
  
  

  

ارزیابی راهبردي «کارگیري ابزار مدیریتی  به

  در مسیر توسعه پایدار» محیط زیست
  مجید احتشامی

   عطیه اکرامی

  چکیده

 بـه  خود رشد اقتصادي فرایند در اگر و است شدن صنعتی مرحله از گذار حال در ایران جمهوري اسالمی

 بـا  دور چندان نه اي آینده در ،نکند جهتو کالن هاي طرح و تصمیمات ها، سیاست محیطی زیست تأثیرات

بـر ایـن   . بـود  خواهد غیرممکن تقریباً آنها رفع که شد خواهد مواجه متعددي محیطی زیست هاي چالش

 پایـدار  توسـعه  اهـداف  به دستیابی براي مقبول هاي روش از یکی اساس، ارزیابی راهبردي محیط زیست

هاي مربـوط بـه    طرح و ها برنامه ها، سیاست محیطی تزیس اثرات گسترده و منظم طور به آن در که است

 ابـزار  یک عنوان به تواند می ارزیابی راهبردي محیط زیست همچنین. گیرند می قرار ارزیابی مورد توسعه

 بـالقوه  اثرات بتوانند آن اساس بر تا گیرد قرار گذاران سیاست و ریزان برنامه دسترس در ریزي، برنامه مهم

 شناسایی ،شوند می پدیدار عمرانی هاي برنامه و اي توسعه هاي طرح اجراي نتیجه در کهرا  محیطی زیست

 اهمیـت و ضـرورت   ،میان این در .نمایند پیشنهاد را آنها کاهش یا رفع جهت منطقی هاي گزینه و کرده

 را تبعـات نـامطلوب   این از بسیاري پیشگیري که ارزیابی راهبردي محیط زیست، مقررات و وجود قوانین

 سعی دارد تا با مقاله اهمیت موضوع، این به عنایت با. شود می احساس پیش از بیش نماید، می پذیر امکان

 و مـذکور، موانـع   رویکـرد  يکاربردهـا  مزایـا و  ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت و تبیـین    اصولمعرفی 

 علمـی،  مبـانی  تقویـت  در نهایـت، جهـت   و بررسی قرار دهد اجراي آن را مورد و توسعه هاي محدودیت

 .نماید در کشور، راهکارهایی را پیشنهاد می ارزیابی راهبردي محیط زیست اجرایی و حقوقی

  واژگان کلیدي

   پایدار مدیریتی، توسعه ارزیابی راهبردي محیط زیست، ابزار

                                       
  صیرالدین طوسیعمران دانشگاه خواجه ن دانشکدهاستادیار                                       Email: eht_mj@yahoo.com 
   دانشگاه آزاد اسالمی ـ واحد تهران شمال زیست محیطکارشناس ارشد                    Email: a.ekrami@yahoo.com 

  28/10/90: تاریخ پذیرش        02/03/90: تاریخ ارسال

 195-218صص /  1391 بهار/  62شماره /  بیست و یکمسال / فصلنامه راهبرد 
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   مقدمه

موجـود   موانع و ها محدودیت به توجه با

 در محیطـی  زیست اثرات ارزیابی اثربخشی در

ارزیـابی   نـام  به مؤثري رویکرد ها، پروژه سطح

 توانمندسـازي  جهـت  راهبردي محیط زیست

 تـرین  عـالی  در محیطـی  زیسـت  اثرات ارزیابی

ایجـاد   گـذاري  سیاست و گیري تصمیم سطوح

ــده ــه شـ ــت، کـ ــاي روش اسـ ــی هـ  و بررسـ

 از را اي توســعه هــاي طــرح ســازي هماهنــگ

 تـا  هـا  مشـی  خـط  تعیین و ریزي برنامه مرحله

 و پیوسـته  رویکـردي  با ها روژهپ اجراي مرحله

 آنچـه  آن، واسطه به و نماید می ارائه زنجیروار

ــه ادغــام الزمــه  رعایــت و توســعه هــاي برنام

  .آید می فراهم ،است محیطی زیست مالحظات

  ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت   رویکرد

 ،محیطـی  زیسـت  اثـرات  ارزیابی با مقایسه در

ــه ــوز اگرچ ــان  هن ــت و امک ــرفت نوپاس  پیش

 انجـام  ضـامن  آنکه دلیل بهاما   ،دارد تريبیش

ــابی ــرات ارزی ــت اث ــی زیس ــع در محیط  مقط

ــهو  گــذاري سیاســت از مناســبی ــزي برنام  ری

 و مســائل از احتــراز بــا و شــود محسـوب مــی 

ــدي، مشــکالت ــداوم بع  مســیر در حرکــت ت

کشـورهاي   سـازد،  می تسهیل را پایدار توسعه

 آن کـارگیري  بـه مند معرفی و  متعددي، عالقه

  .ستنده

 رکـن  سه ها، طرح و ها برنامه ها، سیاست

ارزیـابی راهبـردي محـیط     در اساسی و اصلی

ــت ــه  زیس ــتند ک ــترده  هس ــف گس  از اي طی

 تصــمیماتو  شـوند  مـی  شـامل  را تصـمیمات 

 محیطـی  زیست تبعات و پیامدهاي مذکور نیز

 و دامنـه . داشـت  خواهند دنبال به را بسیاري

 ایـد ب ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت   هگستر

 و باشـد  گیري تصمیم مرحله با متناسب کامالً

. باشد شناسایی قابل محیطی زیست اثرات نوع

ارزیابی راهبـردي   الزم به ذکر آنکه، خاستگاه

 کمیسیون آنچه به گردد باز می محیط زیست

ــد ــا را آن براتلن ــوان ب ــه« عن  ابعــاد مالحظ

 و اقتصـادي  ابعـاد  کنار در  سیاست اکولوژیکی

 دهـه  بنیـادي  چـالش  ترین عمده ،»ابعاد سایر

 ,Thérivel and Partidário)نامیـد   1990

1996, p.37).  

  االت تحقیقؤسمسئله و  بیان -1

جانبه اقتصادي، اجتمـاعی و   توسعه همه

 از ملزومـات ، جامعـه یـک  محیطـی در   زیست

بـر  . اسـت جامعـه  آن دار در یتحقق توسعه پا

تمر و مداوم از محیط حفاظت مس  این اساس،

 ه توسـعه گان شود ساختار سه سبب می زیست

  .پایدار مستحکم و ایستا باشد

اهمیت این موضوع تا حـدي اسـت کـه    

عنوان یکـی   ، بهتضمین پایداري محیط زیست

ملل  سازمانهزاره  هتوسع هگان هشت از اهداف
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ــه. برشــمرده شــده اســت متحــد  ضــمن آنک

گزارش توسعه انسانی که هـر سـاله از سـوي    

شـود نیـز    تحد منتشر میبرنامه توسعه ملل م

پذیري یا پایداري محیط زیسـت   میزان آسیب

هـاي   عنوان یکـی از شـاخص   بهدر کشورها را 

. دهـد  مورد توجه و بررسـی قـرار مـی   توسعه 

تـوان اظهـار داشـت کـه یکـی از       بنابراین می

پایـدار   هها و معیارهاي ارزیابی توسـع  شاخص

  .در کشورها، کیفیت زیست محیطی آنهاست

کــه در ذهــن هــر  اساســیت لـذا ســؤاال 

شود، این است که آیـا   پژوهشگري متبادر می

شناخت و درك صـحیحی از بحـران ناشـی از    

تخریب منابع طبیعی و تهدید محیط زیسـت  

گیـران و   وجود دارد؟ آیا اندیشمندان، تصـمیم 

کشـور، از پیامـدهاي نـامطلوب     سیاستگذاران

ناپایـدار آگـاهی دارنـد؟ آیـا تـدوین و       توسعه

هاي مناسب ملـی،   راهبردها و سیاست اجراي

ـ   یزنـدگ  ين فضـا یبه تـأم  آحـاد   يراسـالم ب

ــه و توســعه همــه   اقتصــادي،  جانبــه جامع

اجتماعی و زیسـت محیطـی، منـتج نخواهـد     

شد؟ و در نهایت راهکارهـاي مطلـوب جهـت    

اجراي ارزیابی راهبردي محیط زیسـت بـراي   

  پایدار چیست؟ به توسعه نیل

دي ارزیـابی راهبـر   نهیشیـ پ2

  جهان در محیط زیست

 يهـا  روش از 1991 سـال  تـا  وزلندین در

 یابیـ ارز يبـرا  ارزیابی راهبردي محیط زیست

 قـانون  بیتصـو  بـا . شـد  یمـ  استفاده ها پروژه

ــد ــابع تیریم ــال در من ــارچوب 1991 س  چ

 و هـا  استیس کردن کپارچهی يبرا الزم یقانون

ــه ــا برنام ــتیز يه ــیمح س ــراهم یط ــد ف  .ش

 بـه  اهبردي محیط زیسـت ارزیابی ر اکنون هم

ــ صــورت ــدیفرآ ازی بخش ــد ن ــابع تیریم  من

ــده ــ و درآمـ ــا تنگاتنـــگ هرابطـ ــدیفرآ بـ  نـ

 در کشـور  در ایـن  يزیر برنامه و يریگ میتصم

 Dalal-Clayton and) دارد کــالن ســطوح

Sadler, 2000).    

ــور در ــادا کش ــارز ،کان ــدهایپ یابی  يام

 مصوبات ی ازکی با و 1990 سال از ها استیس

ــا طبــق. شــد غــازآ دولــت  تمــام مصــوبه نی

 از قبـل  دیـ با فـدرال  يهـا  برنامه و ها استیس

 يهـا  یبررسـ  مرحلـه  از پارلمان به شدن هارائ

  .بگذرند یطیمح  ستیز

راهبــردي  یابیــارز، دانمــارك کشــور در

مورد توجه  1970 دهه لیاوا از ستیز طیمح

 مسـائل توجـه بـه    کشـور  نیا در. قرار گرفت

 یبخشو  ها طرح و ها برنامه در یطیمح ستیز

 درشـد و   محسوب می يساز میتصم ندیفرآ از

 يبنـــد منطقـــه را نـــدیفرآ نیـــا زمـــان آن
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 1993 ســال از. دنـد ینام یمـ  یطـ یمح سـت یز

 دولـت  توسط ،يشنهادیپ یقانون حیلواتمامی 

  .است قرار گرفته یطیمح ستیز یابیارزمورد 

 سـت یز طیراهبردي مح یابیارز شیدایپ

ـ اوا از دانمـارك،  همانند انگلستان در   دهـه  لی

ـ ا بـر  و شد آغاز 1970  مالحظـات  اسـاس  نی

 صورت به ،ها طرح و ها برنامه در یطیمح ستیز

انگلسـتان   يزیـ ر برنامـه  ندیفرآ جزئی از یذات

 يبنـد  پهنـه  را ندیفرآ نیا زمان آن در. دیگرد

 سـال  از انگلسـتان  .دندینام یم یطیمح ستیز

ــال 1991 ــر فعـ ــش نیتـ ــدو در را نقـ  نیتـ

ارزیابی راهبـردي   به مربوط يها ورالعملدست

همـین دلیـل    بـه  .اسـت  داشـته  محیط زیست

 شتازیپ انگلستان نقش که توان اظهار کرد می

 ارزیـابی راهبـردي محـیط زیسـت     انجـام  در

ارزیـابی راهبـردي محـیط     اصـطالح  و داشته

. اسـت  هشـد  جیتوسط انگلستان را نیز زیست

 نـام  بـه  يدیـ جد مفهـوم  همچنـین  انگلستان

 روش نیا. است کرده ابداع را يداریپا یابیرزا

 يهــا طــرح یطــیمح ســتیز یابیــارز د،یــجد

ــطح بــه را توســعه  یمحلــ و يا منطقــه س

 Dalal-Clayton and) دهــد یمــ گســترش

Sadler, 2000).  

 ارزیابی راهبردي محیط زیسـت  شیدایپ

 روش ریتأث تحت شدت به یجنوب يقایفرا در

 در ارزیــابی راهبــردي محــیط زیســت انجــام

 بیتصــو از پـس  یولــ. اسـت  بــوده هـا  پـروژه 

 سال در "یمل یطیمحستیز تیریمد قانون"

 نـد یفرآ نیتـدو  يبرا يدیجد مقررات ،1998

 وضـع  هـا  برنامـه  و ها طرح ها، استیس یابیارز

ـ ا. اسـت  شده  ارزیـابی  تـا  شـد  سـبب  امـر  نی

 شیآمـا  يهـا  طرح در راهبردي محیط زیست

 ر بـودن دایپا مالجظات و بومی شود نیسرزم

مـورد توجـه قـرار گیـرد      هـا  طـرح  در توسعه

(DEAT and CSIR, 2000, p.8).  

 کشـور  دو کـا یمرا و هلنـد عالوه بر این، 

ــري ــه هســتند دیگ ــا روش از ک ــارز يه  یابی

 و ها طرح یابیارز يبرا ها پروژه یطیمح ستیز

ـ . کنند یم استفاده زین ها برنامه  سـطح  در یول

 نـام  بـه  یمتفـاوت  ستمیس ها استراتژي یبررس

  .رود یم به کار ارزیابی راهبردي محیط زیست

ارزیابی راهبردي محیط  ستمیس در آنچه

 از اسـتفاده  اسـت،  جالب و عیبد هلند زیست

در  مختلـف  يها هیال که است يبند رده روش

 مــرتبط گریکـد ی بـا  را يریـ گ میتصـم  فراینـد 

   .دساز یم

 يبـرا  یرسـم  الزامـات  اروپـا،  هیاتحاد در

 و هـا  طـرح  یبرخـ  یطیمح ستیز آثار یابیارز

 شـده  بیتصـو  ییاروپا يشورا توسط ها برنامه

 تحـت  سال 11که  مصوبه نیا براساس. است

ــبا قــرار داشــت، مــذاکره و یبررســ ــرا دی  يب

ــا طــرح ــه و ه ــا برنام ــه بخــش  ه ــوط ب ي مرب
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ــاورز ــل ،يکش ــ ،يدار جنگ ــرژ الت،یش  ،يان

 زائــد، مـواد  تیریمـد  نقـل،  و حمـل  صـنعت، 

 ،گردشـگري  دور، راه تارتباطـا  آب، تیریمد

ــه ــر برنام ــا و ییروســتا و يشــهر يزی  شیآم

ارزیـابی راهبـردي محـیط     مطالعات نیسرزم

 کـش،  زحمـت  و پوراصـغر ( شود انجام  زیست

  .)9-28، صص 1387

  مفاهیم و ـ تعاریف3

 پیرامـون  شده انجام مطالعات و ها بررسی

ارزیـابی راهبـردي محـیط     مفـاهیم  و تعاریف

دهـد کـه    نشـان مـی   نآ هاي مؤلفه و  زیست

مختلفـی در ایـن زمینـه وجـود      هاي برداشت

 اهداف از را متفاوتی مفاهیم کدام هر که دارد

. دهند می ارائه ارزیابی راهبردي محیط زیست

  :از ندا عبارت تعاریف این

ارزیـابی راهبـردي محـیط     مفهوم )الف

   زیست

  یـک  ارزیابی راهبردي محیط زیسـت 

 نـوین  و منـد  نظامي رویکرد است که با فرایند

 و اثـرات  ارزیـابی  و بینـی  پـیش  شناسـایی،  هب

 را پـردازد و آنهـا   می محیطی زیست پیامدهاي

 سـطح ( گیـري  تصـمیم  سـطوح  ترین عالی در

 و توسعه استراتژي چارچوب در و) استراتژیک

ــد ــرح فراین ــزي ط ــه ری ــا، برنام ــرح ه ــا ط  و ه

 قـرار  مـدنظر  مؤثر و جدي طور به ها سیاست

 .(IAIA, 2002)د ده می

    ،ــت ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب ارزی

 و مـنظم  طـور  بـه  آن در اسـت کـه   فرایندي

 هـا،  محیطـی سیاسـت   زیسـت  اثرات گسترده،

 بـا  مـرتبط  هاي مؤلفه سایر و ها طرح ها، برنامه

 هـاي  بیانیـه  و هـا  گزارش از اعم زیست محیط

ـ  مـی  قـرار  ارزیابی مورد محیطی زیست د گیرن

(Verheem and Tonk, 2000, pp. 177-

182). 

    ،ــت ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب ارزی

سیستماتیک اسـت کـه بـه منظـور      رویکردي

 کاهش تبعات نـامطلوب  و معرفی شناسایی و

 از ناشـی محیطی  زیست اقتصادي، اجتماعی و

مـورد اسـتفاده    ها برنامه و ها طرح ها، سیاست

ــرار مــی ــل در و گیــرد ق ــابی مقاب ــرات ارزی  اث

 توسـعه  یـا  فعالیت روي بر که محیطی زیست

ارزیـابی راهبـردي   . شـود  متمرکز مـی  خاصی

صـورت   اسـتراتژیک  سـطح  در محیط زیسـت 

  .(Fuller, 2004)گیرد  می

ــان در ــاریف می ــه تع ــده ارائ ــوي  ش از س

 تـر  نزدیک جامعیت به زیر تعریف کارشناسان،

  :باشد می

    ــت ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب  ارزی

 کیفیـت  ارزیابی براي پویا و مند نظام فرایندي

 محیطـی  زیسـت  پیامـدهاي  و زیسـت  حیطم

 کمک به که است اي توسعه اهداف و دورنماها

 تحقـق  هـا  طـرح  و ها برنامه ها، گذاري سیاست
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ارزیـابی راهبـردي    انجـام  از هـدف . یابنـد  می

 یکپارچــه نمــودن لحــاظ محــیط زیســت 

 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  بیوفیزیکی، مالحظات

 هـاي  طـرح  و هـا  برنامه ها، سیاست در سیاسی

-Partidário, 1998, pp. 14)د باش می توسعه

21).   

ــن ــوع ایــ ــابی نــ ــدهاي  ،ارزیــ  پیامــ

ي مختلـف و اثـرات آنهـا بـر     هـا  گیري تصمیم

ــدار توســعه و زیســت محــیط ــابیرا  پای  ارزی

 نظــام ازکنــد و بــراي تقویــت و حمایــت  مـی 

ــمیم ــري تص ــت  گی ــه رعای ــات برپای  مالحظ

بنابراین، هـدف  . شود انجام می محیطی زیست

ــناز  ــابی ایـــ ــود ارزیـــ ــت بهبـــ  کیفیـــ

 ,Ahmed, et. al, 2005)ست ها گیري تصمیم

pp. 1-4).   

 -طـرح   - برنامـه  -سیاست  مفهوم )ب

  پروژه

رهیافت ارزیابی راهبردي محیط زیسـت  

سازي به  توان در سطوح مختلف تصمیم را می

سازي،  در یک فرایند کامل تصمیم. کار گرفت

  .دمراحل زیر قابل تفکیک و تعریف هستن

ــت ــط: سیاس ــی خ ــی مش ــطح در کل  س

کـالن، بـا    هاي دیدگاه و مقاصد گیري، تصمیم

هـا، مقـررات و سـازوکارهاي     مالحظه اولویـت 

 مــدتزم بـراي رســیدن بــه اهــداف در بلند ال

  .است

ــه ــه: برنامـ ــازوکارهاي  از اي مجموعـ سـ

شده، به همراه شرح کلی از اقـدامات و   تعریف

 ايهـ  بخـش  در هـا  برآوردهاي اولیه از بودجـه 

 در کلــی اهــداف بیــانگر کــه اســت مشــخص

 و مسـیر  و بوده مشخص هاي سیاست راستاي

 کلـی  خطـوط  در را اهـداف  به دستیابی نحوه

  .کند می مشخص

 و هماهنـگ  اهـداف  از اي مجموعه: طرح

 یـا  هـا  سیاسـت  اجـراي  بـراي  شده بندي زمان

 در شـده  بینی پیش و مشخص اقدام یک انجام

کـه شـامل   باشـد   مـی  معین سیاستی راستاي

اقدامات ضـروري در جهـت تخصـیص منـابع     

هـاي میـان مـدت     بودجه براي تحقـق برنامـه  

  .است

ریزي و اجراي  پروژه مبتنی بر پایه: پروژه

و مشخص است و با استفاده  گستردهعملیات 

جهت نیل به بخشی  شده تعیینهاي  از بودجه

هـا و   ها، برنامـه  از اهداف تعریف شده در طرح

ــت ــاي باالد سیاس ــرا   ه ــف و اج ــتی، تعری س

  .شود می

یـک سیاسـت شـامل      ،دیگـر به عبـارت  

تعدادي برنامه است و هر برنامـه مشـتمل بـر    

تعدادي طرح بوده و هـر طـرح نیـز چنـدین     

 ,Partidário, 1999)د گیـر  پروژه را در بر می

p.62).   
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  پایداري مفهوم )ج

ــادیکــی از  ــردي   ابع ــابی راهب مهــم ارزی

هـر   متقابـل  محیط زیست، آن است که اثرات

توسـعه پایـدار بـر     گانـه  سه محورهاي یک از

ــی  ــرار م ــورد مالحظــه ق ــدیگر را م ــد یک . ده

 بر و است خصوصیات بقاي پایداري به معناي

 سیسـتم  یـک  در پایـداري  وجـود  اسـاس  این

ــاي ــترده نیازه ــوع و گس ــل متن ــی نس  و فعل

 جـزء  سـه . سـازد  می برآورده را آتی هاي نسل

  :از ندا عبارت پایداري

  محیطی زیست ایداريپ. 1

 ایــن مســتلزم محیطــی زیســت پایــداري

 طبیعـی،  منـابع  از اسـتفاده  از پـس  که است

 سـرمایه  عنـوان  بـه  آن، از توجهی قابل مقدار

بدیهی اسـت،   .ماند باقی نخورده دست طبیعی

 رونــد کــه بــراي تحقــق ایــن امــر الزم اســت

 بنـابراین  .یابـد  کـاهش  زیست محیط تخریب

 که میزانی از نباید یرپذتجدید منابع استخراج

) تجدیدپـذیري  ضـریب ( دارند تجدید قابلیت

تولیــد شــده توســط  ضــایعات و کنــد تجــاوز

 توسـط  ضـایعات  جـذب انسان، نباید از تـوان  

 وضــعیت کـردن  متعــادل بـراي  کــه طبیعـت 

ــام محیطــی زیســت ــی انج ــود م ــریب( ش  ض

 بایـد  ایـن  بـر   عـالوه . بیشتر شود) خودپاالیی

 و یافتـه  کـاهش  ،یرناپذتجدید منابع استخراج

 تجـاوز  توافق، مورد ضروري و حسط حداقل از

 ,Thérivel and Partidário, 1996)د نکنـ 

p.47).   

  اجتماعی پایداري. 2

 کـه  اسـت  آن مستلزم اجتماعی پایداري

حفـظ   اجتمـاعی  هاي سطوح و الیه پیوستگی

 راسـتاي  در افراد جامعه فعالیت امکان و شود

عـالوه بـر    .دوجود داشته باشـ  عمومی اهداف

ــردي نیازهــاي ایــن، ــر ف ــاه نظی  عمــومی، رف

 سـرپناه،  و مسکن تغذیه، بهداشت، و سالمتی

 بایــد فرهنگــی مرســومات و تربیــت و تعلــیم

  .شود برآورده

  اقتصادي پایداري. 3

 کـه  اسـت  آن مستلزم اقتصادي پایداري

پایـدار و انجـام    توسعه فرایند اجراي زمان در

 مسـیري در اي و حرکـت   هاي توسـعه  فعالیت

ــه ــه کـ ــوي بـ ــداري سـ ــاعی پایـ  و اجتمـ

ــی محیطــی زیســت ــرایط رود م ــادي ش  اقتص

 داشـته  قـرار  قبـول  قابـل  وضعیتی در جامعه

  .باشد

ـ لزوم تحول و ارتقاي ارزیابی 4

کارگیري ابزار  محیطی و به زیست

نوین ارزیابی راهبـردي محـیط   

  زیست

ــران  ــوع بح ــت  وق ــاي زیس ــی و  ه محیط

ایجاد نموده  زیاديهاي  کمیابی منابع، نگرانی

ضـرورت لحـاظ نمـودن     درك که نتیجـه آن 
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هــاي  محیطــی در فعالیــت معیارهــاي زیســت

ر ایـن راسـتا یکـی از    د. اسـت  بوده اي توسعه

شده، انجام ارزیابی آثار توسعه بـر  تدابیر اتخاذ

اي  هاي بزرگ توسعه محیط زیست براي پروژه

محیطــی  کــه داراي پیامــدهاي زیســت اســت

امـا ایـن سـؤال مطـرح     . شـند با یاهمیتی مـ  با

د کــه آیــا بــا انجــام مطالعــات     شــو  مــی

ممیزي  رگ،هاي بز محیطی براي پروژه زیست

ــه   ــه یافت ــی ب ــزام عمل ــی الت ــا و حت ــاي  آنه ه

ــاهد     ــل ش ــر در عم ــابی، دیگ ــات ارزی مطالع

  محیطی نخواهیم بود؟ معضالت زیست

تجربیـات اخیـر حــاکی از آن اسـت کــه    

ناشی از  ،محیطی هاي زیست بسیاري از بحران

ــار تجمعــی ــار  3افزایــی و هــم 2، القــایی1آث آث

شـوند   هایی ناشی مـی  تجمعی اغلب از فعالیت

ــه ــک ب ــدانی   کــه هری ــت چن ــایی از اهمی تنه

برخوردار نیست، اما هنگامی که تجمع حاصل 

زیســتی  کننــد، موجــب تغییــرات محــیط  مــی

تـوان از   بـراي مثـال مـی   . شـوند  اهمیتی می با

ر بـراي اسـتفاده از   هـا نفـ   اقدام فردي میلیون

وسیله نقلیه شخصـی بـراي رفـتن بـه محـل      

هریک از  کارشان نام برد که هرچند، خروجی

وســایل نقلیــه بــه تنهــایی داراي اثــر مهمــی 

وجی آنها با هم جمع ، اما زمانی که خرنیست

                                       
1. Cumulative Effects 
2. Induced Effects 
3. Synergic Effects 

عنوان یکی از عوامل مـؤثر   د، بهو محاسبه شو

شـوند   مطـرح مـی  در بحران گرمایش جهـانی  

(Kalff, 1995, p.84).    نمونه دیگـر، خروجـی

هاي صنعتی و خانگی هـزاران واحـد    فاضالب

 صنعتی و خانوار در حوضـه یـک اکوسیسـتم   

 فاضـالب تاالبی است که در نگـاه اول، حجـم   

نگی را خـا  یـا یک از واحـدهاي صـنعتی   هیچ

تلقـی  توان در نابودي تاالب، عامل اصلی  نمی

هـاي   ولی وقتـی کـه مجمـوع فاضـالب     ،کرد

شـود،   نعتی در نظـر گرفتـه مـی   خانگی و صـ 

 تخریـب تـرین عوامـل    عنوان یکـی از مهـم   به

  .شود  محسوب میتاالب 

هـاي تجمعـی، اقـدامات     بنابراین فعالیت

کوچک و تکراري هستند که در بستر زمان و 

ــز مــی ــد ســدهاي  مکــان متمرک شــوند، مانن

کوچکی که در مسیر یک رودخانه براي تولید 

ند، یـا توسـعه   شو انرژي برق ـ آبی احداث می 

ها که در نگاه  ها و راه آبراهه  ناپذیر شبکه پایان

هـا و   ، آبراهـه اول هیچ یک از سدهاي کوچک

اثـر مهمــی   تنهـایی  بــهشـده   احـداث  هـاي  راه

ندارند، اما زمانی کـه مجموعـه آنهـا بررسـی     

  .خواهیم بودی همآثار م شاهدشود، 

ــز    ــایی نی ــه صــورت الق ــی ب ــار تجمع آث

عنوان مثال بـا احـداث    به. ندتوانند بروز یاب می

هاي اطراف بزرگـراه نیـز    یک بزرگراه، کاربري

ــی ــر م ــدکن تغیی ــبکه   . ن ــترش ش ــا گس ــا ب ی
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بـه منـاطقی کـه قابـل دسترسـی      نقل  و حمل

پتانسـیل تبـدیل   که  يند، نواحی جدیدنیست

به وجـود   ،شهري دارند مسکونی وکاربري  به

هـاي   د آمد که هریـک از ایـن کـاربري   نخواه

محیطـی   تواننـد پیامـدهاي زیسـت    جدید می

 ,Mariott)د متعددي را به همراه داشته باشن

1997, p.25).   

یط زیسـت  اقـداماتی کـه انسـان در محـ    

داراي   ،ذکرشـده ر اثـ دهد، عالوه بر آ انجام می

اثـر  . باشـند  نیـز مـی   افزایـی  هماثر ترکیبی یا 

جهت تضـعیف یـا تقویـت آثـار بـر       افزایی هم

این ترکیب شـدن در   باشد که اگر یکدیگر می

کیفیـت محـیط زیسـت عمـل      کـاهش جهت 

  .کند، باید مورد مالحظه قرار گیرد

شـده، آثـار    با توجه بـه توضـیحات ارائـه   

هاي انسانی بر کیفیت محـیط زیسـت    فعالیت

  :بندي کرد توان به صورت زیر طبقه را می

  بزرگ مقیاس منفردهاي  آثار پروژه. 1

  آثار تجمعی. 2

  )افزایی مه(آثار ترکیبی . 3

یکـی از ابزارهـاي مـؤثري    بر این اساس، 

هاي انسانی بر محیط  که براي بررسی فعالیت

زیست متداول شده است، فرایند ارزیابی آثـار  

آغاز کارکرد . باشد توسعه بر محیط زیست می

ــت  ــرات زیس ــابی اث ــطح   ارزی ــی در س محیط

اسـت کــه در بســیاري از   منفــردهــاي  پـروژه 

هـاي بزرگـی کـه     کشورها فهرسـتی از پـروژه  

باشد،  محیطی می رات زیستنیازمند ارزیابی اث

 اي در فهرسـت  ده اسـت و اگـر پـروژه   تهیه ش

اشاره قرار گیرد، ملزم بـه ارائـه گـزارش     مورد

بـا وجـود   . محیطی خواهد بـود  ارزیابی زیست

جهت  محیطی زیست سودمندي ارزیابی اثرات

در سـطح   زیسـتی   محـیط  پیامـدهاي تعدیل 

هـاي   آنجا کـه ایـن نـوع از ارزیـابی     از  ، 4پروژه

محیطی پس از تصویب و طراحی  اثرات زیست

رود و در بهتـرین حالــت،   پـروژه بـه کـار مـی    

شده را مـورد ارزیـابی    هاي از قبل نوشته طرح

در نظام دهد، نوعی رهیافت منفعالنه  قرار می

انـواع   هزمرد و در شو ریزي محسوب می برنامه

ــاي  ــه «رویکرده ــاي چرخ ــوب  5»انته محس

ــ ــو یم ــال. دش ــدهاي    ح ــت پیام ــه ماهی آنک

ــت ــه   زیسـ ــت کـ ــانگر آن اسـ ــی بیـ محیطـ

باید فعـال و جـامع    هاي مورد نیاز می رهیافت

ــف   ــطوح مختلـ ــوده و در سـ ــد  در بـ فراینـ

 ,Owen and Ashley)د ریزي وارد شون برنامه

1999, p.71).   

هاي اجرایی منفـرد،    دیگر، پروژه سوياز 

باشند و چه  میگیري  نتیجه یک نظام تصمیم

ــات ورودي  ــر در اطالع ــا تغیی ــه بس ــام  ب نظ

گیـري، تصـمیماتی متحـده در قالـب      تصمیم

هـاي عملیـاتی و    ها، برنامه ها، طرح خط مشی

                                       
4. Project-level EIA 
5. End of Cycle 
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هاي اجرایی را نیز دچار تغییر  در نهایت پروژه

بر این از آنجا که آثار تجمعـی و   عالوه. سازند

نـد متغیـر از طریـق    ، نتیجه عمل چافزایی هم

باشـند،   ، القا و ترکیب میارهاي تجمیعسازوک

باشـد   بررسی آنها نیز مستلزم رویکردهایی می

که قادرند اثر متغیرها را به صورت تجمعـی و  

چنــین بنــابراین، . ترکیبــی محاســبه نماینــد

رویکردي باید داراي ماهیت راهبردي باشـد و  

ریـزي عمـل    در سطوح مختلـف نظـام برنامـه   

تند کـه بـه دلیـل    ها هس کند، زیرا این برنامه

ــی   ــذاري م ــاه اثرگ ــت و جایگ ــد  جامعی توانن

هـاي مختلـف را در مسـیر صـحیحی      فعالیـت 

  .هدایت کنند

چنـین نواقصـی، لــزوم تحـول و ارتقــاي    

محیطی از سطح پروژه را  ارزیابی اثرات زیست

ــه نحــوي کــه ویژگــی پیشــگیري  ــده و  ب کنن

خصــلت فعــال آن را محقــق ســازد، ضــروري 

تا، یکـی از تحـوالت   نمایـد و در ایـن راسـ    می

اساســی، ارتقــاي کــاربرد ارزیــابی اثــرات     

محیطـی بـه سـطوح راهبـردي یعنـی       زیست

باشد که  ریزي می سطوح مختلف فرایند برنامه

تحت عنوان ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت   

، 1382پناهنـده،  (گیـرد   مورد بحث قرار مـی 

  ).63-70صص 

زیسـت، ابـزاري    ارزیابی راهبردي محیط

 محیطـی  گیري زیسـت  م تصمیمجدید در نظا

ارزیـابی راهبـردي محـیط    . شـود  قلمداد مـی 

عواقب محیط زیسـتی   زیست ابزاري است که

ــمیم ــري تصـ ــا در گیـ ــف  هـ ــطوح مختلـ سـ

ــذاري سیاســـتریـــزي، اعـــم از  برنامـــه ،  گـ

هاي عملیاتی  ریزي و برنامه گذاري، طرح قانون

عنـوان سـطوح راهبـردي     را که در مجموع به

مـورد ارزیـابی قــرار    گردنــد بنـدي مـی   طبقـه 

 ,Sadler and Verheem, 1996)د دهـ  مـی 

p.142).    ــیط ــردي مح ــابی راهب ــوم ارزی مفه

هاي انجام شـده جهـت    زیست به دنبال تالش

گرفته است و وجـه    تحقق توسعه پایدار شکل

مشخصه این ارزیـابی، توانـایی آن در بررسـی    

و القـایی در محـدوده    افزایی همآثار تجمعی، 

ــ تعریـــف شـــده مـــیریـــزي  برنامـــه د باشـ

(Partidário, 1998).   

ــول5 ــ اص ــانی و ـ ــابی  مب ارزی

  راهبردي محیط زیست

به منظـور اثربخشـی و کـارآیی بیشـتر،     

از انعطـاف   ارزیابی راهبـردي محـیط زیسـت   

 طـور مشـخص از   باالیی برخوردار اسـت و بـه  

 مبانی کلـی  کند، اما نمی پیروي خاصی اصول

  .به شرح زیر است آن

 از راهبــردي محــیط زیســترزیــابی ا. 1

است و بر مسـائل   شده مشتق پایداري مفهوم

ــع  ــلی توس ــوعات اص ــز  هو موض ــدار تمرک پای

  .نماید می
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ــت   .2 ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب ، ارزی

ــد ــارکتی يفراین ــ مش ــارکتت و از اس و  مش

نفعـان،   انـدرکاران و ذي  همکاري تمامی دست

  .کند مراحل استقبال می هدر هم

ــردي محــ   .3 ــابی راهب ــتارزی  یط زیس

 گیـري  شـکل  بـا  که است استراتژیک يفرایند

  .شود می آغاز برنامه یا و طرح

ــت    .4 ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب  ارزی

 زیست محیط که را هایی محدودیت و امکانات

  .کند می شناسایی ،دارد ها طرح و ها برنامه در

 سطح ارزیابی راهبردي محیط زیست .5

 تغییـرات   محـدودیت  و زیست محیط کیفیت

  .دده قرار می نظرمد  را قبول بلقا

 فرایند ارزیابی راهبردي محیط زیست .6

ــاف ــذیري انعط ــت، پ ــه اس ــت داراي ک  قابلی

  .است اي توسعه هاي طرح با سازگاري

ارزیابی راهبـردي محـیط    عمل حوزه .7

 محیطـی  زیسـت  فراینـدهاي  قالب در زیست،

ثیرات واقعـی  أشـود و تـ   مـی  تعریـف  تر وسیع

  .کند یی میها را شناسا تصمیم

ــت    .8 ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب  ارزی

 و ارزیـابی  بـراي  پلکانی رویکرد یک از بخشی

اسـت و پایـدارترین    محیطـی  زیسـت  مدیریت

ــه ــمیم  گزین ــاي تص ــایی و   ه ــازي را شناس س

  .کند انتخاب می

 در ارزیابی راهبـردي محـیط زیسـت    .9

ــت ــرایط و موقعی ــدش ــه بای ــناریوهاي ی ک  س

 اعمــال ند،شــو انتخــابتعریــف و  جــایگزین،

اجتماعی،  شرایطمیان  لحفظ تعادشود و  می

  .کند محیطی را لحاظ می زیست و اقتصادي

ــردي محــیط زیســت  .10 ــابی راهب  ارزی

 مســتمر بهبــود و احتیــاطی اقــدامات شــامل

ــ  ,Brown and Thérivel, 2000) .تاس

pp.183-190 & Partidário, 2009)  

ارزیـابی راهبـردي    ـ جایگـاه 6

یسـه بــا  در مقا محـیط زیســت 

  محیطی ارزیابی اثرات زیست

 تمرکـز  بـر   مبتنی محیطی زیست ارزیابی

 مشخص پروژه یک مثبت و منفی تبعات روي

ــه در اي توســعه  نقــش. اســت طراحــی مرحل

 کـه  اسـت  آن ارزیابی راهبردي محیط زیست

ــیش ــدوین از پ ــاي طــرح ت ــه اي، توســعه ه  ب

 طـور  بـه  کـه  دهـد  مـی  اجـازه  گیـران  تصمیم

ــؤثري ــک از   ارتقــا و پ م ــر ی یشــرفت در ه

مـورد توجـه قـرار     را پایدار توسعه محورهاي

) 1(شـماره   نمـودار  در کـه  طـور  همان. دهند

 براي محیطی زیست اثرات ارزیابی است، آمده

 - اقتصـادي  شـرایط  بـر  توسعه تبعات تحلیل

 شـود،  مـی  استفاده محیطی زیست و اجتماعی

 ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت   که حالی در

ــی ــد م ــین رد توان ــرات تبی ــت اث ــا فرص  و ه

 و اجتماعی - اقتصادي شرایط هاي محدودیت

 فرایند با مرتبط مسائل روي بر محیطی زیست
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، در نمودار سبر این اسا. شود استفاده توسعه

 ارزیـابی  عملکـرد  متفاوت ، جایگاه)1(شماره 

ــابی راهبــردي  محیطــی زیســت اثــرات و ارزی

 ,CSIR)ت محیط زیست، نشان داده شده اس

1996).   

 اثرات ارزیابی جایگاه ـ) 1(شماره  نمودار

و ارزیابی راهبردي محیط  محیطی زیست

ارتباط با توسعه و شرایط در  زیست

  محیطی ، اجتماعی و زیستاقتصادي

 
 (CSIR, 1996)  

ارزیــابی راهبــردي الزم بــه ذکــر اســت، 

 اصـول  و هـا  ریشه داراي اگرچه محیط زیست

 است، محیطی تزیس اثرات  ارزیابی با مشترك

 در معمـوالً  محیطـی  زیست اثرات  ارزیابی ولی

ــروژه ســطح ــی صــورت پ ــرد م ــابی  و گی ارزی

بـاالتري از   سـطوح  به راهبردي محیط زیست

ــر تصــمیم ــا  يگی ــیه ــردازد م و در مراحــل  پ

هـا، انجـام    هـا و طـرح   برنامه  ها، سیاستگذاري

 .Dalkmann, et. al, 2004, pp)شـود   مـی 

ــه. (385-402 ــدي طبق ــودار بن ــذکور در نم  م

  . ، نشان داده شده است2 شماره

 حوزه فعالیت و جایگاه ـ) 2( شماره نمودار

ارزیابی  و محیطی زیست اثرات ارزیابی

  راهبردي محیط زیست

  

محیطـی اسـتراتژیک در    سـت سازي ارزیابی زی ظرفیت

 )1385ایران، 

راهبـردي   ارزیـابی  که درصورتی  ،بنابراین

 سـمت  بـه  رکـت ح جریـان  در زیست، محیط

مورد استفاده قـرار گیـرد، در چنـین     پایداري

 تلفیـق  و سـازي  یکپارچـه  در شرایطی جامعه

 در اجتمـاعی  و اقتصادي ،محیطی ابعاد زیست

 گـذاري  سیاست و ریزي برنامه طراحی، فرایند

  .بود خواهد تر موفق

 اثـرات  ارزیـابی  مبنـاي  بـر  رویکرد تغییر

دي ارزیـابی راهبـر   رویکـرد  به محیطی زیست

 رخ متعـدد  نیازهـاي  دلیـل  بـه  محیط زیست

 ارزیـابی  مبنـاي  بـر  رویکـرد  هدف. است داده

تبعات منفی  دادن نشان محیطی زیست اثرات

ــرات ارزیــابی تحــت مشــخص هــاي پــروژه  اث

 دستیابی به که است زمانی در محیطی زیست

د باشــ نیــاز مــورد پایــداري، اجمــالی مفهــوم
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(Thérivel, et. al, 1992, p.148) . که آنجا از 

 از فراتر ارزیابی راهبردي محیط زیست کاربرد

 و مثبت تبعات است، ارزیابی پروژه یک سطح

 تنظـیم  و هـا  ها، برنامه طرح ها، سیاست منفی

 در پایـداري  اهداف دسـتیابی بـه   و ها دیدگاه

 توسـعه  و تبـدیل  آینده، بـا  هاي سازي تصمیم

ــردي ــر رویکـ ــاي بـ ــابی مبنـ ــرات ارزیـ  اثـ

ارزیـابی راهبـردي محـیط     بـه  محیطی زیست

در ایـن راسـتا،   . شـد  خواهـد  تسهیل زیست،

نگـاره  ترین تغییر و تحول راهبردهـا، در   مهم

  . تشریح شده است )1(شماره 

ـ تغییر و تحول در  )1(نگاره شماره 

از شرایط حاضر به شرایط ( راهبردها

  )مطلوب

  به  از

طراحی یک نظام گام به گام براي   اجراي یک طرح جامع

  اعمال سازوکارهاي هماهنگ

هاي  اتخاذ تصمیمات و راه حل

  انعطاف ناپذیر

اتخاذ سازوکارهاي انعطاف پذیر به 

  ها منظور هماهنگ سازي فعالیت

  هاي پویا و مستمر انتخاب استراتژي  هاي غیر قابل تغییر استراتژي

مدیریت آزمایشگر و  کید برأت  مدیرت مبتنی بر اسناد و سوابق

  خطرپذیر

ها در  تصدي همه مسئولیت

  دولت

مشارکت گسترده در اجراي 

  ها فعالیت

هاي محدود و انجام  ریزي برنامه

  هاي بخشی پژوهش

یکپارچه، بر اساس   ریزي برنامه

  بخشی هاي بین همکاري

هاي بزرگ و  تمایل به پروژه

  بر هزینه

هاي  نیاز به مساعدت که بعضاً(

  )دارندخارجی 

هاي کوچک و  تمایل به پروژه

  زودبازده

هاي  گذاري جویی و سرمایه صرفه(

  )ملی 

سازي ارزیابی زیست محیطـی اسـتراتژیک در    ظرفیت(

 )1385ایران، 

ارزیـابی راهبـردي    ـ کـاربرد 7

  محیط زیست

کارگیري رهیافـت ارزیـابی راهبـردي     به

توانـد   محیط زیست به عنوان ابزار ارزیابی می

ــک ت  ــه کم ــداري در   ب ــاي پای ــق معیاره لفی

هاي کالن، نقش اساسی را در  ها و طرح برنامه

ارزیـابی  . دستیابی به توسعه پایدار ایفا نمایـد 

 زیـر  هـاي  زمینـه  در راهبردي محیط زیسـت 

  :شود می انجام

 هــاي طــرح و هــا برنامــه هــا، سیاســت 

  بخشی؛

 و مربوط به کاربري اراضـی  هاي طرح 

  سرزمین؛ آمایش

 اي؛ همچـون   منطقه توسعه ايه برنامه

  مدیریت مناطق ساحلی و توسعه گردشگري؛

 طبیعی،  منابع مدیریت هاي استراتژي

ها و مراتع، شیالت، کشاورزي،  همچون جنگل

  صنایع و معادن؛

 اعطـاي  و گـذاري  سرمایه هاي فعالیت 

  هاي مدیریت مواد زائد؛ وام، همچون طرح

  ــین هــاي کمــک  اعطــاي و المللــی ب

هاي توسـعه   اي؛ همچون طرح توسعه راتاعتبا

  .هاي تجدیدپذیر انرژي

(Jiliberto, 2007, pp. 211-234 & Caratti, 

et. al, 2004, p. 103) 
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ارزیـابی راهبـردي    ـ مزایـاي 8

  محیط زیست

بـا   ارزیابی راهبردي محیط زیسـت  نقش

 سـازي  تصـمیم  فراینـد  در آن جایگاه توجه به

حـیط  ارزیـابی راهبـردي م  . شـود  می مشخص

 هاي سیاست و طرح برنامه، ارزیابی در زیست

 گسـترش  برداري، بهره حال در که شده مطرح

 یـک  بـرآورد  و تعریـف  در یـا  اسـت،  توسعه و

 آن تـدوین  طـول  در برنامـه  یا طرح سیاست،

 بـه  ایـن مزیـت،   .گیـرد  می قرار استفاده مورد

سـازي   تصـمیم  فراینـد  در نظـر  مـورد  مرحله

هبــردي محــیط ارزیــابی را کــه دارد بســتگی

  .دارد عهده بر را آن ارزیابی مسئولیت زیست

ارزیـابی راهبـردي محـیط     بر این،  عالوه

 بـه  اولیه، اهداف که زمانی در تواند می زیست

محیطـی موجـود    شرایط زیست تفسیر و شرح

 یـا  و کنـد  ایفـا  حمـایتی  نقشـی  پردازنـد،  می

ــانی ــه زم ــز ک ــر تمرک ــب ب ــات ترکی  مالحظ

 معطـوف  محیطی ستزی و اجتماعی اقتصادي،

د نمایـ  ایفـا  را کننـده  تلفیـق  نقـش  باشـد،  می

(Kørnøv and Thissen, 2000, pp. 191-

200).  

ــین  ــه راســتاي درهمچن ــازي یکپارچ  س

 محیطـی  زیسـت  و اجتماعی اقتصادي، اهداف

ــد در ــه فراین ــزي برنام ــذاري، سیاســت و ری  گ

 داراي ارزیـــابی راهبـــردي محـــیط زیســـت

 اهـداف  تحقـق  و اجـرا  در همکـاري  پتانسیل

ــابی  ضــمن آنکــه،. اســت پایــدار توســعه ارزی

 سیسـتم  قـادر اسـت   راهبردي محیط زیسـت 

 اهـداف  را بهبـود بخشـد و   جـامع  ریزي برنامه

 ماننــد ریــزي، برنامــه فراینــد شــده در تعیــین

 ارزیابی و توسعه براي مناسب مکان تشخیص

 و هــا طــرح هــا، برنامــه متفــاوت هــاي گزینــه

 Thérivel and)د کنـ  هـدایت را  هـا،  سیاست

Partidário, 1996, p.74).   

ارزیـابی راهبـردي    آشـکار  و بارز مزایاي

  :از است عبارت محیط زیست

 بـا  ـ ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت،  1

 اثــرات ارزیــابی توانــد مــی زیــر مــوارد انجــام

  .نماید کارآمد و مستحکم را محیطی زیست

     ارزیابی راهبـردي محـیط زیسـت در

 پیشـنهادي از سـوي ارزیـابی   مقایسه با موارد 

 از وسـیعی  گسـتره  محیطـی، بـه   زیست اثرات

  . کند تر توجه می متنوع هاي گزینه

    ارزیابی راهبـردي محـیط زیسـت، در 

محیطـی و   هـاي  محدودیت شناسایی راستاي

در بســـتر  قبـــول قابـــل تغییـــرات تعیـــین

ــه بررســیاي هــاي توســعه فعالیــت ــرات ، ب  اث

  . پردازد می تجمعی

 ــابی ــت،   ارزی ــیط زیس ــردي مح راهب

محـیط   کیفیـت  سـطح  بهبـود  و حفظ زمینه

ــت  ــابی را زیسـ ــط ارزیـ ــه توسـ ــرات کـ  اثـ
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 تسـهیل  ،شـده اسـت   تعیـین   محیطـی  زیست

  .کند می

 ارزیـابی راهبــردي محـیط زیســت   ــ  2

 هـاي  تخریب مقطعی جبران جاي به تواند می

تخریــب  دالیــل و علــل بــه محیطــی، زیســت

  .بپردازد زیست  محیط 

 راهبــردي محــیط زیســتارزیــابی  ـــ3

 مفهـوم  و انسـجام  سـازي  یکپارچه در تواند می

 ،کـالن  هـاي  گیري تصمیم راستاي در پایداري

 ،قبـول  قابـل  تغییـرات  هاي محدودیت تعیین

 و پایـداري  هـاي  شـاخص  و اهـداف  تشخیص

ــمین ــد تضـ ــعه فراینـ ــارچوب در توسـ  چـ

  .دهد یاري را ما پایداري، هاي محدودیت

ــردي محــیط 4 ــابی راهب  زیســت ـــ ارزی

 و سـازي  تصمیم تر پایین سطوح براي تواند می

  .نماید مهیا را تمهیدات الزم، ریزي برنامه

 ارزیـابی راهبــردي محـیط زیســت   ــ  5

 هـاي  مالحظـات موجـود در زمینـه    توانـد  می

 در را محیطـی  زیسـت  و اقتصـادي  ـ اجتماعی

ــمیم ــري تص ــطوح در گی ــه، س ــرح برنام  و ط

  .دهد قرار ما اختیار در سیاست،

 پایـه  بر راهبردي محیط زیستارزیابی  ـ6

 هــاي فعالیــت ســازمان  همگــانی، مشــارکت

 کـه  است شده نهاده بنا نهادها، سایر و غیردولتی

 هـا،  برنامـه  از عمـومی  اقبـال  توانـد  مـی  امـر  این

 باشـد  داشـته  پـی  در را هـا  سیاسـت  و هـا  طـرح 

(Therivel, et. al., 1992, p.203).  

ــابی راهبــردي  فراینــد -9 ارزی

  یط زیستمح

 یـا  مـدل  حاضـر  حـال  در طـور کلـی   به

 متخصصـان  کـه  واحدي و جامع شناسی روش

ــر  مختلــف کشــورهاي در مربوطــه بتواننــد ب

ــد  ــل کنن ــاس آن عم ــود ،اس ــدارد وج ــا . ن ام

ی کـه در حـال   متـداول  هـاي  روش بسیاري از

 گیرند، بر مبنـاي  قرار می استفاده مورد حاضر

ــاي و ارچوبچــ ــه مشــترکی زیربن ــزي پای  ری

 عمـومی  متداول الگوي اساس این بر. اند شده

 در ارزیـابی راهبـردي محـیط زیسـت     فراینـد 

 ترتیــب بــه تــوان مــی را مختلــف کشــورهاي

  :نمود بیان زیر مطالعاتی مراحل

 توسـعه  هاي استراتژي و اهداف تعیین .1

 هـا  برنامه ها، طرح کلی هاي گزینه شناسایی و

  ها؛ سیاست و

 و هــا برنامــه هــا، طــرح غربــالگري .2

 نیاز عدم یا نیاز موارد تعیین جهت ها سیاست

 بـه  توجه با ارزیابی راهبردي محیط زیست به

  محیطی؛ زیست پیامدهاي

ــین .3 ــات محــدوده تعی ــین و جزئی  تعی

 هـا  سیاست و ها برنامه ها، طرح پوشش سطوح

 اثـر  و استراتژیک عمده مسائل شناسایی براي
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ــا ــر آنهـ ــابع بـ ــادي، منـ ــاعی اقتصـ  و اجتمـ

  ؛یطیمح زیست

 از اعـــم منـــابع؛ وضـــعیت ارزیـــابی .4

 هــاي شــاخص و معیارهــا اهــداف، شناســایی

 هـاي  محـدودیت  و امکانـات  شناخت پایداري،

ــت ــی، زیس ــایی محیط ــار شناس ــدي آث  کلی

  آنها؛ هگستر و محیطی زیست

ــدوین .5 ــا دســتورالعمل تنظــیم و ت  و ه

ــاي ــداري پارامتره ــراي زیســتمحــیط   پای  ب

 و هــا سیاسـت  و هـا  برنامــه هـا،  طـرح  ارزیـابی 

 کـاهش  بـراي  آنهـا  اجـراي  چگونگی پیشنهاد

  محیطی؛ زیست هاي فرصت تقویت و ها تهدید

 هـاي  برنامه و ها طرح ارزیابی و توسعه .6

ــا جــایگزین ــه توجــه ب  پیامــدهاي و اثــرات ب

  محیطی؛ زیست

ــابی در خصــوص گیــري تصــمیم .7  ارزی

ــب ــداري ارچوبچــ منفــی و مثبــت جوان  پای

 هـا،  طـرح  نهـایی  ویسن پیش و محیطی زیست

 پیامـدهاي  بـه  توجـه  با ها سیاست و ها برنامه

  آنها؛ محیطی زیست

ــه .8  اجــرا، اســتراتژیکی هــاي طــرح ارائ

 ها سیاست و ها برنامه ها، طرح ممیزي و پایش

 بـراي  محیطی زیست اثرات ارزیابی پیشنهاد و

  نیاز؛ مورد هاي پروژه

 هـا  سیاست و ها برنامه ها، طرح اجراي .9

 و متـأثر  محیطی زیست شرایط پایش با همراه

 اجــراي صــورت در آنهــا ســودمندي ممیــزي

ــد ــ   کارآم ــیط زیس ــردي مح ــابی راهب ت ارزی

(Nilsson and Dalkmann, 2001, pp. 305-

327 & Dalkmann, et. al, 2004, pp. 385-

402).  

ارزیـابی   مقـررات  و ـ قوانین10

ــت  ــیط زیس ــردي مح  در راهب

 الح در و یافته توسعه کشورهاي

  توسعه

 طی ارزیابی راهبردي محیط زیست رویکرد

 مهـم  ابـزار  یـک  عنـوان  بـه  اخیـر،  سـال  پانزده

 کشـورهاي  امور داخلـی  اداره در گذاري سیاست

 رعایـت  امـروزه  چراکه بوده است، مطرح مختلف

 سـطوح  بـا  ارتبـاط  در محیطی زیست مالحظات

 اســتراتژیک، گــذاري سیاســت و گیــري تصــمیم

 توسـعه  به دستیابی تايراس در اساسی ضرورتی

 بـه  محیطـی  زیسـت  و اجتماعی اقتصادي، پایدار

 متخصصـین  جامعه آگاهی افزایش. آید می شمار

 اثربخشی به نسبت محیطی زیست اثرات ارزیابی

ــري تصــمیم فراینــد ــا گی ــابی  از اســتفاده ب ارزی

 مقـاطع  تـرین  عـالی  در راهبردي محیط زیسـت 

 تقویــت و تشــکیل بــه منجــر گــذاري، سیاســت

 در ربـط  ذي تحقیقـاتی  مراکـز  در علمی احثمب

 راهکارهـاي  از منـدي  بهـره  و المللـی  بـین  سطح

 کـه  است شده خصوص این در مناسب علمی
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ارزیــابی راهبــردي  بــه مربــوط قــوانین وضــع

 یافتـه  توسـعه  کشورهاي در را محیط زیست

 هنـوز  آن رغـم  علی البته و است داشته پی در

 انجهـ  توسـعه  حـال  در کشـورهاي  از بسیاري

 این در منسجم و جدي مقررات و قوانین فاقد

  .باشند می زمینه

 کـه  کشـورهایی  از دسته آن درخصوص

ــن داراي ــوانین ای ــررات و ق ــی مق ــند م  ،باش

 وضـعیت  بـه  توجـه  با که کرد اذعان توان می

 در راهبـردي محـیط زیسـت    ارزیـابی  قوانین

 شکل واقع در مذکور قوانین المللی، بین سطح

 ارزیـابی  قـوانین  از پـذیري  انعطاف و دینامیک

 ریـزي  برنامـه  سـطح  در محیطـی  زیست اثرات

 تغییراتی اعمال با تنها و باشند می استراتژیک

ــارچوب در ــی روش چ ــابی شناس ــرات ارزی  اث

 مراتـب   سلسـله  در آن جایگاه محیطی، زیست

ــه ــزي برنام ــري، تصــمیم و ری ــه گی  ســطوح ب

  .است یافته انتقال تر فوقانی

 سـازي  نهادینـه  جهت اول درجه در آنچه

 نظـر  بـه  مهم ارزیابی راهبردي محیط زیست

ــوانین انطبــاق و اتخــاذ انتقــال، رســد، مــی  ق

 بـه  توجـه  بـا  ارزیابی راهبردي محیط زیسـت 

 بـا . باشد می کشور هر بر حاکم خاص نیازهاي

 حقـوقی  نظام بین ماهوي هاي تفاوت به توجه

 در و یافته توسعه کشورهاي گروه دو قانونی و

ارزیـابی راهبـردي    خصـوص  در سـعه تو حال

 قوانین این کاربردي هاي زمینه محیط زیست

 - اي منطقـه  و بخشی اي، منطقه حوزه سه در

 دربرگیرنـده  بخشـی  حـوزه . باشـد  می بخشی

 ها برنامه و ها طرح ها، سیاست از وسیعی طیف

 اسـت  خدماتی و تولیدي هاي فعالیت قالب در

 قوانین این کارگیري به جنوبی افریقاي در که

 بـه  اي منطقـه  حوزه باشد، می محدوده این در

 اداري - سیاسـی  تصـمیمات  اتخـاذ  چگونگی

 متفـاوتی  هاي مقیاس و شود می مربوط کشور

ــا خــرد ســطوح از  اي، ناحیــه از اعــم کــالن ت

ــه ــی و اي منطق ــر در را مل ــی ب ــرد م ــه گی  ک

ــه ــارگیري بـ ــوانین کـ ــا قـ ــه بـ ــه توجـ  بـ

 بـه  هک کشور این در موجود هاي دستورالعمل

 ســطح در اکولــوژیکی - فیزیکــی هــاي جنبـه 

ــی ــد محل ــن در دارد، تأکی ــوزه ای  صــورت ح

 کـه  بخشـی  - اي منطقـه  حـوزه  در. گیرد می

 شـود  مـی  شـامل  را حـوزه  دو هـر  کاربردهاي

  .کرد اشاره امریکا کشور قوانین به توان می

 دهـد  می نشان گرفته صورت هاي بررسی

 دمــور در قــانونی الزامــات لحــاظ از کشــورها

 دسـته  3 بـه  ارزیابی راهبردي محیط زیسـت 

 قوانین داراي که کشورهایی: شوند می تقسیم

راهبـردي   ارزیـابی  زمینـه  در خاصی و رسمی

 امریکـا،  و هلنـد  مانند ،هستند زیست محیط

 و رسـمی  الـزام  هرگونـه  فاقـد  که کشورهایی

ارزیـابی راهبـردي محـیط     درخصوص قانونی
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 چـــین، و ایـــران ماننـــد ،هســـتند زیســـت

 بــراي رســمی قــوانین داراي کــه کشــورهایی

 از ، امانیستند ارزیابی راهبردي محیط زیست

ــاي روش ــمی ه ــراي غیررس ــت ب  دادن دخال

 هـا  گیـري  تصمیم در محیطی زیست مالحظات

 و منـوري ( انگلسـتان  مانند ،کنند می استفاده

 .)38-44، صص 1386 زاده، منش خوش

ــده -11 ــرین عمـ ــع تـ  و موانـ

 اجـراي  و توسعه هاي محدودیت

  ارزیابی راهبردي محیط زیست

مـورد   و مشـخص  سیاست وجود عدم. 1

  توافق؛

ــم .2 ــتا ه ــودن راس ــت نب ــا و  سیاس ه

 و صــنعت بخــش توســعه هــاي گیــري جهــت

  زیست؛ محیط اهداف

 بــراي اي پایــه اطالعــات فقــدان .3

ــمیم ــر تص ــتراتژیک يگی ــدان و اس ــام فق  نظ

 اجراي نیاز پیش و الزمه که یکپارچه مدیریت

  .باشد می ارزیابی راهبردي محیط زیست مؤثر

ــخص .4 ــودن نامش ــاه ب ــی جایگ  واقع

ــردي محــیط زیســت  ــابی راهب  نظــام در ارزی

 قـانونی،  حقـوقی،  لحاظ به کشور ریزي برنامه

  عملکردي؛ و ساختاري

 کـالن  گیري تصمیم نظام ناپایداري .5

  گیري؛ تصمیم در انحصار و کشور

 نهادهـاي  بین ارگانیک ارتباط عدم .6

 و پژوهشـی  ریز، برنامه گیرنده، تصمیم رایی،اج

  کشور؛ آموزشی

 کـافی  آگـاهی  و اشراف اطالع، عدم .7

ــدگان تصــمیم ــزان برنامــه و گیرن  از کشــور ری

ارزیـابی راهبـردي    منـافع  و جایگـاه  ضرورت،

  محیط زیست؛

 فراینـد  و چارچوب بودن نامشخص .8

 ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت   متدولوژیک

  .کشور در

ــا اینکــه همــه از تــر مهــم .9 ــابی  آی ارزی

 آینــده بــراي تنهــا راهبــردي محــیط زیســت

 بازسـازي،  هـاي  سیاست یا شد خواهد طراحی

ــا ــازتوزیع و احی  خواهــد ملحــوظ را مکــانی ب

ــن در. داشــت ــر صــورت، ای ــت عــدم ب  قطعی

 موجـود  هـاي  ظرفیـت  به توجه با ریزي برنامه

 در عمـده  مـانعی  خـود  که شد خواهد افزوده

 آن ســازي نهادینــه و ســازي تظرفیــ راســتاي

  .گردد می محسوب

ــائل میـــان ایـــن در ــه مربـــوط مسـ  بـ

ــام ــازي نظ ــه و مندس ــازي نهادین ــوقی، س  حق

ارزیــابی راهبــردي محــیط  رســمی و اجرایــی

 برخوردار ویژه جایگاهی از ما کشور در زیست

ــت ــه اس ــتلزم ک ــت مس ــازي ظرفی  و الزم س

 درك قبیـل  از مـواردي . بـود  خواهد شایسته

ارزیابی راهبـردي   واقعی هاي ضرورت و نیازها
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 نیازهاي بندي اولویت کشور، در محیط زیست

 منـاطق  به کشور بندي پهنه توسعه، بخش هر

ارزیابی  اجراي و اتخاذ ضرورت نظر از حساس

 و ســاختار تـدوین  راهبـردي محـیط زیسـت،   

 بـه  ارزیـابی راهبـردي محـیط زیسـت     فرایند

 پایگــاه ایجــاد توســعه، هــاي بخــش تفکیــک

 در ارزیابی راهبردي محـیط زیسـت   عاتاطال

 مناسـب  چـارچوب  اتخـاذ  در نهایـت  و کشور

ارزیـابی   مـؤثر  اجـراي  بـراي  قانونی و حقوقی

 فکـــري پایـــه راهبـــردي محـــیط زیســـت،

 ارزیابی راهبردي محیط زیسـت  سازي نهادینه

 خصوص این در آنچه. خواهد ساخت فراهم را

 جایگـاه  تعریـف  ضـرورت  اسـت،  ذکـر  شایان

 در زیابی راهبـردي محـیط زیسـت   ار حقوقی

 رابطـه  در) مقننه قوه( کشور قانونگذاري نظام

 از کـالن  گذاري سیاست مختلف هاي عرصه با

 هریک عمل هحوز در ویژه لوایح تنظیم طریق

 هـاي  دسـتگاه  و هـا  خانـه  وزارت هـا،  سازمان از

 طـرح  و گیرنده تصمیم و گذار سیاست اجرایی

 شوراي مجلس در موضوعاتی چنین تصویب و

 محـیط  حفاظـت  شـورایعالی  حتـی  و اسالمی

 شـرایطی  چنـین  تحت. باشد می کشور زیست

 در حقـوقی  نظـام  یـک  گذاري پایه با توان می

ارزیابی راهبـردي   رویکرد سازي پیاده با رابطه

 آن ملزومـات  اجـراي  به الزام و زیست محیط

 اقتصـادي،  توسـعه  هاي ریزي برنامه فرایند در

ــاعی ــی و اجتم ــو فرهنگ ــبت ر،کش  بــه نس

ارزیـابی راهبـردي   امور حقوقی  سازي نهادینه

  .نمود اقدام محیط زیست

 خـواهیم  قـادر  ترتیب بدین است بدیهی

 نظارتی موازین و مقررات و قوانین وضع با بود

 وظـایف  تفکیـک  و تعیـین  به نسبت شایسته،

 همچـون  کشـور  عالیـه  نظـارت  هـاي  دستگاه

 هــاي فعالیــت ،کشــور کــل بازرســی ســازمان

  .یمنمای سازماندهی را ضیمقت

  فرجام

ایـدار در  پ به منظور تحقق اهداف توسعه

ــه  ــه توســعه هم ــه  کشــور و دســتیابی ب جانب

شایسته   محیطی، اقتصادي، اجتماعی و زیست

 و حقــوقی علمــی، مبــانی اســت کــه تقویــت

ارزیابی راهبـردي محـیط زیسـت بـه      اجرایی

گیــران و  طــور جــدي، مــورد توجــه تصــمیم 

بـر ایـن   . ور قـرار گیـرد  گـذاران کشـ   سیاسـت 

 و مقـررات  قـوانین،  اثربخشـی  اسـاس، جهـت  

ــوابط ــزام ضـ ــوقی آور الـ ــان در آن حقـ  ارکـ

ــمیم ــازي تص ــت و س ــذاري سیاس ــور، گ  کش

  :گردد می ارائه زیر پیشنهادهاي

ــد ــوانین هرچن ــررات و ق ــود مق  در موج

ــاط ــا ارتب ــور، زیســت محــیط ب ــت کش  قابلی

 و مخــرب هــاي فعالیــت کنتــرل و جلــوگیري

ــوده ــدهک آل ــارت و زیســت محــیط نن ــر نظ  ب

ــابی و محیطــی زیســت مطالعــات ــرات ارزی  اث
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 امـا  دارد؛ را هـا  طرح زمینه در محیطی زیست

ارزیابی  ویژه قانون یک بیتصو و تدوین ه،یته

ــردي محــیط زیســت  ــور، در راهب  و الزم کش

 شایسـته  بنـابراین . رسـد  مـی  نظـر  به ضروري

 بــه ارزیــابی راهبــردي محــیط زیســت اســت

 ها سیاست کلیه در قانونی ضرورت یک عنوان

ــزي برنامــه و ــار برنامــه در توســعه هــاي ری  ک

 .گیرد قرار مرتبط هاي سازمان و ها وزارتخانه

 آمــوزش بـا  امــر ایـن  کــه اسـت  بـدیهی 

 هـا،  سـازمان  بـه  وابسته متخصصان از گروهی

 و کشـور  درون مختلـف  هـاي  بخـش  و نهادها

 مرکـزي  تخصصـی  هسته به گروه این تبدیل

 الزم فنـی  و حقوقی هاي ارچوبچ لیدتو براي

  .شد خواهد میسر

با توجه به مطالعات صورت گرفتـه،   .1

 ارزیـــابی  بـــا  مـــرتبط  قـــوانین

 به کشور در ها پروژه محیطی زیست

 و اي برنامـه  قوانین مشروط، صورت

 اسـت  الزم که باشند می مدت کوتاه

ــر اجــراي جهــت  در  مــؤثرتر، و بهت

 و دائمـی  قـوانین  صـورت  بـه  آینده

  .درآیند دمدتبلن

 بـه  بیشـتري  توجـه  اسـت  شایسته .2

ارزیـــابی  تفکـــر ســـاختن جـــاري

 نظــام در راهبـردي محــیط زیسـت  

 پـنج  هـاي  برنامه و سرزمین آمایش

 و اجتمـاعی  اقتصـادي،  توسعه ساله

  .شود معطوف کشور فرهنگی

ارزیابی  واقعی جایگاه است ضروري .3

 سـاختار  در راهبردي محیط زیست

 در و شـده  تبیـین  کشور تشکیالتی

ارزیـابی   شـورایعالی  امکـان  صـورت 

 تأسـیس  راهبردي محـیط زیسـت،  

  .شود

 اصــلی متــولی شــود مــی پیشــنهاد .4

ــراي ــانون اج ــردي   ق ــابی راهب ارزی

 مشـخص  کشـور  در محیط زیسـت 

  .گردد

 ســازي ظرفیــت رســد مــی نظــر بــه .5

 انطباق و نمودن بومی جهت بنیادي

ــاي ــاوت رویکردهـ ــابی  متفـ ارزیـ

 شـرایط  بـا  راهبردي محیط زیسـت 

ــر کمحــا  باشــد،  ضــروري کشــور ب

 در مهمی عامل خود امر این چراکه

ــاذ، ــال اتخــ ــی و اعمــ  اثربخشــ

ــک ــاي تکنی ــردي   ه ــابی راهب ارزی

  .بود خواهد کشور در محیط زیست

 سـازگار  يالگوها شود می توصیه بنابراین

 یابیــارز ادغــام منظــور بــه رانیــا طیشــرا بــا

 کــالن ســطوح در ســتیز طیمحــ راهبــردي

 و صنعت يها حوزه در صوصخ به ،يزیر برنامه
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 نیتـدو  و تهیـه  کشـور،  ییربنایز توسعه امور

  .شود

ارزیـابی   رسـانی  اطـالع  نظـام  ریـزي  پایه

ــردي محــیط زیســت  ــت کشــور در راهب  جه

 هـاي  گیـري  تصـمیم  براي مناسب بسترسازي

 آگـــاهی ســـطح افـــزایش و اســـتراتژیک

 منـافع  از کشـور  ریـزان  برنامه و گیران تصمیم

 ی راهبردي محیط زیسـت ارزیاب از مندي بهره

 و پایـه  اطالعـات  کمبود چراکه است، ضروري

ــران، تصــمیم اساســی ــه گی ــاز زمین ــاذ س  اتخ

 گرایشـات  و ذهنیـت  نوع بر  مبتنی تصمیمات

 در کـه  شـد  خواهد گیر تصمیم افراد اي سلیقه

 محـیط  کیفیت افت و کاهش به منجر نهایت

  .شود می زیست

 و مردم عموم سازي آگاه روند آنکه ضمن

 و ها برنامه اثرات منفی پیامدهاي از مسئولین

 بعضـاً  که زیست محیط بر کالن هاي سیاست

 ارائـه  بـا  توانـد  مـی  باشند، می جبران غیرقابل

 بــراي ایشــان هــاي حــل راه و هــا توصــیه

ــه ــارگیري ب ــدات ک ــوگیري تمهی ــن از جل  ای

 کمـک  بـا  آنهـا  رسانیدن حداقل به و پیامدها

 در ثريؤم قداما  محیطی، زیست اثرات ارزیابی

  .باشد فعلی شرایط بهبود

 اشــاعه جهــت شــود مــی پیشــنهاد .1

 در سـت، یز طیمح راهبردي یابیارز

 مؤسســـات ریســـا و هـــا دانشـــگاه

 یدرســ يهـا  برنامــه ،یعـال  آمـوزش 

  .شود نیتدو و هیته مند نظام

 کارشناسـان  يبـرا  شـود  می توصیه .2

ــتگاه ــا دسـ ــم يهـ ــگ میتصـ  و ریـ

ــم  یابیــارز نــهیزم در ســاز میتص

 يهـا  برنامه ست،یز طیمح يراهبرد

 ه،یــته) يتوانمندســاز( یآموزشــ

 .شود اجرا و نیتدو

  

  منابع فارسی

ط یمحـ  يراهبـرد  یابیـ ارز"، )1382 (پناهنده، محمد  .1

ــتیز ــه یرو ،س ــرد برنام ــه ارز يا ک ــب ــانزدها یابی  ينش

 .32شماره،  یط شناسیمحفصلنامه ، "ستیز طیمح

 کـش ممتـاز   جواد زحمـت  و فرزام ن،یاصغر سنگاچ پور .2

 یافتیـ سـت ره یز طیمحـ  يراهبرد یابیارز"، )1387 (

، "رانیـ دار در ایـ توسـعه پا  يهـا  شاخص يارتقا جهت

 .2شماره، فصلنامه محیط و توسعه

سازي ارزیابی زیست محیطی استراتژیک  پروژه ظرفیت .3

گــزارش چــارچوب نظــام ملــی ، 1385در ایـران،  

 .ارزیابی زیست محیطی استراتژیک

، )1386 (زاده  مـنش  منوري، مسـعود و بهنـوش خـوش    .4

ــابی    " ــررات ارزیـ ــوانین و مقـ ــل قـ ــه و تحلیـ تجزیـ

در کشورهاي توسعه یافتـه،   محیطی استراتژیک زیست

فصـلنامه  ، "در حال توسعه و نیازسنجی آن در ایـران 

 .45، شمارهزیست محیط
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