکه از طریق آن بتوان نیازهاي انسا

شود و نه تنهـا عامـل تخریـب     اي سبب حفاظت از منابع سرزمینی، منابع آب و منابع ژنتیکی گیاهی و جانوري می توسعه
  ). FAO,1998( عی مقبول استزیست نیست، بلکه از نظر فنی مناسب، از لحاظ اقتصادي با ارزش و از جهت اجتما محیط

ي پایدار را به معناي ادغام اهداف اقتصادي، اجتماعی و  )، توسعهOECD,2001( هاي توسعه اقتصادي سازمان همکاري -6
هاي آتی براي برآورد نیازهایشـان تعریـف    زیستی براي حداکثر کردن رفاه انسان فعلی بدون آسیب به توانایی نسل محیط

  کند. می
ي پایـدار را نـوعی عـدالت     ، توسعه1994) در گزارش توسعه انسانی سال UNDP( ي عمران سازمان ملل متحد برنامه -7

هاي کنونی و آینده از یـک سـو و فراگیـر     هاي توسعه بین نسل کند که در آن بر تقسیم عادالنه فرصت توزیعی معرفی می
به معناي قدرت بخشیدن به مردم و حمایت از تمـامی   کند. فراگیر بودن در این تعریف، بودن آن از سوي دیگر تاکید می

  ).1382حقوق انسانی اهم از حقوق سیاسی، اقتصادي، اجتماعی و غیره است(پرمن و همکاران، 
(کوتـاه مـدت یـا     3ي توسعه پایدار، پایداري را به پایداري سـطحی  هاي مطرح شده در زمینه از مجموع دیدگاه 2گولد -8

هـاي   کند. در پایداري ضـعیف، گلـد، کـارآیی و راهبـرد     بندي می (بلند مدت یا بنیادین) طبقه 4نمادین) و پایداري عمیق
پـذیرد و بـه همـین     کند و معموال اهداف جامعه را بدون کنکاش عمیق می جایگزین با توجه به مصرف منابع را مطرح می
کند. در پایداري عمیق، گولـد، اهـداف بلنـد     هاي درمانی را هدف گذاري می دلیل براي رسیدن به پایداري، عمدتا راه حل

   کند. شناختی تاکید می هاي بوم ها و ساز و کارهاي مناسب با توجه به محدودیت مدت را مطرح کرده و بر طراحی نظام
شود کـه   دها گفته میمندي از مفاهیم، اصول موضوعه، قوانین و راهبر نظام ي هبه مجموع ،ایرانی پیشرفت -الگوي اسالمی  ایرانی -الگوي اسالمی

شناختی اسالم و در چهارچوب حقوق و اخالق اسالمی بـه   شناختی و هستی در ساختاري منطقی و براساس اصول معرفت
(مرکز کند راهبردها براي تغییر وضعیت موجود اقدام می ي هتحلیل وضعیت موجود ایران و تبیین وضعیت مطلوب آن و ارائ

  ).1390ریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري، برنامه عاونت ایرانی پیشرفت، م -الگوي اسالمی
هـاي تعیـین     هاي توسعه کشور در بلند مدت است. این نظریه حدود تقابـل   ترین جهت گیري نظریه پایه توسعه ملی اصلی  نظریه پایه توسعه ملی

اربردي، چشـم انـدازي از آینـده    کند و در قالب دیدگاهی شفاف و کـ  کننده در فرایند تشخیص مشی توسعه را تعیین می
  دهد.  توسعه ملی و نقش کشور در عرصه جهانی به دست می

هاي اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، امنیتـی و دفـاعی     ها و خط مشی  نظریه پایه توسعه ملی، اساس تعیین راهبرد
هاي توسعه و چگونگی نظام   فعالیتدهد و جهت دهنده نقش و وظایف دولت، نحوه مشارکت مردم در  کشور را تشکیل می

  گیري و اجرا است. تصمیم
نظریه پایه توسعه ملی، نقش محوري در طرح پایه آمایش سرزمین دارد و مرجع تعیین معیارها و موازین مورد استناد در 

ه پایه توسعه هایی از نظری تمامی مراحل تهیه طرح پایه آمایش سرزمین است. این طرح بازتاب فضایی و تبلور عینی بخش
  ملی است که قابلیت اثرگذاري بر سازمان فضایی کشور را داشته باشد.

تنظیم کنش متقابل بین عوامل انسانی و عوامل محیطی به منظور ایجاد سازمان سرزمینی مبتنی بر بهره گیري بهینـه از    ش سرزمینآمای
سـرزمین در چـارچوب اصـول مصـوب؛  از طریـق      شود.آمایش  می استعدادهاي انسانی و محیطی آمایش سرزمین نامیده 

                                                   
 

1- Food and Agriculture Organization 
2- Gold,1999 
3- Shallow Sustainability 
4- Deep Sustainability 
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افزایش کارآیی و بازدهی اقتصادي، گسـترش عـدالت اجتمـاعی، رفـع فقـر و محرومیـت و برقـراري تعـادل و تـوازن در          
برخورداري از سطح معقول توسعه و رفاه در  نقاط و مناطق جغرافیایی، ایجاد نظام کـاربري اراضـی متناسـب بـا اهـداف      

و هماهنگ سازي تاثیرات  اي منطقهزیست، ایجاد و تحکیم پیوندهاي اقتصادي درون و برون  ظ محیطتوسعه متعادل و حف
کند که بتواند اهداف  می مکانی سیاستهاي بخشی و سیاستهاي توسعه مناطق و محورهاي خاص به گونه اي عمل  -فضایی

  د.چشم انداز بلند مدت توسعه کشور و مدیریت یکپارچه سرزمینی را محقق ساز
هـاي اجتمـاعی، فرهنگـی، اقتصـادي و       هـاي مبتنـی بـر ایـدئولوژي نظـام و واقعیـت        اي از ارزش داوري چشم انداز آمیزه  چشم انداز

هـاي متفـاوتی را ترسـیم      هاي مختلف و متفاوت، آینده  ها و نگرش  ایدئولوژي که اینزیستی جامعه است. با توجه به  محیط 
ریزي بلند مدت و آینده نگـري، پـذیرش چشـم انـداز واحـدي اسـت کـه تصـویر          برنامه کنند، نخستین گام در پویش می 

هاي   سازگاري از آینده ممکن و مطلوب را ترسیم نماید. به عبارت دیگر، هدف نهایی چشم انداز، معطوف به تبیین گزینش
هاي میان مدت در مسـیر    ن برنامههاي انتخاب براي تدوی  نهادي و ارائه عرصه -راهبردي و جهات اصلی تحوالت ساختاري 

  حرکت به طرف جامعه آرمانی است.  
هـاي نهـایی جامعـه اعـم از اقتصـادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و          ریزي توسعه، هدف عبارت است از غایت خواسـت  برنامه در   1هدف

شـود. هـدف    ها تـدوین مـی    ها براي دستیابی به آن  هاي حاکم بر جامعه است و برنامه  زیستی منبعث از نظام ارزش محیط 
ي نسبی تحقـق آن را   توان درجه باشد، ولی داراي این ویژگی است که در پایان زمان برنامه می ممکن است کیفی یا کمی

  تعیین کرد.
 ها آنرنامه در جهت نیل به گردد و عملیات اجرایی ب بینی می ریزي پیش برنامه مجموعه مقاصد و منظورهایی که در جریان    2ي برنامهها  یا آرمان ها  هدف

  شود. تنظیم می
ي زمانی برنامه است و بایـد طـی    گردند و ناظر به دوره هاي آرمانی تعیین می  هاي کلی برنامه که در چارچوب هدف  هدف  3ي کلی یا کالنها  هدف

ننـد دسـتیابی بـه خـود     (ما کند هاي کلی برنامه را مدیریت عالی نظام مشخص می  برنامه تا حد امکان محقق شوند. هدف
  کفایی، کاهش انتشار گازهاي آالینده و...).

هـاي کیفـی     شـود، بـه هـدف    هاي خود به صورت کیفی وضع می  هاي مختلف فعالیت  هایی که در هر بخش یا زمینه  هدف  4ي کیفیها  هدف
ت و... براساس اهداف کلـی  شود. اهدافی مانند افزایش بهره وري بخش کشاورزي، افزایش کیفیت محصوال نسبت داده می

  شوند. می برنامه و همچنین تحلیل عملکرد گذشته و موجود بخش تنظیم 
هاي مربوط به هم و مربوط به یک رشـته تصـمیمات مـنظم و     برنامه، نمایش منظم و یا رعایت سلسله مراتب فعالیت -1  5برنامه

» گاهنامه تصمیم مـنظم براسـاس سلسـله مراتـب    «، هاي زمانی مختلف است. به عبارت دیگر برنامه مرتبط برحسب دوره
 عملیات است.

هـا و منـابع     ي سندي است که در آن شـرایط مطلـوب اقتصـادي و اجتمـاعی در چـارچوب محـدودیت       برنامه، توسعه -2
  شود. می هاي مناسب براي تحقق آن در نظر گرفته   ها و سیاست  بینی شده ترسیم گردیده و خط مشی پیش 

هـا و تصـمیمات     ، خط مشـی ها  ریزي، سندي است شامل مجموعه اي از چشم اندازها، سیاست ر ادبیات برنامهبرنامه د -3
است (گروه مطالعـات  ي تعیین شده  راهبرد توسعه بلند مدت و راهبردي براي اجراي عملیات و اقدامات آتی در چارچوب 

  ).1383آمایش، 
است. هر برنامه  هاي مشخص برنامه(بخش)   مختلف در ارتباط با یکدیگر براي تحقق هدفاي از عملیات و خدمات  مجموعه  برنامه اجرایی

  گردد.  تر تنظیم می هاي بلندمدت  هاي متعدد است. برنامه اجرایی، معموال در چارچوب برنامه اجرایی متشکل از طرح
عبارت است از یک جریان آگاهانه که به منظور دستیابی به اهداف معین و مشخص که انجام یک سلسـله   ریزي برنامه -1 6ریزي تعاریف برنامه

                                                   
 

1- Objective 
2- Goals 
3- Overall Goals 
4- Qualitative Goals 
5- Program 
6- Planning 



 هاي عمرانی زیستی طرح محیط  ارزیابی راهبردي   01/10/94  224
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(سازمان مدیریت و 

  )1379ریزي،  برنامه 
   کند. بینی می هاي مرتبط به یکدیگر را در آینده، پیش اقدامات و فعالیت

در  هـاي مطلـوب،    ریزي عبارت است از تهیه و توزیع و تخصیص عوامل و وسایل محدود براي رسیدن بـه هـدف   برنامه -2
 حداقل زمان و با حداقل هزینه

ریزي فرآیندي است هوشمندانه که طی آن مدیریت یک نظام، اهداف نظـام را بـراي زمـان مـوردنظر تعیـین و       برنامه -3
هـاي موجـود و قابـل      گیري براي نیل به اهداف تعیین شـده را بـا توجـه بـه محـدودیت      هاي تصمیم  راهبردها و چارچوب

   کند. می مه مشخص بینی در طی برنا پیش 
(مطلـوب) بـا    هاي الزم را براي تحقق هدف یا اهداف مـوردنظر  ریزي)، فرآیندي است که فعالیت (برنامه تنظیم برنامه -4

کند. بـدین   می بینی و تعیین  پیش ها،   هاي مناسب و منظم و با در نظر گرفتن جمیع امکانات و محدودیت  استفاده از روش
  بینی جامع درمورد چگونگی تحقق هدف یا اهدافی است که موردنظر است.  پیش مل یک نوع ریزي شا ترتیب برنامه

، ها آناي از تصمیمات مرتبط با یکدیگر، قبل از نیاز به اجراي  ریزي فرآیندي است شامل اتخاذ و ارزیابی مجموعه برنامه -5
ب در آینده وجود ندارد و در صورت اقدام، احتمال با توجه به این اعتقاد که بدون اقدام عملی احتمال وقوع وضعیت مطلو

 است. یابد. این تعریف جامع بوده و وجه مشترك متخصصان امر  رسیدن به نتایج موردنظر افزایش می
هاي پیشنهادي براي اقدام جهت دستیابی به اهـدا ف خـرد و کـالن معـین       مند گزینه نوعی دوراندیشی و بررسی نظام -6

  رویدادهاي مطلوب در آینده و اقدامات الزم براي ایجاد آن است . است که شامل تشریح
گیري  ي تصمیمها  ریزي فرآیندي است که اهداف نظام را براي زمان موردنظر تعیین کرده و راهبردها و چارچوب برنامه -7

 کند. بـه  می مشخص  ،نامهطی بر بینی در پیش ي موجود و قابل ها  براي نیل به اهداف تعیین شده را با توجه به محدودیت
رود بـه   می ها را به طریقی که انتظار  ها و فعالیت اي از طرح ریزي، بررسی دقیق آینده است تا مجموعه عبارت دیگر برنامه

گروه مطالعات آمایش، موسسه عالی آمـوزش و پـزوهش مـدیریت و    (ها را مشخص نماید نظم درآورده و ترتیب اجراي آن
  ). 1383، ریزي برنامه

اي  ریزي یک امر مستمر و مجموعه ریزي یک جریان است نه یک عمل مقطعی و یا یک سند تدوین شده. برنامه برنامه -1  ریزي برنامه هاي   ویژگی
هایی است کـه   ها و ابتکار شیوه آوري، انتخاب، بررسی و قضاوت، تعیین اولویت ي جمع از فعل و انفعاالت پیچیده در زمینه

 سازد. ف موردنظر را میسر میدستیابی به اهدا
اسـت توسـط    ریزي یک امر آگاهانه و داراي عزم و قصد است. هرچند که تصادف، شـانس و احتمـاالت ممکـن     برنامه -2

هاي اقتصـادي   ریزي، انتخاب منطقی و اصلی شقوق مختلف کار و سیاست ریزي در نظر گرفته شود اما جریان برنامه برنامه
   باشد. شده می اهداف تعیینگوناگون به منظور تحقق 

هـا بایسـتی از    ها و اقدامات است که بایستی در آینده صورت پذیرد. این سلسله فعالیت ریزي یک سلسله فعالیت برنامه -3
  باشند. یک طرف با یکدیگر هماهنگ باشند و از طرف دیگر متناسب با اهداف برنامه تنظیم شده 

  گردند. هاي آینده متناسب با این اهداف تعیین می د که سلسله فعالیتکن ریزي اهدافی را دنبال می برنامه -4
 گیرد: ریزي در سطوح گوناگونی انجام می برنامه   ریزي برنامه سطوح 

: این گرایش را دارد که در محتوا، به شدت اقتصادي باشد. بی گمان، این مورد در انگلستان 1ریزي در سطح ملی برنامه  -1
تواند به  ریزي اقتصادي ملی می برنامه ریزي فیزیکی ملی دارند.  برنامه که برخی از کشورها، سیستمی از وجود دارد؛ هرچند 

ي بلند مـدت کـه بـا     شکل تخصیصی کوتاه مدت، تقسیم شود که با ثابت سازي افت و خیزهاي اقتصادي و شکل نوآورانه
ي  هـاي پـنج سـاله    ) و طـرح 1965طرح ملـی انگلسـتان(  اي از رشد اقتصادي، سرو کار دارد.  هاي ویژه  دسترسی به درجه

هـاي ویـژه)     ها، چندهـدفی(با هـدف   ریزي بلند مدت هستند. این طرح برنامه هایی از   گوناگون فرانسه پس از جنگ، نمونه
  ي ایدئولوژي هر کشور، متفاوت هستند. هستند و در اجرا بر پایه

انـد و از روشـی نتیجـه     تري داشـته  ، نقش غالب4و روستایی 3ریزي شهري هبرنام : در اینجا 2ریزي در سطح محلی برنامه  -2

                                                   
 

1- Planning at National Level 
2- Planning at Local 
3- Urban Planning 
4- Rural Planning 
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
ریزي با جزء مکانی(فضایی) یا جغرافیایی  برنامه ریزي شهري، به  برنامه تر در راستاي کاربري اراضی است.  شود که بیش می
هـایی، بهتـر از     است کـه از جنبـه  ي کاربري زمین)  ها (یا شیوه  گویند که هدف اصلی آن، تامین ساختار مکانی فعالیت می

، 2»ریـزي فضـایی   برنامـه  «و شاید  1»ریزي فیزیکی برنامه «ریزي، با عنوان  برنامه ریزي است. این  برنامه الگوي موجود بدون 
ریزي روسـتایی، شـناخت و آگـاهی از وضـعیت موجـود روسـتاها از نظـر         برنامه . 3تر و بدون بار ارزشی است هاي دقیق  واژ

 کوشد. برداري از منابع، می ترین بهره ریزي، به منظور بیش برنامه ی، اقتصادي، اجتماعی و طبیعی است و براي فیزیک
در بسـیاري از کشـورها    5ریزي در سطح میانه برنامه ي گذشته، نیاز براي  : در چند دهه4اي ریزي در سطح منطقه برنامه  -3

ریزي، خالء بـین سـطح ملـی و محلـی را پـر       برنامه اي  ت. سطح منطقهمانند انگلستان، نیروي حرکتی به دست آورده اس
هاي اقتصادي و اجتماعی و با امکانات و مشکالت گوناگونی سر و کار دارد که آن را   اي با ویژگی ریزي منطقه برنامه کند.  می

  سازد. از دیگر مناطق، جدا می
در رابطـه بـا    7»پیوند«سطح براي تعریف است؛ چیزي مانند یک : شاید دشوارترین 6اي ریزي در سطح زیرمنطقه برنامه  -4

تر است و اگرچه ممکن است به خـوبی تعریـف شـدنی نباشـد، امـا از نظـر عملـی، منطـق          ي بزرگ بخشی از یک منطقه
با تر، در ارتباط  مشخصی دارد. در انگلستان، زیرمنطقه ممکن است مرزهاي اقتدار محلی را در همپوشی قرار دهد که بیش

در رابطه با مرزهاي اداري باشد. یک ناحیه محلی با ساختاري ویژه، مشکالت و  که اینشود تا  اي، تعریف می مشکالت ویژه
تواند به عنوان بـاالترین   تر تاکید بر اجزاي فیزیکی است و زیرمنطقه می ي خود را دارد. در این سطح، بیش توانمندي ویژه

 اجزاي فیزیکی، اجزاي اساسی طرح هستند. سطحی در نظر گرفته شود که در آن،
ي زمانی مشخصی در یک کشور وجود نداشته باشد. در برخی از کشـورهاي   ي این سطوح، ممکن است در نقطه البته همه

  اي داشته باشند. اي و زیرمنطقه اي ممکن است تمایز اندکی با سطوح منطقه کوچک، سطوح ملی و منطقه
هـا و    ها، دستورالعمل ها، سیاست  اي از اهداف و بیان استراتژي سندي است حاوي مجموعه: 8یي مل ریزي توسعه برنامه  -5

 –ي اقتصـادي   اجتمـاعی کشـور بـراي توسـعه     -سازماندهی الزم براي نیل به اهداف تعیین شده که مـدیریت اقتصـادي  
هـایی اسـت کـه بـه      ها و سیاسـت   ژيي توسعه، تشخیص و تعیین استرات کند. منظور از تدوین برنامه اجتماعی تدوین می

  هاي کلی اقتصادي و اجتماعی را هموار سازد.   بهترین شکل، راه دستیابی به هدف
چارچوبی است که مجموعه حرکات و اقدامات اصلی را براي دستیابی به اهداف ترسیم کرده و چگـونگی تخصـیص کلـی      9راهبرد یا استراتژي

دارد. تدوین استراتژي،  ها درحال و آینده بیان می  هاي مطلوب و خنثی کردن تهدید  منابع را براي به دست آوردن موقعیت
  هاي جایگزین است.   مستلزم برگزیدن یک جهت گیري کلی و تخصیص منابع از میان چارچوب

اي کلی و چارچوب تخصیص ه گونه که راهبرد، جهت گیري گیري براي مدیران است. همان دستور راهنماي تفکر و تصمیم  10سیاست یا خطی مشی
هاي مختلف  گیري در انتخاب گزینه ها و خطوط راهنماي تصمیم ها چارچوب کند، سیاست منابع یک برنامه را مشخص می

اي از معیارها و تدابیر قانونی، فنی، اجرایی،  صورت مجموعه ها به کند. سیاست اجراي راهبرد براي تحقق هدف را فراهم می
سـازد. بـه عنـوان     هاي برنامه را فراهم می موجبات و تسهیالت الزم جهت تحقق هدف ها آنه اتخاذ پولی و مالی هستند ک

هاي مالیـاتی (ماننـد    هاي پولی (مانند اعطاي وام کم بهره) و سیاست مثال، براي کاهش انتشار دي اکسید کربن، سیاست
  شود. مالیات بر کربن)، اتخاذ می

بر جریان امور. از دیدگاه برنامه ریز، نظارت از مراحل اساسی کنترل در انجام صحیح عملیات  معناي لغوي آن یعنی نظارت  11نظارت
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
اي است. به عبارت دیگر، مجموعه اقدامات و عملیات استاندارد شده به منظور روشن ساختن کمی میزان انحرافات  توسعه

  بینی شده است. هاي پیش  امور اجرایی موردنظر از ضوابط و برنامه
 مختلف هاي و فعالیت عملیات انطباق کنترل و بررسی منظور به نظارتی نهادهاي سوي از که مستمر است فعالیتی رت،نظا

 تـوان  مـی   را نظـارت  واقـع  در .شود می  انجام کشور، مقررات و قوانین در شده منظور مالی و زمانی کیفی، کمی، اهداف با
 .نامید ها  ستانده با آن ي رابطه و ییاجرا عملیات یک به نهاده ورود از حاصل فرآیندي

 توان می انتظار  مورد نتایج از انحراف ي مشاهده صورت در که شود انجام پروژه یک پدیدآوري طول در تواند می  فرآیند این
 یا و بعدي بروز مشکالت از ذیربط، مراجع به اصالحی پیشنهادهاي ي ارائه و موجود مشکالت از الزم هاي  گزارش ي ارائه با

 .است (همان) ریزي برنامه سیستم اصالح نظارت، مهم نتایج از دیگر عبارت کرد. به جلوگیري مشابه،
هـا و   صورت منظم (سلسله مراتب) تحلیل روابط علت و معلولی به طوري کـه بتـوان ویژگـی    ها به  نمایش حوادث یا پدیده  راه گزین یا سناریو

هاي مختلـف اقتصـادي،     ي از مفروضات از پیش ساخته شده را بر روي پدیدهخصوصیات یک تحول معین بر مبناي تعداد
 زیستی و غیره، بازشناخت. محیط اجتماعی، 

ي زمـانی   اي معـین و در یـک دوره   هاي مطالعاتی، فنی و اجرایی همبسته کـه بـا هزینـه     اي از اقدامات و فعالیت مجموعه  طرح
  شود. هر طرح معموال شامل چندین پروژه است. ، انجام میمشخص، براي رسیدن به هدف از پیش تعیین شده

  هاي ملی طرح -الف  انواع طرح
گردد کـه از نظـر    می هایی اطالق  هاي مرکزي است و به طرح ها و سازمان  هاي ملی، منحصرا در قلمروي وزارتخانه طرح -

هاي اجرایی، طویل المدت هسـتند. در    نظر دورهي راهبردي داشته و از نقطه  اعتباري و فنی داراي ابعاد وسیع بوده، جنبه
  شوند. می مند  واقع تمام یا قسمتی از کشور از آن بهره

گذاري بزرگ و از نظر فنـاوري   ي راهبردي دارند و از نظر سرمایه هایی هستند که جنبه ي طرح هاي ملی، مجموعه طرح -
هاي آمـوزش عـالی، سـدهاي بـزرگ،      تر است، مانند طرح بیشنیز از یک منطقه  ها آنپیچیده اند و آثار مترتب بر اجراي 

  صنایع سنگین.
  اي هاي منطقه طرح -ب

ها از  و بودجه بندي آن به استان واگذار شده است. این طرح ریزي طرحشود ولی  می ها در مرکز انجام  ریزي این طرح برنامه
هاي خاص ناحیه اي است وسبب  انجام شده در طرح هاي  نظر اعتباري و فنی، جنبه متوسط داشته و مکمل سرمایه گذاري

  گردد. می تر در سطح استان  افزایش هماهنگی بیش
  هاي ساختاري طرح -ج

را در  نیبرداري از زمـ  ریزي بهره در برنامه یراهبردي اصل  استیگزارش مکتوب است که س کیمتشکل از  يطرح ساختار
ها محدود و مختص به مکان   استیو س شنهادهایپ نیکند. ا می را بازگو  راتییتغ يبرا یکل يشنهادهایپ نیتر مهم و منطقه

و  کیتراف يبرا یتیریاقدامات مد رینظ ،نیبرداري از زم بهره گریبا توسعه و موارد د مایبلکه مستق  ستندیدر استان ن یخاص
منطقـه تـاثیر گذارنـد، بـه      ندهیآ يکه بر رو یاز موضوعات یگستره کامل دیو باهستند در ارتباط  يکالبد طیگسترش مح

  .کل، مورد توجه قرار دهند کیمثابه 
  هاي محلی طرح -د

را بـه   هـا  آندهنـد. و   می را توسعه و بسط  يشده در طرح ساختار نیتدو یکل يشنهادهایها و پ  استیس یمحل يها طرح
ریزي را  و نهاد برنامه شنهاداتیپ است که يشامل برنامه ا یسازد. طرح محل می مربوط  نیسرزم يها و مکان قیمناطق دق

ـ ا يل بـرا مسـتد  هـات یتوج زیـ تحـت پوشـش طـرح) و ن    ه(در منطقـ  نیاز زمـ  يریموارد بهره گ ریجهت توسعه و سا  نی
  .کند می بازگو  ،را شنهاداتیپ
  هاي استانی طرح -ه

آن با استفاده از امکانات  اي که طرح ریزي آن در محل و اجراي هاي منطقه اي و طرح هاي خاص ناحیه اي از طرح مجموعه
ها مـوثر و از سـوي     ي اول در پیشرفت استان هاي استانی در درجه پذیر است. طرح مشترك محلی و ملی در استان، امکان
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
  هاي ارزي، دفاعی و...) مغایرت نداشته باشند.  هاي عمومی دولت (مانند سیاست دیگر با اهداف و سیاست

 1هاي جامع طرح -و
شوند. در ایـن طـرح،    می ي یک زمینه یا موضوع شناسایی  ي جوانب یا قلمروهاي پیوسته یا ناپیوسته کلیهدر طرح جامع، 

ها، روابـط و   شوند. به عبارت دیگر در این طرح می ها یا قلمروهاي مربوطه به صورت مرتبط و پیوسته بررسی   تمامی جنبه
  گیرند. قرار میها، مد نظر   آثار متقابل عوامل مطرح شده در این قلمرو

هاي ذیل برنامه توسعه در طول دوره اجراي برنامه و بررسـی    ها و پروژه ها و طرح بررسی و پایش اجراي راهبردها، سیاست  ارزشیابی عملکرد برنامه
  دهد.  میآثار اجراي برنامه را مورد توجه قرار  آثار آن بر توسعه کشور در حین اجراي برنامه و عمدتا پس از آن. ارزشیابی، 

(پیشنهاد طرح اجراي کار، یا تنظیم و مبادله موافقتنامه) عبارت است از تعیین و انتخاب عملیات مشخصـی   ریزي طرح -  ریزي طرح
ممکن  ریزي طرحهاست. زمان   سازد و شامل برآورد کلی منابع الزم براي اجراي آن می ها را امکان پذیر   که حصول به هدف

  تر باشد. ها یکساله و یا بیش  طبیعت برنامه است با توجه به نوع و
توان آن را به دو بخش  می به نوعی  هاي مشخص و اجرایی است و ، فرآیند تبدیل اهداف کلی برنامه به فعالیتریزي طرح -

بردارد را در  پذیر امکانهاي ضروري و  پردازي، ارزیابی اولیه فعالیت تقسیم کرد که بخش کالن آن مراحل شناسایی، نظریه
 به دنبال راهی است براي تحقق اهداف و راهبردهاي کلی تعیین شده در برنامه. ریزي طرحو این قسمت 

هاي مختلف، تعیـین   یعنی قسمت اجرایی و خرد، به مباحثی همچون تقسیم کار دستگاه ،در سطح دوم خود ریزي طرح -
  .پردازد می  ،جرامحل مناسب براي انجام و برآوردهاي مالی و زمانی الزم براي ا

شـوند و براسـاس    مـی  هاي کمی، هدف گذاري و براي تحقق اهداف کیفی بخش، تعیین  هاي کمی براساس شاخص هدف  2اهداف کمی برنامه
ریـزي مشـخص    برنامـه  ي  هاي مختلف آن در زمـان مشـخص در طـول دوره    وضعیت مطلوب بخش یا اجزاء سازمان ها آن
باید توجه کرد که این اهداف با توجه به تحلیل دقیق وضع گذشته از یک سو و اسـتراتژي  گردد. در تعیین این اهداف  می

اي  درصد انتشار گازهاي گلخانـه  5درصد تولید ناخالص داخلی، کاهش  8گردد (مانند رشد  کلی از سوي دیگر تدوین می
   و...)

یک زمان مشخص و با صرف اعتبار معین به منظور  مجموع عملیاتی که براساس توجیهی فنی، اقتصادي و اجتماعی در -  3پروژه
دهد. به عبارت   می شود. معموال پروژه بخشی از عملیات یک طرح را تشکیل   می تولید(اجتماعی، اقتصادي، زیر بنایی) انجام 

  تواند شامل چند پروژه باشد.  می دیگر هر طرح 
  ي زمانی مشخصی به انجام رسد.  بایست در یک بازه می ها در راستاي اهداف خرد معین که   اي از فعالیت مجموعه -

هاي عمده و خطوط اساسـی تحـول بلنـد مـدت نظـام را در        گیري محورهاي اساسی چشم انداز، مضامینی است که جهت  محورهاي اساسی چشم انداز
بلند مدت) کـه بـر    هاي  (هدف کند. این محورها می هاي مختلف و در مسیر حرکت به طرف جامعه آرمانی مشخص   عرصه

هاي پیشِ روي کشور است که براي تحقق چشم انـداز    گرفته از نتایج مطالعات چشم انداز بلند مدت است، در واقع چالش
  هاي بلند مدت باید وجهه همت قرار داده شود.   مطلوب آینده تحقق این هدف

هـاي توسـعه اقتصـادي، اجتمـاعی و تهیـه       ریـزي  لقی شده و مبناي برنامـه ابزار اصلی مدیریت همه جانبه فرایند توسعه ت سند ملی آمایش سرزمین
پذیر بوده و در مقاطع معین قابل تغییر و اصـالح   ي فضایی و فیزیکی است. این سند داراي ماهیتی پویا و انعطافها برنامه

(نظریه پایه توسعه ملی قانون برنامه چهارم، سند ملی آمایش سرزمین شامل سه سطح کالن  72است. براساس مفاد ماده 
  ها) است. هاي بخشی) و استانی (نظریه پایه توسعه استان گیري و ضوابط ملی آمایش سرزمین)، بخشی (جهت

، اي منطقـه هـاي کالبـدي    ي اسـتانی و طـرح  هـا  برنامـه اي، نظیر  اسنادي است مصوب مشتمل بر سطوح استانی و منطقه اي اسناد منطقه
  مصوبات دولت و مانند آن

 نواع منطقها
  

تـوان بـه    مـی  هـا   بنـدي  منطقـه ین ایـن  تـر  مهـم شـود، کـه از    مـی  هـا انجـام    بندي منطقههاي مختلف طیفی از   از دیدگاه
  هاي زیر اشاره کرد: بندي منطقه

                                                   
 

1- Comprehensive Project 
2- Quantitative Goals 
3- Project 
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
ي اول از لحاظ خصوصیات اقلیمی و اکولوژیک  ي جغرافیایی: عبارت است از یک فضاي جغرافیایی که در درجه منطقه -1

 همگن و یا داراي مشخصات یکسانی است. و محیطی
ي توسعه: عبارت است از یک فضا و محیطی که از لحاظ امکانات و منابع توسعه یکسـان و همگـن و از جهـت     منطقه -2

 ریزي و توسعه است. خصوصیات اقتصادي و اجتماعی، یک مکان همسان براي برنامه
بنـدي       که براساس ضوابط و معیارهاي سیاسی و اداري، نظیر مرز ي اداري: عبارت است از یک فضاي جغرافیایی منطقه -3

 بندي شده است. ها به صورت مصنوع تقسیم  استان
اي است که نواحی مختلف تشکیل دهنده ي آن با یکدیگر ارتباط و کنش و واکنش فراوان  ي عملکردي: منطقه منطقه -4

 د.تر ارتباط دارن دارند و با نواحی خارج از منطقه کم
ي کانونی است و در آن یک نقطه داراي  ي عملکردي است که داراي یک نقطه ي کانونی: شکل خاصی از منطقه منطقه -5

 اي است. اي و نوعی رهبري منطقه برتري منطقه
خیـزد   هاي متقابل که از منافع مشترك برمی اي است که مردم آن را با وابستگی ي سازمانی یا ارگانیک: منطقه منطقه -6

 دهند. به یکدیگر پیوند می
ي نفوذ نموده،  عنوان قطب، ایجاد میدان مغناطیسی و حیطه یک شهر به ها آني قطبی: مناطقی هستند که در  منطقه -7

 کند. هاي منطقه را به خود جذب و در خود قطبی می تمام فعالیت
ي مهم، همگن بـوده و در   ي خاص و ویژه اي است که نواحی مختلف آن از چند جنبه ي رسمی یا واحد: منطقه منطقه -8

  شود، مشترك باشند. تعریف می ها آنسازي براي منطقه موثرند و منطقه براساس  متغیرهایی که در نقش
ح هاي استانی با استفاده از ساختار متحول و کارکردهاي آن در سه سط  تنظیم و ارتقا امکانات و روابط درون و بین دستگاه  مدیریت آمایش استان

  ها، درون سازمانی و نیروي انسانی هاي بین سازمان  ارتباط
ها و اقدامات مربوطه به دو نوع انفعالی (درمـانی) و فعـال    زیستی که براساس سیاست محیط نحوه نگرش به امور و مسایل   زیستی محیط رویکرد به 

نگـرش، بـه مـدیریت پیشـگیرانه و واکنشـی      زیستی بر حسب نوع  محیط هاي   بندي است. مدیریت (پیشگیرانه) قابل طبقه
  شوند. می تقسیم 

ارزیابی توان اکولوژیکی 
  محیطی

ریـزي   بینی توان بالقوه سرزمین و یا نوع کاربرد طبیعی آن اسـت. ارزیـابی سـرزمین ابـزاري بـراي برنامـه       پیش تعیین یا  
  رود.  می راهبردي استفاده از سرزمین به شمار  

  گویند. بالقوه محیط را در برگشت به حالت اولیه پس از اعمال فشار در اثر استفاده از آن، توان برگشت پذیري می قدرت  توان برگشت پذیري
  یک اکوسیستم خرد که بین منابع اکولوژیکی پایدار آن همگنی و همشکلی وجود دارد  بوم واحدهاي زیست

تواند از آنان حمایت کند. همچنین به حداکثر  می  ها آنه محیط پیرامونی حداکثر تعداد جمعیت یا افراد یک گونه خاص ک  ظرفیت تحمل محیطی
تواند پایدار باشد. ظرفیت  می  ها آنشود که محیط پیرامون  هایی گفته می  ) یک جمعیت یا تعداد گونهBio massبیوماس (

طبیعی و یا انسـان   منابع شود به طوري که می تحمل به سطحی از استفاده در چارچوب سطح مشخصی از مدیریت اطالق 
  منشا، در یک دوره زمانی طوالنی پایدار بمانند.

کننـد.   مـی  امکان بالقوه یا بالفعل وقوع خطر براي فرد یا جمع یا اموال و یا اجتماع و سازمانی که در آن زیست یا فعالیت   تهدید
شـود و در   مـی  انی یا مالی به فرد یا جمع تهدیدات، در صورت بروز شرایط مساعد، به ایجاد خطر و وارد کردن خسارت ج

  شود. می پرداخته شود، احتمال بروز خطر کاهش یافته یا منتفی  ها آنصورتی که از راه مناسب، به مقابله با 
  تهدیدات اجتماعی

  
ان تهدیداتی است که به صورت کنش یا واکنش و یا رفتارهاي جمعی در یک جامعه یا اجتماع معینی در زمـان و یـا مکـ   

سازد. مثال آن، افزایش میـزان   می ي پایدار آن را مختل  کند که روند زیست و فعالیت آن اجتماع و توسعه می معینی بروز 
هاي جمعی، سرقت و یا فساد در یک اجتماع معین در زمان معینی است که میزان همبستگی اجتماعی و فرآیند   قتل، نزاع

  زد. سا می ي آن را با اختالل مواجه  توسعه
  تهدیدات فرهنگی

 
هاي فرهنگی در یک جامعه یا اجتماع معینـی    تهدیداتی است که به صورت رفتارهاي جمعی مبتنی بر باورها و یا واکنش

کند که روند زیست و فعالیت آن  می هاي حاکم بر جامعه بروز   در زمان و یا مکان معینی به صورت رفتارهاي مغایر با ارزش
سازد. مثال آن، باورهایی که بخشی از نیروهاي بالقوه فعال جامعه را (مانند زنان  می پایدار آن را مختل ي  اجتماع و توسعه

  ها) از آموزش یا کار کردن محروم سازد.  یا اقلیت
  تهدیدات اقتصادي

  
ا، رکود، گرانی و ه  ي پایدار اقتصاد یک جامعه را به هر نحوي مختل سازد. مثال آن، تحریم خطراتی است که رشد و توسعه

  یا ایجاد کمبودها در یک جامعه چه به صورت عمد و یا غیرعمد، ممکن است صورت گیرد.

تهدیدات ناشی از وقوع رخدادهاي طبیعی مانند زلزله و سیل که در بر دارنده خطراتی است کـه جـان و مـال افـراد و یـا        تهدیدات طبیعی
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
سازد. مثال آن تخریب شهرها و روستاها و کشته  می را با خطر و اختالل مواجه ي معینی  ي پایدار جامعه هاي توسعه  برنامه  

  شدن افراد بر اثر وقوع زلزله یا سیل.
  تهدیدات امنیتی

  
کند که روند  می خطراتی است که به صورت عینی یا ذهنی، شرایط و یا احساس ناامنی در یک جامعه را، به گونه اي ایجاد 

ست وفعالیت عادي آن را دچار اختالل سازد. مثال آن افزایش میزان قتل، سرقت، بمب گذاري و یا ي پایدار و یا زی توسعه
  منجر شود. می که به ایجاد ترس و وحشت عمو ها آنشایعات مربوط به 

  تهدیدات تکنولوژیک
  

شـود. مثـال آن،    مـی  هـاي نـوین در جوامـع ایجـاد      هاي اقتصادي مبتنی بـر فـن آوري   خطراتی هستند که بر اثر فعالیت
هاي خطرناك در جامعه و   ها یا کارخانجات مواد شیمیایی و یا انتشار مواد سمی و آلودگی  هاي بزرگ پاالیشگاه سوزي آتش

  هاي ارتباطات، الکترونیک و حمل و نقل است.  یا خطرات ناشی از سیستم
  امنیت

  
ومی فراگیر و به مفهوم نبود تهدیداتی است کـه رونـد و   ها مفه  ي آمایش سرزمین و آمایش استان مفهوم امنیت در برنامه

ها را با هرگونه مشکل جدي مواجه سازد. این مفهوم شـامل تهدیـدات     ي پایدار کشور یا مناطق و استان هاي توسعه  برنامه
سیاسـی،  هـاي نـوین، تهدیـدات اقتصـادي،       ناشی از وقوع بالیاي طبیعی، تهدیدات ناشی از گسترش استفاده از فن آوري

ي کشور و استان در این رابطه قابل تصور باشد،  امنیتی، نظامی و یا هر تهدیداتی است که در رابطه با مدیریت روند توسعه
  مانند امنیت غذایی و قضایی.

ي پایـدار   هـاي توسـعه    هایی که به منظور حفظ جان و مال مردم و یا برنامه  ي اقدامات و برنامه ایمنی عبارت است از کلیه  ایمنی
  شود.  می کشور یا مناطق آن را به صورت مقابله با تهدیدات، تدوین و به مورد اجرا گذاشته 

شاخصی ترکیبی متشکل از تولید سرانه ناخالص داخلی، امید به زندگی در بدو تولد و آموزش که براي اندازه گیري سطح   شاخص توسعه انسانی
  شود. می ه برخورداري جوامع از توسعه انسانی محاسب

صـورت   صورت دائم انجام پذیرد مهاجرت دائم و در غیر این چه به مهاجرت تغییر محل اقامت از مبدا به مقصد است، چنان  مهاجرت موقت
  گیرد.   تواند با هدف تجارت، اشتغال، تحصیالت و مانند آن صورت  شود. مهاجرت موقت می مهاجرت موقت نامیده می

  گردد. می یا اقامت دانشجویان غیر بومی به منظور تحصیل از انواع مهاجرت موقت محسوب  کشاورزان ومهاجرت فصلی 
ها، تامین کنندگان تخصصـی، ارائـه دهنـدگان خـدمات و موسسـات        اي به هم مرتبط از بنگاه تمرکز جغرافیایی مجموعه هاي صنعتی خوشه

تجاري) در یک زمینه تخصصی مشخص که علیرغم رقابت بـه   هاي  ها، موسسات استاندارد و اتحادیه  وابسته (نظیر دانشگاه
ها عامل اصلی در ارتقاء نوآوري و انتشار فناوري بـه صـنعت از طریـق ادغـام منـابع       پردازند. خوشه می همکاري با یکدیگر 

  آیند. می تحقیق و توسعه به شمار 
هـا   اي تولیدي خود را بر یـک یـا تعـداد محـدودي از فعالیـت     ه  نوعی از تقسیم کار است که در آن هر فرد یا بنگاه تالش  تخصصی شدن

کند تا هر اقتصادي از منابع محدودش کارآتر استفاده کند و از این طریق نسبت  می کند. تخصصی شدن کمک  می متمرکز 
هـر  تـري تولیـد کنـد. بـا تخصصـی شـدن،        به زمانی که این گونه تقسیم کار صورت نپذیرفته بود، کاالها و خدمات بیش

  یابد. می هاي نسبی دست  اقتصادي در تولید کاالها و خدمات تخصصی به مزیت
هاي اقتصادي و یـا سـکونتگاهی در یـک حـوزه      الگوي فضایی عبارت است از یک گروه به هم پیوسته کارکردي از فعالیت  الگوي فضایی

شوند: نقطه اي،  می بندي  به چهار گروه طبقهویژه که داراي ابعاد همگونی، گرهی و سلسله مراتبی باشند. الگوهاي فضایی 
  خطی، سطحی و حجمی.

نحوه استقرار مراکز فعالیتی در سطح استان به صورتهاي مختلف خطی، شعاعی، خوشـه اي و ماننـد آن، الگـوي اسـتقرار       ها فعالیتالگوي استقرار 
هیمی ماننـد حرکـت و جریـان، انتشـار، هزینـه      شود. تحلیل الگوي سازمان فضایی با استفاده از مفـا  می ها نامیده  فعالیت

شود. بحث محوري جغرافیایی در این زمینه این است که مکان  می مسافت، سلسله مراتب، پیوند و قابلیت دسترسی؛ انجام 
هاي فیزیکی و انسانی در پهنه زمین داراي الگـو، نظـم و علـت وجـودي اسـت. وهمچنـین سـاختارهاي فضـایی و           پدیده

  آورند. می ضایی، الگوهاي فضایی را به وجود فرآیندهاي ف
الگوي استقرار مراکز 

  سکونتگاهی
  

نحوه استقرار مراکز سکونتگاهی اعم از شهري و روستایی در پهنه سرزمین که در واقع نشان دهنـده اسـتخوانبندي و یـا    
ه سه سوأل اساسی زیر را امکان اسکلت مراکز جمعیتی در ارتباط با یکدیگر است. شناخت الگوهاي سازمان فضایی پاسخ ب

  سازد: می پذیر 
  اند؟ ها مستقر شده ها در این مکان  چرا این پدیده -1
  اند؟ ها استقرار یافته چگونه در این مکان -2
  الگوي پدید آمده از چه نظر داراي اهمیت است؟ -4

موال با احتساب حوزه نفوذ مربوطـه در نظـر گرفتـه    منظور از سکونتگاه در این مطالعه مراکز زیست و فعالیت است که مع  سکونتگاه
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
  شوند (شهرها، روستاها، مراکز فعالیت). می   

  دهد. می تشکیل  ها آنو روابط کارکردي مابین  ها آنها، کارکرد  ساختار سکونتگاهی را سکونتگاه  ساختار سکونتگاهی
  فضایی سازمان

  
داللـت دارد. سـازمان فضـایی     هـا  آنم فضایی و نحوه ارتباط بـین  سازمان فضایی بر ترتیب و چگونگی استقرار عناصر نظا

  زیستگاههاي انسانی، شهري و ناحیه اي، نتیجه مستقیم فرآیندهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و نهادي است.

  ساختار فضایی
  

بیعـی سـازمان   ساختار فضایی محصول فرآیند فضایی است که در آن فضا به وسیله فرآیندهاي اجتمـاعی، اقتصـادي و ط  
پذیرد. محـل اسـتقرار هـر     می یابد. این سازمان یابی از محل استقرار عناصر و اجزاء داخلی یک پراکندگی فضایی تاثیر  می 

جزیی نسبت به هریک از اجزاء دیگر و جایگاه هر جزیی نسبت به همه اجزاء، با هم و توام سازمان یـابی فضـایی را شـکل    
ها که نتیجه فرآیندهاي طبیعی، اجتماعی و اقتصادي است   یی از آرایش و سازمان یابی پدیدهدهند. درواقع ساختار فضا می 

  آید. می به وجود 
  فرآیند فضایی

  
آورد. فرآیند فضایی عمدتا حاصل  می وجود  فرآیند فضایی سازوکاري است که ساخت فضایی توزیع یک یا چند پدیده را به

  هر فرآیند فضایی یک نوع رابطه علت و معلولی قابل بررسی است.تصمیمات انسانی است. از این رو در 

گیـرد. هـدف بایـد     می ریزي آمایش استان صورت  برنامه وضعیت، حالت و یا موقعیتی است که براي رسیدن به آن فرایند   هدف
  اشد.متناسب با امکانات و منابع واقعی و در زمان تعیین شده از نظر منطق علمی و عملی، تحقق پذیر ب

هاي معینی است که در جهت رسیدن به هدف یا اهداف موردنظر در برنامـه آمـایش     اي از اقدامات و دستورالعمل مجموعه  سیاست
  شود.  استان، در چارچوب راهبردهاي تعیین شده تعیین و به مورد اجرا گذاشته می

ن شده و شامل مجموعه اي از دستورهایی است که قابلیت اجـرا  هایی که براي سطح اجرا تدوی مجموعه تصمیمات و روش  هاي اجرایی سیاست
  گیرد. می داشته و به عنوان دستورالعمل اجرایی مورد استفاده قرار 

اي اجـرا   به گونـه  تحقق یک هدف خاص یا ی است که براي رفع یک مشکل وها و اقدامات  ها، پروژه طرحپروگرام، مجموعه   پروگرام
  موجود برطرف شده و هدف موردنظر تحقق یابد. مشکل که در پایانشود  می

هاي   فرهنگی و سیاسی متناسب با ظرفیت -اجتماعی -هاي مختلف اقتصادي  دستیابی به حداکثر سازگاري ممکن در حوزه  اي هاي منطقه تعادل
د. در واقـع تعـادل   ي پایدار منطقه شود، تعادل نام دار ها در سطحی که بتواند موجب توسعه  محیطی و ماهیت آن فعالیت

کـه تفکیـک منـاطق از یکـدیگر      جا آنپویا و یا تعادلی موردنظر است که بتواند به طور مداوم به بازتولید خود بپردازد. از 
اي  هاي منطقه  گیرد، لذا تعادل می سیاسی و فرهنگی صورت -اجتماعی -هاي اقتصادي براساس همگنی در مجموعه شاخص

هاي مختلف، با توجه به ابعاد پایایی و پایداري توسعه، به حفظ همگنـی و ایجـاد     فعالیت ضمن ارتقاء سطح کمی و کیفی
چه هر یک از مناطق، رویکرد مناسب توسعه را با توجه به اهداف و  کند. چنان می تردر منطقه کمک  سازگاري هر چه بیش

اي  ادل و پایدار داراي سازگاري ملی و منطقهتوان انتظار داشت که توسعه متع هاي کالن کشور دنبال کند، می  جهت گیري
  دنبال شود. 

اصل تعادل در سازمان فضایی در نگاه سیستمی به توزیع فضایی ریشه دارد و به معناي کارکرد صحیح و مناسـب عناصـر     عدم تعادل سازمان فضایی
چـه هـر یـک از اجـزاء سـازمان       ناي است که کلیت سیستم حفظ شود.چنا سازمان فضایی در ارتباط با یکدیگر و به گونه

شود و کلیـت   فضایی در جایگاه درست واقع نشود و ارتباط ارگانیک با اجزاء دیگر برقرار نکند، سیستم از تعادل خارج می
چه خروج از تعادل موجب تعادل دیگري نشود و  در زمانی طوالنی پایدار بماند، به عـدم   آن مورد سؤال قرار میگیرد.چنان

هـا   شود که در توزیع جمعیت در نقاط شهري و روستایی، تمرکز و پراکندگی فعالیت زمان فضایی منتهی میتعادل در سا
اجتماعی، نحوه کاربري اراضی، دسترسی به تسهیالت و خدمات مختلف و مانند آن  نمود _هاي مختلف اقتصادي در بخش

  کند. می پیدا 
نگـرى   آیندهدهی به اقدامات کنونی.  جهتها براى  هاى ممکن و انتخاب میان آن نگرى عبارت است از شناخت آینده آینده  آینده نگري

 هـاي درحـال ظهـور     بـا گسـترش آگـاهی و شـناخت نسـبت بـه موقعیـت        از یـک سـو   ر است کـه کاى از تف شیوه ،علمى
زمان حـال اتفـاق   د. و از سوي دیگر با نگاهی سازمان یافته و منظم به آنچه در بخش را روشنى مى  کنونى هاي گیري جهت

نگـري   . در واقـع در آینـده  بخشـد  حال را شکل مى ،از این منظر آینده پردازد. می افتاده، با دخالتی آگاهانه به تعیین آینده 
ها در انتخاب میـان   ها متعددند و انسان فرض بر این است که آیندهدهی به حال است.  حرکت از شناخت آینده براي شکل

دادن برخـوردار نیسـتند و احتمـال     مساوى بـراى رخ  شانسیاز  ي ممکنها تمام آینده هرچند که .ها کم و بیش آزادند آن
  .ها نسبت به یکدیگر متفاوت است، اما تنها یک آینده از پیش تعیین شده وجود ندارد وقوع آن

ل یک دوره خاص. ارزشـیابی مزبـور   اي از اطمینان (احتمال) در طو بینی عبارت است از ارزشیابی یک روند، با درجه پیش  بینی پیش 
بینى بایستى مبتنى بر گذر از  پیشهاي گذشته و تعدادي فرض استوار است.  شود و بر داده عموما به صورت ارقام ارائه می
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
، در واقع در هایى درباره شرایط آینده برسد هاى دقیق مربوط به شرایط کنونى باشد تا بتواند به تخمین اطالعات و شناخت

  ینی، حرکت از حال براي شناخت آینده است.ب پیش
ها و نیز حصول اطمینان از تحقق اهـداف، از ارکـان    نظام پایش و ارزشیابی به مثابه ابزاري مدیریتی براي تقویت یا تصحیح فعالیت  نظام پایش و ارزشیابی

از ترکیـب مجموعـه اي از ایـن اهـداف     رود. بطـور متعـارف برنامـه نظـارت و ارزشـیابی       مـی  هاي توسعه اي بشمار  اساسی فعالیت
  .شود می تر تاکید  بیش ها آنها، زمان، ...) بر یک یا چند مورد از   شود که بنا بر ضرورت (منابع موجود، مهارت می تشکیل 

  مدیریت راهبردي
 (استراتژیک)

  

اي راهبردي طراحـی شـده   هاي از پیش تعیین شده و اجر  مدیریت راهبردي عبارت است از: مجموعه تصمیمات و فعالیت
  بینی شده است: حوزه کاري پر اهمیت پیش 9هاي سازمان. در این تعریف، براي مدیریت راهبردي   براي دستیابی به هدف

 هاي آن.  هاي کلی درباره ي قصد، فلسفه و هدف  تعیین رسالت سازمان، شامل بیانیه -1
 هاي درونی آن را نشان دهد.  تجزیه و تحلیل سازمان به نحوي که وضعیت و توانایی -2
 ارزیابی محیط خارجی سازمان بر حسب رقابت و عوامل عمومی -3
 اند. هاي ممکن که از برابر نهادن وضعیت سازمان و محیط خارجی نمایان شده  تجزیه و تحلیل گزینه -4
 شود. ي دلخواه، هنگامی که امکانات در پرتو رسالت سازمان سنجیده می تشخیص گزینه -5
 ي دلخواه. هاي اصلی الزم براي دستیابی به گزینه  هاي بلند مدت و راهبرد  انتخاب راهبردي مجموعه هدف -6
 هاي اصلی  هاي باند مدت و راهبرد  هاي کوتاه مدت سازگار با هدف  هاي سالیانه و راهبرد  تدوین هدف -7
شـده بـا تاکیـد بـر همـاهنگی بـین        بندي ودجهباجراي تصمیمات منتج از انتخاب راهبردي براساس تخصیص منابع  -8

 ها، کارکنان، ساختار، تکنولوژي و نظام پاداش.  فعالیت
  بررسی و ارزیابی موفقیت فرآیند راهبردي براي کنترل و استفاده در تصمیمات آینده. -9

  1راهبردي ریزي برنامه 
  

یی که اسـتراتژي  جا آنهاست. از   تعریف و تدوین راهبرد ریزي است که در آن هدف، برنامه اي از  ریزي راهبردي گونه برنامه 
ریزي بلندمدت یا کوتاه مدت باشد، اما متفاوت  برنامه تواند  ریزي راهبردي می برنامه تواند عمر کوتاه یا بلند داشته باشد،  می
  ست. ها آناز 

شـوند امـا    می روند و یا یکی فرض  می به کار  ریزي بلندمدت اغلب به جاي یکدیگر برنامه ریزي راهبردي و  برنامه دو عبارت 
  هاي اساسی است. داراي تفاوت

ریزي بلندمدت شامل رویکردي پویاتر است، چرا که محیط بـی ثبـات و متغیـر،     برنامه ریزي راهبردي نسبت به یک  برنامه 
هبردي داراي نقش برقرار کننده ارتباط دو ریزي را برنامه گردد.  می طلبد که پیوسته مرور شده و بازنگري  می ریزي را  برنامه 

شود. مدت زمـان برنامـه    هاي سازمان باعث می  سویه سازمان و افرادش را داشته و وحدت و هم سویی را در انجام فعالیت
بینی نماینـد، امـا بـه قـدر کـافی       ها باید آینده بلندمدت را در نظر داشته و پیش سال است. سازمان 5تا  3راهبردي بین 

  پذیر باشند تا بتوانندگریز ناپذیر پاسخ دهند.  عطافان
ها و اهداف بلند مدت سازمانی است. مدیریت زمان برنامـه ممکـن اسـت خیلـی       ریزي راهبردي متوجه آرمان برنامه جهت 

از طـرف   ها و اهداف در شرایط شامل تغییر، نااطمینانی، یا اختالف نظر تدوین گردنـد.   کوتاه(یک ماه)، خصوصا اگر آرمان
  ).1388 (زیاري، سال) باشد20تا  5تر ( تواند خیلی طوالنی دیگر مدت زمان برنامه می

گیري مدیریت رده باالست که بر روي جهت بلندمدت سازمان متمرکز گشته و ابزار  معموال برنامه راهبردي فرآیند تصمیم
  نماید. می مورد نیاز براي حرکت در آن جهت را مشخص 

اي و ابزاري براي توزیع متعادل منابع اجتماعی و اقتصـادي و   چارچوبی براي هدایت تحوالت و تغییرات در سطح منطقه -  اي منطقه ریزي برنامه 
اي و ملی و تنوع بخشیدن و تخصصی کردن مناطق گونـاگون و   تقسیم عقالیی نیروي کار مناطق براي یکپارچگی منطقه

  اي ایجاد یکپارچگی منطقه
هاي مختلف اقتصادي و اجتماعی بـا نیازهـا و امکانـات محلـی. بـه       راي تنظیم و هماهنگ کردن برنامهفرآیندي است ب -

ریـزي و فـراهم کـردن موجبـات از      برنامه ریزي فرایندي است جهت مشارکت دادن مردم و مناطق در  برنامه عبارت دیگر 
  اي.  هاي منطقه  پایین به باال در جهت انطباق با ویژگی
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
ي ریز برنامه

  1اي منطقه ي توسعه
ها در جهت اهداف اجتمـاعی و اقتصـادي مشـخص در      اي فرآیندي است از تنظیم و مکان یابی فعالیت ریزي منطقه برنامه 

اي عبـارت اسـت از فرآینـدي کـه شـامل شـناخت امکانـات و         ریـزي منطقـه   برنامـه  یک فضاي فراشهري. به تعبیر دیگر، 
اي مناسب  در چارچوب اهداف توسعه ملی و منطقه ها آنتعیین چگونگی کاربرد عقالنی هاي توسعه در هر منطقه و   قابلیت

هاي اجرایی که سهم مهمی در تقویت مبانی اقتصـادي و   هاي فرهنگی، اجتماعی و تدوین سیاست  با خصوصیات و ویژگی
  بهبود نظام اجرایی دارد.

اي کـه در آن   رها در منـاطق گونـاگون جهـان بـراي ایجـاد یـک نظـام منطقـه        به معناي گرد هم آمدن گروهی از کشـو   2اي بندي منطقه گروه
  شود. هاي سیاسی جدا از هم اتخاذ می  هاي اقتصادي و ژئوپلتیک مشترك و هماهنگی، با حفظ موجودیت سیاست

اقتصـاد، سیاسـت و قـوانین    به معناي درهم آمیزي ژئوپلتیک، ژئواکونومیک و ژئواسـتراتژیک کشـورها اسـت کـه در آن       3اي گرایی منطقه هم
  شوند. می پارچه  کشورهاي عضو در هم آمیخته و یک

  .گویند می  آخرین حد قلمرو زمینی، هوائی و دریایی و تحت االرضی هر کشور را مرز آن کشور  مرز
  .ین عامل تشخیص و جدائی سرزمین یک کشور از کشور همسایه استتر مهم ،مرز

زمـین و اسـناد مـرزي     روي بر منظور تحدید حدود یک کشوره که ب هستنداردادي خطوطی اعتباري و قر ،خطوط مرزي
  .شود می مشخص 

هـاي داخلـی    قراردارنـد و جـزء آب   ها است که پیش از خـط مبـداء    ها و برخی شبه خلیج  این منطقه شامل خورها، خلیج  داخلی يها آب
 . هوائی فراز آن حاکمیت کامل داردفضاي  شوند دولت ساحلی بر بستر دریا، آب و می هرکشورمحسوب 

باالي  هاي آزاد که در این محدوده دولت بر روي آب، بستر دریا، زیر بستر وفضاي به سمت آب هاي داخلی مایل از آب 12  دریاي سرزمینی
ولـت  ولی از نظر کشتیرانی حقـوق د  هاي داخلی نیست آن حاکمیت کامل دارد و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آب

بیگانه میتوانند با استفاده از حق ((عبـور بـی ضـرر)) از دریـاي      هاي ساحلی با محدودیت روبروست چون کشتیهاي دولت
  . سرزمینی عبور کنند

، عبارتسـت از: ظرفیـت یـک    1991در سـال   (IUCN) 4طبق تعریف اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعـی   ظرفیت برد طبیعی
ند به تعداد معینی موجود زنده سالم پناه بدهد، به طوري که توان تولید یا بـاروري، سـازش پـذیري و    اکوسیستم که بتوا
  .(IUCN,1991) حفظ گردد ها آنتوان تجدیدپذیري 

 میزان حداکثر مصرف منابع و تخلیه پسماند عبارتست از: 1998طبق تعریف ارائه شده توسط دانشگاه میشیگان در سال   ظرفیت برد انسانی
  وجود آورد . و پساب که بتوان تا بی نهایت، بدون اختاللی در یکپارچگی عملکرد و قدرت فراوري اکوسیستم مربوطه به

زیست شهري، پایدار  محیط برداري از سرزمین و توسعه فیزیکی) که در  (رشد جمعیت، بهره هاي انسانی  سطحی از فعالیت  5ظرفیت برد شهري
ا خسارت برگشت ناپذیر بـه اکوسیسـتم شـهري نشـود. ظرفیـت بـرد شـهري داراي ابعـاد         باشد و باعث تخریب جدي و ی

  اکولوژیکی، امکانات شهري، درك عمومی و بعد نهادي است.  -زیستی  محیط 
ا طرحی است که از طریق بررسی امکانات، منابع و مراکز شهري و روستایی کشور به تعیین حدود توسعه و گسترش شهره  طرح جامع سرزمین

ي ایجـاد و   پردازد و عالوه بر ابعاد فیزیکی و کالبدي توسعه سرزمینی، نحوه می  ها آنهاي موجود و توسعه آینده   و شهرك
هاي صنعتی، کشاورزي و مراکز خدماتی و گردشگري را مشخص کرده و نحوه استفاده از سرزمین را در قالب   توسعه قطب

هـاي عمـومی و خصوصـی را     هاي عمرانـی بخـش    نگی الزم در اجراي برنامههاي ملی تعیین و هماه  ها و خط مشی  هدف
  ).1391نماید (کالنتري و عبداله زاده،  می مشخص 

                                                   
 

1- Regional Development Planning 
2- Regional Grouping 
3- Regional Integration 
4- International Union for Conservation of Nature and Natural Resources 
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
در دنیـاي امـروز    کـه  ایـن گیرد. با توجه به  می ریزي یا طرح ریزي کالبدي به منظور مدیریت خردمندانه فضا انجام  برنامه   1کالبدي ریزي برنامه 

هاي گونـاگون کشـاورزي،     رود. بنابراین براي تخصیص و استفاده از آن در بین فعالیت می میاب به شمار زمین از مواهب ک
هاي شهري و روستایی همواره رقابت وجود دارد. بنـابراین تخصـیص بهینـه زمـین میـان ایـن        صنعت و معدن، سکونتگاه

ریزي است که بـر روي هـم طـرح ریـزي کالبـدي       مهبرنا ها از جمله مباحث   هاي مختلف و تعیین مناسب کاربري  فعالیت
ریزي کالبدي را نظارت بر عمـران فضـا و دگرگـونی آن بـر اثـر       برنامه شود. از طرفی بسیاري از صاحب نظران،  خوانده می

 اي و محلـی  ریزي کالبدي معموال در سه سطح ملی، منطقـه  برنامه ها تعریف نموده اند. از نظر سطح بندي مکانی،   فعالیت
تر  ریزي سطوح پایین برنامه هاي سطوح باالتر، رهنمودي براي   گیري گیرد و در این فرآیند سلسله مراتبی، تصمیم می انجام 

هاي میـان    ساله)، برنامه 20هاي بلند مدت(بیش از   هاي کالبدي به سه گروه: برنامه  آید. از نظر زمانی برنامه می به حساب 
ریزي فیزیکی یـا کالبـدي    برنامه کلی  طور . به2شوند می ساله)تقسیم  6تا  3هاي کوتاه مدت(  مهساله) و برنا 20تا  10مدت(

گیرد و ابعادي نظیر حمل و نقـل، تأسیسـات، مسـکن، خـدمات      می براي بهبود ساخت فیزیکی یک منطقه یا ناحیه انجام 
در قلمـرو مسـایل شهرسـازي و مسـکن،      تـر  شود. این مفهـوم امـروزه بـیش    و غیره را شامل می 3شهري، کاربري اراضی

  ).1391رود (کالنتري و عبداله زاده،  می اي و آمایش سرزمین به کار  ریزي درون منطقه برنامه 
یـابی و ایجـاد شـهرها و     طرح کالبدي ملی، طرحی است که به تعیین نحـوه گسـترش آینـده شـهرهاي موجـود و مکـان        طرح کالبدي ملی

در پهنه کشور و سلسله  ها آنبکه شهري آینده کشور یعنی اندازه شهرها، چگونگی استقرار هاي جدید، پیشنهاد ش  شهرك
مراتب میان شهرها به منظور تسهیل و مدیریت سرزمین و امر خدمت رسانی به مردم و پیشنهاد چارچوب مقررات ساخت 

  ).1391له زاده، پردازد (کالنتري و عبدا می هاي سراسر کشور   هاي مجاز زمین  و ساز در کاربري
هاي جدید در یک منطقه   یابی براي گسترش آینده شهرهاي موجود و ایجاد شهرها و شهرك ها با هدف مکان این نوع طرح  اي طرح کالبدي منطقه

گردند و چگونگی استقرار شبکه شهري و روستایی را در پهنه منطقه و سلسله مراتب میان شهرها را به منظـور   می تدوین 
هـاي    مدیریت سرزمین و امر خدمات رسانی در منطقه را مشخص و چارچوب مقررات ساخت و ساز در کـاربري  تسهیل و

  ).1391کند (کالنتري و عبداله زاده،  می هاي منطقه را تعیین   مجاز زمین
طرح توسعه و عمران (جامع) 

  اي ناحیه
ارت آبادانی و مسکن به وزارت مسـکن و شهرسـازي و   ها در اجراي وظایف محول شده در قانون تغییر نام وز این نوع طرح

ها و ارائه راهبردها در زمینه هدایت و کنترل توسعه و استقرار مطلوب مراکـز   تعیین وظایف آن، به منظور تدوین سیاست
فعالیت، مناطق حفاظتی و همچنین توزیع متناسب خدمات براي ساکنان شهرها و روستاها در یک یا چند شهرستان که 

هاي طبیعی و جغرافیایی همگن بوده و از نظر اقتصادي، اجتماعی و کالبدي داراي ارتباطات فعـال متقابـل     نظر ویژگی از
هـا،   . در قالـب ایـن طـرح   4شـوند  می تهیه  ها آنها براي شهرهاي بزرگ و شهرهاي اطراف  شود. این طرح باشند، تهیه می

با یکدیگر و روابـط شـهري و    ها آنتان در نظام سلسله مراتبی عملکردهاي هم پیوندي میان شهرهاي مختلف یک شهرس
شود و از این طریق  آید، در نظر گرفته می می روستایی که از عوامل بسیار مهم و تاثیر گذار بر روند توسعه شهري به شمار 

وند با خود اعـم از  هاي هم پی  هاي شهري، جایگزین مجرد نگري رایج شده و شهرها در مجموعه جامع نگري در تهیه طرح
هـاي توسـعه    هـا طـرح    شوند و با رعایت این هم پیوندي می روستاها یا شهرهاي مجاور در محدوده یک شهرستان بررسی 

  گردند. می شهري تهیه 
هـاي    طرح جامع شهر عبارت است از طرح بلند مدتی که در آن نحوه ي استفاده از اراضی و منطقه بندي مربوط به حوزه  طرح جامع شهري

هاي عمومی شهري،  مسکونی، صنعتی، بازرگانی، اداري و کشاورزي و تأسیسات و تجهیزات و تسهیالت شهري و نیازمندي
ها و بنادر و سطح الزم براي ایجاد تأسیسات و تجهیزات  خطوط کلی ارتباطی و محل مراکز انتهاي خط (پایانه) و فرودگاه

شود و ضوابط و مقررات مربـوط بـه    تعیین می ها آنهاي مربوط به   اولویت و تسهیالت عمومی مناطق نوسازي، بهسازي و
گردد.  می کلیه موارد پیش گفته و هم چنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم 

  شوند. تهیه می 1:20000تا  1:5000هاي جامع شهري در مقیاس  طرح

                                                   
 

1- Physical Planning 
2- http://urbed.blogsky.com/1387/10/ 
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  ها  مفهوم واژه  ها بندي موضوعی واژه طبقه
هاي شـهري    هاي جامع شهري، نحوه استفاده از زمین صیلی عبارت از طرحی است که براساس معیارها و ضوابط کلی طرحطرح تف  طرح تفصیلی شهري

و وضع دقیق و تفصیلی شبکه عبور و مـرور   ها آندر سطح محالت مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین براي هر یک از 
هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حـل    ي شهري و اولویتو میزان تراکم جمعیت و تراکم ساختمانی در واحدها

ها و مشخصات مربوط به مالکیت   ها، نقشه شوند. در این گونه طرح می مشکالت شهري و موقعیت کلیه عوامل مختلف شهري تهیه 
هاي اجرایـی تصـویب     منظور انجام برنامه هاي جامع و به ها به دنبال طرح گردند. این طرح می براساس مدارك ثبتی تهیه و تنظیم 

هـاي جـامع هسـتند. طـرح جـامع مبنـاي        تـر از طـرح   هـا، اجرایـی   شوند. بـدین ترتیـب، ایـن گونـه طـرح      می شده در آن تهیه 
هاي اصلی، جهات و محورهاي توسعه و محـدوده کلـی     هاي کالن درباره ي کالبد شهر، نظیر تشخیص حوزه کاربري  گیري تصمیم

ها و تمایز کلی(البتـه    ها، تمایز کلی پالك  گیري درباره ي اجزاي واحدهاي انواع کاربري . اما طرح تفصیلی مبناي تصمیمشهر است
هـاي   غیر اجرایی) بر و کف و همچنین اعمال ضوابط ساختمانی، معماري و شهرسازي است. طـرح تفصـیلی مبنـاي تهیـه طـرح     

  گردند. می  تهیه 1:2000اجرایی است که معموال با مقیاس 
هـاي شـهري بـراي      هادي شهري عبارت از طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمین  طرح   هادي شهري طرح

هاي کوتاه مدت و مناسب براي شهرهایی که   عملکردهاي مختلف به منظور حل مشکالت حاد و فوري شهر و ارائه راه حل
در ایران شروع شد و در ابتدا فقط به شـبکه   1338هادي از سال   هاي  شود. تهیه طرح ه میداراي طرح جامع نیستند، تهی

داد. با تشـکیل وزارت   می اي براي هدایت توسعه ارائه  پرداخت و الگوي ساده می گذرگاهی و شبکه بندي شهرها و روستاها 
هاي  هادي تهیه شود تا مبنایی براي تهیه طرح   هاي هزار نفر طرح 25تر از  مسکن و شهرسازي قرار شد براي شهرهاي کم

شـدند. دوره   مـی  هـا تهیـه     هادي زیر نظر وزارت کشور و دفاتر فنی استانداري  هاي  جامع پس از توسعه شهرها باشد. طرح
اجرایی آن پنج تا ده سال بود و با تعیین حدود فیزیکی توسعه آینـده و تهیـه نقشـه کـاربري اراضـی و مشـخص کـردن        

و تدوین ضـوابط سـاختمانی و معیارهـاي اولیـه سـرانه،       1:2500و  1:2000هاي   هاي شبکه گذرگاهی در مقیاس  گیویژ
به بعد مقرر  1386). اما از سال 1389داد (شاه حسینی،  می اي را براي هدایت توسعه شهرهاي کوچک ارائه  مستندات پایه

  هاي جامع و تفصیلی تهیه شوند. هادي، طرح   هاي گونه شهرها نیز به جاي طرح گردید تا براي این
عبارت از طرحی است که ضمن ساماندهی و اصالح بافت موجود، میزان و مکان گسترش آتی و نحـوه اسـتفاده از زمـین      هادي روستا   طرح

مـومی  هاي ع  براي عملکردهاي مختلف از قبیل مسکونی، تولیدي، تجاري و کشاورزي و تأسیسات و تجهیزات و نیازمندي
اي  هاي جامع ناحیـه  هاي روستایی یا طرح هاي ساماندهی فضا و سکونتگاه روستایی را حسب مورد در قالب مصوبات طرح

بنیاد مسکن  1366شد ولی از سال  می توسط وزارت مسکن و شهرسازي تهیه  1362ها از سال  نماید. این طرح می تعیین 
  انقالب اسالمی متولی آن گردید.

زیست  محیط ات ارزیابی اثر
)EIA(  

بینی، تشریح و تبین  توان به عنوان روشی تعریف کرد که به کمک آن شناخت، پیش زیستی را می محیط ارزیابی پیامدهاي 
هایی که انسان براي استمرار حیات  بوم ها و پروژه انسان، سالمت جامعه و زیست و تبادل اطالعات درباره اثرات منفی طرح

منـد   بینـی و شـناخت نظـام    زیسـتی پـیش   محیط گردد.به عبارت دیگر ارزیابی اثرات  ه است، میسر میوابست ها آنخود به 
 -هاي فیزیکی بر مولفه ها آنهاي انسانی و مانند  ها، فعالیت ها، برنامه ها، پروژه زیستی ناشی از اجراي طرح محیط پیامدهاي 

  زیست است.  یطاقتصادي کل مح -شیمیایی، زیست شناختی، فرهنگی و اجتماعی
ارزیابی راهبردي 

  )SEA(زیست  محیط 
هاي پیشنهادي بـه منظـور ادغـام مالحظـات      طرح ها و  ها، برنامه سیاست یزیست محیطمند ارزیابی پیامدهاي  فرآیند نظام

ارزیـابی راهبـردي   در حقیقـت،  هـاي کـالن اقتصـادي و اجتمـاعی اسـت.       گیـري  زیستی در مراحل ابتدایی تصمیم محیط
مند  ي نظامها هها به شیو ها و برنامه راهبرد ها،  زیست فرآیندي است که در آن آثار و پیامدهاي ناشی از اتخاذ سیاست محیط

و  هـا  زیستی ناشی از اجراي سیاست شناسایی و ارزیابی شده و به دنبال آن راهکارهاي الزم براي کاهش پیامدهاي محیط
  .گردد ها اتخاذ می برنامه

  گیري درمورد لزوم انجام ارزیابی اثرات توسعه و سطح و عمق مطالعات مربوط به آن. یمتصم  گري غربال
تعیین محدوده یا 

  گزینی دامنه
  هاي فنی و مکانی.   تعیین مسایل عمده و تعیین محدوده و شرح خدمات مطالعه ارزیابی اثرات و همچنین مقایسه گزینه

مطالعات وضعیت پایه 
  زیست محیط 

  ها. ها و طرح ها و برنامه زیست قبل از اجراي پروژه یا سیاست محیط هاي مختلف  بخش تعیین وضعیت

  .ها آنبینی اثرات طرح و تعیین اهمیت  پیش   تجزیه و  تحلیل اثرات
  ارزیابی اثرات تعیین شده با روش مناسب.  ارزیابی اثرات

  .تعیین اقدامات اصالحی الزم براي کاهش شدت اثرات  اقدامات اصالحی
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  گرامی خواننده

 و تحقیقـاتی  فعالیـت  سال چهل از بیش گذشت با ،ي کشورریز سازمان مدیریت و برنامهاجرایی  و نظام فنی امور
 دسـتورالعمل،  معیـار،  ضـابطه،  نامـه،  آیـین  قالـب  در فنـی،  - نشریه تخصصی عنوان ششصد بر افزون خود، مطالعاتی

 یـاد  موارد تايراس در حاضر ضابطهاست.  کرده ابالغ و تهیه ترجمه، و تالیف صورت مقاله، به و عمومی فنی مشخصات
شـود.   بـرده  کـار  بـه  عمرانـی  هـاي  فعالیت بهبود و کشور در علوم گسترش و توسعه به نیل راه تا در شده، یهته شده

 باشد. می دستیابی قابل nezamfanni.ir اینترنتی سایت در اخیر يها سال در شده منتشر فهرست نشریات

http://tec.mporg.ir/
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  ضابطهاین 

  
 یسـت یز طیمح   يراهبرد یابیراهنماي ارز« با عنوان

ــا طــرح ــ يه ــداف، چشــم»  یعمران ــدازها و   اه ان

مورد  را ستیز طیمح   يراهبرد یابیارز يها ضرورت

دهد و بـه بیـان مبـانی و الزامـات      بررسی قرار می

ـ     قانونی آن می  یپردازد. از سـوي دیگـر بـا  بررس

و  مختلف،  دستورالعمل کلـی  يها و روش کردهایرو

 يها طرح یستیز طیمح  يراهبرد یابیارز گام به گام

 کند. خالصه بیان می ورترا به ص یعمران
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