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چکیده العات مقاله         اطّ
نی، بییافته برای پیشزیست سیستمی پیشگیرانه و ساختاررویکرد ارزیابی استراتژیک محیط

های توسعه در سطوح راهبردی تی، اقتصادی و اجتماعی گزینهزیسشناسایی و ارزیابی اثرات محیط

هدف پژوهش، کاربرد رویکرد مذکور به منظور غربالگری اقدامات رشد و  گیری است.نظام تصمیم

ریزی برنامه 2های منطقه سند راهبردی توسعه اقتصادی شهرستان»توسعه روستایی با تأکید بر 

هدف، کاربردی و مبتنی بر شیوه توصیفی پیمایشی است. است. تحقیق از نظر « استان خوزستان

نفر از  26لیست و ماتریس و در چارچوب فن دلفی و نظرسنجی از غربالگری با استفاده از چک

 36ریزی در ارتباط با سه سازه کلیدی و های مختلف برنامهخبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه

های فراگیر توسعه گیریاقدام راهبردی از نظر ارتباط با جهتمعیار انجام شده است. نتایج نشان داد، 

ایی و محلی به ویژه برای بهبود رفاه و معیشت انسانی اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی، منطقه

ریزی، براساس های برنامهتوجه برخوردار است. بخشجوامع روستایی تحت پوشش از اهمیت قابل

-محیطی بالقوه قابلهای توسعه دارا/ و یا همراه با اثرات زیستوزههای قانونی، جزو حدستورالعمل

زیستی شوند و از نظر پیوند و اثرگذاری بر دیگر اقدامات راهبردی، اهمیت محیطتوجه شناخته می

های زیستی مرتبط با حوزههای محیطتوجه دارد. درجه پیچیدگی مسائل، مشکالت و محدودیتقابل

توجه است. درجه توجه اقدام نواحی روستایی تحت پوشش، باالتر از حد قابلریزی هدف در برنامه

زیستی به ویژه درنظر های محیطسازی مالحظات و نگرانیسازی و یکپارچهراهبردی نسبت به جریان

زیست کمتر ها، قوانین و مقررات )الزامات حقوقی/ مدنی( مرتبط با محیطگرفتن استانداردها، ارزش

ریزی هدف، های برنامهاقدام راهبردی در هر یک از بخش بر این،افزون توجه است.از حد قابل

های عملیاتی در سطوح خُرد تدارک دیده است ها و پروژهچارچوبی برای ایجاد و توسعه دیگر فعالیت

ونی گه با ماهیت و کیفیت گوناتوجّمنجر به بروز اثرات بالقوه قابل تواندو براساس اجماع خبرگان، می

های روستایی و شهری با گاهاز جمله سکونت های جغرافیایی و طبیعی و نواحی فرهنگیبر محدوده

 های آبادان و خرمشهر شود.جمعیت متراکم و مناطق با کاربری فشرده در شهرستان

غربالگری.   زیست،اقدامات راهبردی، توسعه روستایی، استان خوزستان، ارزیابی استراتژیک محیط ها:واژه کلید
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 مقدمه
های صورت گرفته در زمینه نامهها و موافقتها، اعالمیههای سیاسی و محافل علمی، گزارشهای اخیر، نشستدر سال

موسوم به  0زیست و توسعهکمیسیون جهانی محیط ،0792زیست و انسان در سال توسعه پایدار از جمله کنفرانس محیط

، اجالس سران 0799در سال  3زیست و توسعهکمیسیون سازمان ملل در زمینه محیط و گزارش 2کمیسیون برانتلند

؛ برنامه 0772، 0)اعالمیه ریو 20زیست و توسعه سازمان ملل در ریودوژانیرو موسوم به دستور کار زمین در کنفرانس محیط

موسوم به اهداف توسعه هزاره  2111 بیانیه اجالس هزاره سازمان ملل در سپتامبر سال، (0772 ،5زیست سازمان مللمحیط

(MDGs)4 2112سازمان ملل در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی در آگوست  پایداری توسعه، کنفرانس (Zhao et al, 

در سال  21اجالس مجدد سران در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل در ریودوژانیرو موسوم به ریو + (،1573 :2011

توسعه  2131موسوم به سند دستور کار  9(SDGsپایدار ) یو اهداف توسعه 2105پس از  ةکار توسع و دستور ،2102

یابی به (، این اجماع را در سطح جهانی تقویت کرده است که به منظور دست7: 0375پایدار )جواهریان و همکاران، 

 ,Partidarioناپذیر است )م و اجتنابهای توسعه، ضرورتی مهریزیها و برنامهزیست در تالشتوسعه پایدار، ادغام محیط

زیستی را به شکلی متوازن و های خاص توسعه باید مالحظات محیطالذکر، نهادها و بخش(. براساس اجماع فوق3 :2015

های رشد و ها و برنامهها، طرحمتعادل در کنار سایر مالحظات اقتصادی و اجتماعی در فرایند طراحی و تدوین سیاست

بر این، در تمام فرآیند ادغام و یکپارچگی، باید (. افزونGuth et al, 2020ای و محلی درنظر بگیرند )منطقه توسعه ملی،

وری که به ط، ردزیست مورد توجه و ارزیابی دقیق قرار بگیارتباطات و اثرات مثبت و منفی اقدامات توسعه بر روی محیط

های مادی آسیب برساند/ و یا هر مشکل ت و منابع طبیعی و داراییزیستواند به محیطتوجه که میهرگونه اثرات قابل

ای هتواند در رسیدن به اهداف تعریف شده مانع ایجاد کند/ و یا باعث تأخیر شود/ و یا منجر به هزینهزیستی که میمحیط

 ,Burnaris and Moulogianni)گیری شود بینی شده و با تدارک اقدامات مناسب از آن پیشغیرمنتظره شود، پیش

آمیز ابتکارات توسعه، نیازمند رویکردی ساختاری است. در این زمینه، رویکرد . تحقق این امر و اجرای موفقیت(2 :2021

ای در بهبود کنندهتواند نقش تعیینمی« SEA9زیست ارزیابی استراتژیک محیط»مدیریتی و ساختاریافته مانند نظام 

(. رویکرد مذکور، یک Sizo, 2015, 7های توسعه داشته باشد )ها و برنامهها، طرحاستسازی منظم سیاثربخشی و پیاده

زیست است که درحال حاضر در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال سیستم رسمی و قانونی مدیریت محیط

ای مطالعه، شناسایی، درک و فهم، گیری برریزی و تصمیمبه عنوان ابزار برنامه ،( Polido et al, 2014: 139توسعه جهان )

ود شزیستی و پایداری یک سیاست، طرح، برنامه و پروژه به کار برده میارزیابی، پیشگیری و کاهش اثرات بالقوه محیط

(Lyer, 2017: 3هدف از اعمال نظام ارزیابی استراتژیک محیط .)ها سازی مالحظات، ارزشسازی و یکپارچهزیست، جریان

 گیری اقدامات راهبردیریزی و تصمیمچنین اصول و عناصر پایداری در فرآیند برنامهزیستی و همهای محیطو استاندارد

 (. Souloutzoglou and Tasopoulou, 2020: 2توسعه است )

 زیست، کاربرد آن در سطوح مختلفرویکرد ارزیابی استراتژیک محیط العادههای فوقه به تواناییدرحال حاضر، با توجّ

های مختلف رشد و توسعه روستایی ها و برنامهها، طرحریزی سیاستکشور به ویژه در برنامه یگیری توسعهنظام تصمیم

ای هها و برنامهها انجام شده در ارتباط با سوابق تهیه و اجرای طرحگردد. بررسیبه عنوان ضرورت اجتناب ناپذیر مطرح می

از  زیستی بوده و بسیاریبدون درنظر گرفتن مالحظات محیط ریزیهای برنامهیتدهد که فعالتوسعه در کشور نشان می

                                                            
1 . World Commission on Environment and Development (WCED) 
2 . The Brandt land Commission 
3 . UN Commission on Environment and Development (UNCED) 
4 . Rio declaration 
5 . United Nations Environment Program (UNEP) 
6 . Millennium Development Goals (MDGs) 
7. Sustainable Development Goals (SDGs)  
8 . Strategic Environmental Assessment (SEA( 
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

: 0375کار و همکاران، سازی شدند )برزههای عمرانی و صنعتی بدون توجه به این مالحظات، تدوین و پیادهها و پروژهطرح

شواهد و تجارب حاصل از چندین دهه  ای برخوردار است. براساس(. این امر در مورد استان خوزستان از اهمیت ویژه00

یابی به رشد سریع اقتصادی و دیگر مقاصد توسعه موجب شده ریزی توسعه در استان خوزستان، تالش برای دستبرنامه

یم گذاری مستقهای سرمایهچنین، پروژهای و محلی و همها و ابتکارات رشد و توسعه منطقهاست که در بسیاری از فعالیت

زیستی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی درنظر گرفته نشود پارچگی مسائل و مالحظات محیطرجی، یکداخلی و خا

ت زیستوجه و جبران ناپذیری بر محیطهای قابلهای مختلف توسعه، آسیبو در نتیجه، اجرای اقدامات راهبردی در بخش

ست زیای آبادان و خرمشهر وارد شود. امروزه، محیطهزیست شهرستانانسانی و طبیعی استان خوزستان به ویژه بر محیط

های آزاد و های آبادان و خرمشهر به دالیل عمده از جمله نزدیکی به آبهای روستایی شهرستانگاهجوامع و سکونت

ای هسازی؛ وجود منطقه آزاد تجاری و زیرساختوجود سواحل و بنادر تجاری و بازرگانی و استقرار صنایع وابسته به کشتی

 های ارتباطیراه استراتژیک حمل و نقل زمینی، ریلی، آبی و هوایی و جریان مستمر جابجایی کاال و انسان در شبکه

های عظیم اکتشاف، رویه در قالب اجرای طرحهای بیبرداریمنطقه؛ وجود منابع و ذخایر زیرزمینی نفت و گاز و بهره

های رداریبر صنایع بزرگ وابسته به نفت، گاز، مواد شیمایی و پتروشیمی و بهرهها و استخراج مواد اولیه؛ استقراحفاری چاه

های باقیمانده از تجربه چنین، اثرات و ویرانیها و واحدهای کشت و صنعت نیشکر و هموسیع کشاورزی در قالب طرح

-های محیطئل و چالشهشت سال جنگ تحمیلی، به طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است و با طیف وسیعی از مسا

زیستی عمده از جمله آلودگی منابع آب و خاک، آلودگی و کاهش کیفیت هوا، تغییر در شرایط اقلیم محلی از جمله وقوع 

های ناگهانی، خشکسالی، پدیده گردوغبار )ریزگردها( روبرو است. دماهای باال )افزایش درجه حرارت(، وقوع سیالب

اقتصاد  زیست،توجه بر محیطتواند باعث بروز اثرات و پیامدهای قابله به طور بالقوه میمجموعه مسائل و مشکالت یاد شد

ا هکند که در تمام فعالیتهای آبادان و خرمشهر شود و در نتیجه ایجاب میهای روستایی شهرستانگاهو اجتماع سکونت

زیستی در کنار ها و استانداردهای محیطرزشای و محلی، یکپارچگی مالحظات، اریزی توسعه منطقههای برنامهو تالش

ای و محلی قرار بگیرد. گیرندگان منطقهریزان و تصمیممسائل اقتصادی و اجتماعی به طور متوازن مورد توجه برنامه

زیست، اجتماع و اقتصاد نواحی های توسعه بر محیطها و برنامهطرح،  هاچنین، اثرات و پیامدهای ممکن سیاستهم

های آبادان و خرمشهر مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد. در این زمینه، کاربرد و نهادینه کردن یی و شهری شهرستانروستا

ان گیری توسعه استان خوزستریزی و تصمیمهای مختلف سیستم برنامهزیست در الیهنظام ارزیابی استراتژیک محیط

زیست و حفاظت از ت راهبردی پایدار و کمک به مدیریت محیطسازی اقداماسازی و پیاهتواند نقش مهمی در آمادهمی

های ابادان و خرمشهر به طور خاص های مادی مناطق روستایی استان به طور عام و شهرستانمنابع طبیعی و دارایی

منظور زیست بهداشته باشد. با عنایت به آنچه آمد، هدف پژوهش حاضر، معرفی و کاربرد نظام ارزیابی استراتژیک محیط

ریزی استان برنامه 2سند راهبردی رشد و توسعه اقتصادی منطقه »زیستی غربالگری اهمیت اثرات و پیامدهای محیط

 های آبادان و خرمشهر است.به عنوان اقدام راهبردی اثرگذار بر توسعه جوامع و نواحی روستایی شهرستان« خوزستان

 پژوهش مبانی نظری
ه های محیطی و مکانیسم رسمی و قانونی پذیرفتعنوان فرم جدید از ارزیابیبهزیست حیطرویکرد ارزیابی استراتژیک م

چنین، ارزیابی پیشگیرانه به منظور زیستی، اقتصادی و اجتماعی و همسازی مالحظات محیطشده که سعی در یکپارچه

های توسعه دارد، برای اولین بار در سال ها و برنامهها، طرحزیستی سیاستبینی اثرات و پیامدهای محیطشناسایی و پیش

ز زیستی اهای عمومی در ارتباط با مسائل و مشکالت محیطدر ایاالت متحده آمریکا و به دنبال افزایش نگرانی 0747

قانون مذکور،  012( 2(. بخش )Polido et al, 2014:140معرفی شد ) 0(NEPAزیست )طریق قانون ملی حفاظت از محیط

هی بر کیفیت توجّبود که به طور قابل« اقدامات عمده در سطح فدرال»یابی و گزارش دقیق برای تمام خواستار ارز

                                                            
1 . National Environmental Policy Act (NEPA) 
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زیست ایاالت متحده آمریکا هیچ (. قانون ملی حفاظت از محیطFischer, 2007: 1گذارند )زیست انسانی اثر میمحیط

، هر دو نوع «اقدامات عمده»(، و اصطالح Morgan et al, 2012: 14تمایزی میان ابتکارت مختلف توسعه قائل نبود )

چنین، آندسته از ابتکارات توسعه که به هستند و هم 0(EIAزیستی )هایی که موضوع انجام ارزیابی اثرات محیطپروژه

 یشوند و در نتیجه نیازمند نوع متفاوت و خاصی از ارزیابشناخته می« اقدامات استراتژیک: سیاست، طرح و برنامه»عنوان 

 ,Therivelدهد )هستند، پوشش می 2«ریزی شده و عملیاتیزیستی برنامهارزیابی اثرات محیط»محیطی تحت عنوان 

در سال  EEC/339/95زیستی از طریق دستورالعمل شماره (. در گستره اتحادیه اروپا، مفهوم ارزیابی محیط58 :2010

 :Noble and Nwanekezie, 2017گسترش یافت ) 2111 و اوایل سال 0771مطرح شد و کاربرد آن در طی دهه  0795

 ها، کمیسیون اروپا با تصویبها و برنامههای محیطی برای طرح(، اما به دلیل درک نیاز به رویکردی متفاوت از ارزیابی166

وان عنبهزیست ، اقدام به معرفی نظام ارزیابی استراتژیک محیط2110در ژوئیه  EC/02/2110دستورالعمل شماره 

 ,Polido et al, Dalal-Clayton, 2014: 141 and Sadlerزیستی نمود )رویکردی متمایز از سیستم ارزیابی اثرات محیط

مده رسید. یک دلیل ع(. تمایز میان رویکردهای استراتژیک و غیراستراتژیک ارزیابی محیطی ضروری به نظر می6 :2012

وجه های راهبردی نیازمند تگیریزیستی در تصمیمهای محیطچگی نگرانیبرای چنین تمایزی این است که ادغام و یکپار

د ریزی دارگذاری و برنامههای سیاستهای سیستمهای گوناگون و مبهم دولتی و نهادی/ اداری و درک پیچیدگیبه حوزه

(Jordan and Lenschow, 2008; 11استدالل اساسی در این زمینه این است که در یک سیستم ب .)طورریزی، همانرنامه 

غییر گیری تگیری به سطوح پایین، ماهیت و قلمرو تصمیممراتب تصمیمکه به موازات حرکت از سطوح باالی سلسله

 پارچگی اصول و اهدافبه همین ترتیب، تغییر در ماهیت و نوع رویکردهای ارزیابی محیطی کاربردی برای یک ،کندمی

(. در این میان، رویکردهای ارزیابی سطوح OECD, 2006: 30) استیز موردنیاز زیستی نپایداری و مالحظات محیط

پذیرتر سروکار دارد و گرایش به تعامل با طیف گیری سیاست، طرح و برنامه با پیشنهادت و ابتکارات انعطافتصمیم

طور خاص مشخص و به دهکه رویکردهای ارزیابی سطح پروژه تعریف شای از سیناریوهای توسعه دارند، درحالیگسترده

ان توگیری، میدهد که متناسب با سطوح مختلف سیستم تصمیماین امر نشان می ،( Carattie et al, 2004: 6باشد )می

دهد، ( نشان می0طور که شکل )ای، همانوجود آورد. در این نظام الیههای محیطی بهمراتبی از ارزیابینظام سلسله

ریزی اعمال ریزی و برنامهگذاری، طرحزیست در مراحل اولیه از فرایند سیاستراتژیک محیطرویکردهای ارزیابی است

 ,Polido et alکه اقدامات راهبردی هنوز شکل نگرفته و تصویب نشده و تصمیمات کلیدی اتخاذ نشدند ) شوند، آنجامی

 ایهکه اثر ،زیستی نیز به سطح پروژهیطدیگر رویکردهای غیراستراتژیک از جمله ارزیابی اثرات محو  ،( 141 :2014

اصلی  ة(. ایدTherivel, 2010: 12شود )کند، اعمال میملموس تبدیل می هایاقدامات استراتژیک سطوح باالیی را به اثر

ن است که گیری ایزیست به سطوح فوقانی سیستم تصمیمبرای گسترش کاربرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیط

ر از طریق گنجاندن و ترکیب مسائل و مالحظات طور مؤثّتوان بهزیستی را میهای محیطک آسیبهای محرّعوامل و نیرو

ها ها، طرحدر فرایند طراحی و تصویب سیاست پارچهیک شکلیبه سیاسی و اجتماعی اقتصادی، فیزیکی، زیستی ،محیط

 Worldی توسعه مورد توجه و رسیدگی قرار داد  )هابخشهمة و در  (،Connor and Dovers, 2004: 18ها )و برنامه

Bank, 2011: 11شود که اهداف و اصول پایداری، تغییرات محیط(. استدالل عمده در این مورد بدین شکل مطرح می-

طوح های مختلف در سزیستی و تعامالت بالقوه بین بخشها و مسائل محیطها و استانداردها، فرصتزیستی تجمعی، ارزش

ه قرار بگیرد تا اینکه در سطوح تواند به بهترین وجه موردتوجّهای بخشی و توسعه میطراحی و تصویب سیاستکالن 

 ,Brown and Tomeriniگیری درنظر گرفته شود )تصمیم یههای انتهای چرخحلپایین و از طریق مدیریت پروژه و راه

ریزی زیست به عنوان ابزار پشتیبان برنامهژیک ارزیابی محیط(. بر این مبنای چنین استداللی، رویکردهای استرات2 :2009

ها این امکان را فرآهم (، و گسترش کاربرد آنBrowne and Ryan, 2011: 227شوند )گیری درنظر گرفته میو تصمیم

                                                            
1 . Environmental Impact Assessment (EIA) 
2 . Programmatic EIA 
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

 ود وپارچه شزیستی یکهای محیطآورد که تصمیمات و اقدامات راهبردی در یک چارچوب سیستماتیک از ارزیابیمی

تر آن موجب بهبود پارچههای ارزیابی یکچنین، روشگذارد. همطور متعاقب بر طراحی پروژه در سطوح پایینی اثر میبه

زیستی های اثرات محیطصحیح و جامع برای ارزیابی یشود و چارچوبمی هاهای مختلف ارزیابی اثرهماهنگی میان روش

سازی اقدامات راهبردی پایدار و بهبود یافته کمک خواهد سازی و پیادهه آمادهآورد و بدین ترتیب بسطح پروژه فرآهم می

 .(Arce and Gullon, 2012: 393کرد )

 

 

 

 

 

                    

                                            

 

 توسعه ریزیگذاری و برنامهزیست در نظام سیاستبی محیطجایگاه رویکردهای استراتژیک و  غیراستراتژیک ارزیا. 0شکل

 منبع: )مطالعات نگارندگان براساس مبانی نظری پژوهش(

زیستی در هنگام کاربرد در سطوح باالتر های ذاتی رویکردهای غیراستراتژیک ارزیابی محیطبر این، محدودیتافزون

 شود کهموجب می وزیست است ردهای ارزیابی استراتژیک محیطها با رویکسطح پروژه، از دیگر دالیل وجوه تمایز آن

-طپارچگی مسائل محیخودی خود برای تضمین یک تنهایی و بهکاربرد رویکردهای غیراستراتژیک ارزیابی محیطی به 

تالش برای یا اینکه در (، Polido et al, 2014: 14)گیری توسعه کافی نباشد ریزی و تصمیمزیستی در فرایندهای برنامه

های مادی مؤثر واقع نشود و درنتیجه زیست و منابع طبیعی و دارایییابی به توسعة پایدار و حفاظت از محیطدست

ارزیابی  تر از جمله نظامتر و گستردهپارچهتر، یکهای ارزیابی محیطی استراتژیکها با رویکردضرورت ترکیب و تکمیل آن

این رویکردها، فرآیندهای اطالعاتی، ارتباطی و تحلیلی  (،World Bank, 2011:11) دشوزیست احساس استراتژیک محیط

ثرات بینی، ارزیابی، مقابله و کاهش اباشند که برای شناسایی، پیشریزی میهای برنامهجداگانه و یا یکپارچه با سیستم

ت و تصویب اقدامات راهبردی به کار بیوفیزیکی، اقتصادی و دیگر پیامدهای پیشنهادات توسعه قبل از اتخاذ تصمیما

 (.Sizo, 2015: 2روند )می

رویکرد مذکور در بسیاری از کشورهای دهد، زیست نشان میجایگاه کنونی ارزیابی استراتژیک محیط بررسی

و ازی سبه عنوان ابزار تصمیمالمللی توسعه های بینچنین، در سطح آژانسهمیافته و درحال توسعه جهان و  توسعه

ای توسعه هها و برنامهها، طرحسازی سیاستشرط الزم برای تصویب، تجویز اجرا و پیادهگیری و پیشیا پشتیبان تصمیم

سازی مالحظات و برای جریان(، و نظامی ساختاریافته Wang et al, 2009: 408گذاری اقتصادی )های سرمایهو پروژه

فرایند فرموالسیون اقدامات استراتژیک جدید/ و یا اصالح اری در زیستی و اصول و اهداف پایدهای محیطنگرانی

 (. Ahmad and Triana, 2008: 4) شود های جاری به کار برده میها و برنامهها، طرحسیاست

 مالحظات

 اقتصادی

 مالحظات

 اجتماعی

 مالحظات

 سیاسی

 مالحظات

محیطیزیست  

) ارزیابی محیطی      EA) 

SEA 

اقدامات 

  راهبردی

بهبود یافته 

 و پایدار

گیریریزی و تصمیمبرنامه نظاممختلف  هایالیه  

SEA 

هاسیاست  

SEA  

هاطرح  

SEA 
هابرنامه  

SEA-EIA 
هاپروژه  

رویکردهای 

 محدوده دخالت رویکردهای استراتژیک غیراستراتژیک
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، کانادا، امریکا ةاز جمله ایاالت متحدگیری کشورهای صنعتی و پیشرفته ریزی و تصمیمهای برنامهامروزه، در سیستم

 یهبانک جهانی، برنامهای و مؤسسات جهانی از سازمان، انگلستان، آلمان، نیوزلند، دانمارک، نروژ و هلند و هلند

های زیست سازمان ملل، سازمان همکاریمحیط یهچندجانبه، برنام یههای توسعسازمان ملل، بانک یهتوسع

 ها و ابتکارات توسعه از جملهیف وسیعی از تالشزیست در مورد طنظام ارزیابی استراتژیک محیط اقتصادی و توسعه،

گذاری داخلی و خارجی های کالن سرمایهها و پروژهها، برنامهها، طرحچون سیاستدر ارتباط با  اقدامات راهبردی هم

و  یساززیست در فرایند آمادهشود. در این زمینه، کاربرد ارزیابی استراتژیک محیطرشد و توسعه روستایی اعمال می

توان به مواردی ها میترین آنکند که از مهمای را دنبال میسازی اقدامات راهبردی توسعه روستایی، اهداف عمدهپیاده

ها و ها، طرحزیستی، اقتصادی و اجتماعی در سیاستارائه چارچوبی برای ادغام و یکپارچگی مالحظات محیطچون هم

رده؛ بهبود تجزیه و تحلیل آلترناتیوهای گست تی ساختن اصول و اهداف پایداری؛عملیاکمک به های توسعه روستایی؛ برنامه

سازی و مشارکت عمومی مؤثر در سطوح هایی برای رویارویی با اثرات تجمعی؛ تسهیل در زمینه شفافیتحلارائه راه

یشگیرانه دهی و توسعه پژیک؛ شکلزیستی غیر استراتهای محیطارائه چارچوبی برای انجام ارزیابی ریزی؛استراتژیک برنامه

وسعه زیست برای تهایی که محیطها و محدودیتشناسایی و معرفی فرصت و فعاالنه اقدامات استراتژیک توسعه روستایی؛

هایی برای تضمین و حصول اطمینان از اینکه توسعه روستایی دهد؛ ارائه دستورالعملنواحی روستایی در اختیار قرار می

ای هها و بخشهای پایداری است؛ یکپارچه شدن توسعه روستایی با قلمروها و مناطق، حوزهها و آستانهدودیتمطابق با مح

ر تدوین زیست ددیگر توسعه؛ توانمندسازی در جهت تقویت و استمرار یک سطح تعریف و گزینش شده از کیفیت محیط

 (.World Bank, 2011: 13; Sadler et al, 2011: 21)اقدامات توسعه روستایی، اشاره کرد 

یری این گریزی و تصمیمهای برنامهزیست در سیستمیابی به اهداف فوق، نظام ارزیابی استراتژیک محیطبه منظور دست

 نندهکبینیزیست پیشسات، به سه شیوه فراگیر و پیوسته از جمله نظام ارزیابی استراتژیک محیطکشورها و مؤسّ 

(PSES)0زیست پیگیرکنندهتراتژیک محیطنظام ارزیابی اس ؛ (FSES)2زیست نظارتو نظام ارزیابی استراتژیک محیط ؛-

 ,Bao et al) شوددر ارتباط با اقدامات راهبردی رشد و توسعه روستایی به کار برده می، 3(RSES) نگرکننده/ گذشته

یی امشتمل بر ترتیبات نهادی و رویهالذکر، زیست فوقدر عمل، هر سه رویکرد ارزیابی استراتژیک محیط(. 29 :2004

سه گیری توسعه هر کشور/ و یا مؤسریزی و تصمیمباشد که متناسب با شرایط و بستر نظام برنامهساختاریافته ویژه می

ی الذکر از مراحل اساسی و مشترکزیست فوقسازی رویکردهای ارزیابی استراتژیک محیط. با این وجود، پیادهاستمتفاوت 

ها و اطالعات، شناسایی و تعریف آلترناتیوها، ارزیابی آوری دادهیابی و ایجاد بستر مناسب، جمعحیطهغربالگری،  از جمله

گیری، نظارت و کنترل بر اجرا نویس اقدام استراتژیک، تصمیمزیستی، مشاوره در مورد پیشدهی محیطاثرات، گزارش

-(، چارچوب ساختاری رویکرد ارزیابی استراتژیک محیط2(. شکل )Mudler, 2012: 233; Fischer, 2010: 56باشد )می

دهد. مرحله غربالگری که موضوع اساسی زیست در فرآیند تدوین اقدامات راهبردی رشد و توسعه روستایی را نشان می

عنوان  هو خود ب زیست استترین مرحله در یک سیستم ارزیابی استراتژیک محیطباشد، نخستین و مهمپژوهش حاضر می

شناسی مختلف های روشها و مهارتمشتمل بر گامغربالگری  ی. مرحلهشودفرآیند ارزیابی  جداگانه و کامل مطرح می

، دهیزیستی، گزارشاز جمله تشکیل تیم ارزیابی )کارشناسان و خبرگان(، اعمال معیارهای غربالگری اهمیت محیط

م زیستی اقداگیری نهایی در مورد سطح اهمیت محیطبالگری و تصمیمهای غرمشاوره با ذینفعان، ارائه گزارش یافته

شود که عنوان فرایندی تعریف می به زیستراهبردی توسعه روستایی است. غربالگری در نظام ارزیابی استراتژیک محیط

                                                            
1. Predictive Strategic Environmental Assessment (PSEA(  
2. Follow-up Strategic Environmental Assessment (FSEA(  
3. Restros Pectives Strategic Environmental Assessment (RSEA(  
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

 یتوسعهردی از تصمیمات و اقدامات راهب یزیستی مناسبدر طی آن آژانس یا تیم مسئول غربالگری، ارزیابی محیط

 (.Fischer, 2010:28آورد )عمل میروستایی به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ه عزیست با تأکید بر غربالگری اقدامات راهبردی رشد و توسمدل مفهومی پژوهش: ساختار نظام ارزیابی استراتژیک محیط .2شکل
 روستایی

 ةو پیامدهای احتمالی و بالقو هازیستی اثرچنین، غربالگری، فرآیند شناسایی و تعیین سطح اهمیت محیطهم

 :Ahmad and Triana, 2008روستایی پیشنهادی/ و یا موجود است ) یتوسعهتوجه برای یک سیاست، طرح یا برنامه قابل

ریزی توسعه ت راهبردی، مزایا و ارزش افزوده خاصی را در نظام برنامهزیستی اقداما(. فرآیند غربالگری اهمیت محیط4
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عیین میزان بر تزیستی افزونآورد. بدین ترتیب که در طول عملیات ارزیابی، فرآیند غربالگری محیطروستایی به وجود می

هادی، موجب شناسایی و زیستی در اقدام راهبردی پیشنها و استانداردهای محیطیکپارچگی مسائل و مالحظات، ارزش

زیستی بالقوه و احتمالی حاصل از ها، اثرات و پیامدهای محیطها، چالشمحدودیتها، منابع و منافع، بینی فرصتپیش

شود و در نتیجه، ممکن است نیاز به درنظر گرفتن روستایی پیشنهادی/ و یا موجود می یاجرای اقدام راهبردی توسعه

های موجود، طراحی و تدارک اقدامات، رویکردها و اتوها و گزینهاصالح و بازنگری آلترنیگزین، آلترناتیوهای جدید و جا

 (.DFID, 2003: 10بندی، مقیاس و مکان خاصی را نشان دهد )های کاهشی مطلوب، درنظر گرفتن زمانروش

 پژوهشپیشینه 
گسترش روزافزون  یدهندهیست، نشانزنظام استراتژیک محیط ةشده در زمینمروری بر پیشینه تحقیقات انجام

عدم توجه جدی  ةدهندها نشاندر جهان است. با این وجود، بررسی یادشدههای علمی و تجربی مرتبط با رویکرد پژوهش

رفته گانجاممعرفی رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی و حجم کم مطالعات  ةعلمی و پژوهشی کشور در زمین یهجامع

: 0370زاده و همکاران )منشتوان به پژوهش خوشنخست این تحقیقات می یه. دراین میان، از نموناستنه یدر این زم

زیستی استراتژیک در کشورهای مختلف جهان ( اشاره کرد که با هدف بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی محیط005

رغم اینکه بیش از یک دهه از تصویب قوانین و بهآن با ایران انجام شده است. نتایج پژوهش مذکور نشان داد،  ةو مقایس

شمول  یهگذرد، با وجود اهمیت بسیار زیاد و گستردگی دامنزیستی در ایران میمحیط هایمقررات مرتبط با ارزیابی اثر

ت. ده اسشصالح برسد تدوین نرویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی، تاکنون قانون یا مقرراتی که به تصویب مراجع ذی

زیست در کارگیری ابزار مدیریتی ارزیابی راهبردی محیطعنوان به با ،( در پژوهش خود075: 0370شامی و اکرامی )تاح

 ،زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور، موانع معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیطپایدار، به  یتوسعهمسیر 

و اجرایی ارزیابی راهبردی  ،ی برای تقویت مبانی علمی، حقوقییراهکارها ةهای توسعه و اجرای آن و ارائو محدودیت

کشور پرداختند. براساس نتایج تحقیق،  ةجانبهمه یهپایدار و تحقق توسع یتوسعهیابی به زیست در جهت دستمحیط

آل چنین،  هم شود.زیست بیش از پیش احساس میاهمیت و ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط

منظور تدوین به ،زیستکارگیری ارزیابی راهبردی محیط(، در پژوهشی با عنوان به0: 0373محمد و همکاران )

های علت و معلولی تخریب سرزمین مطالعه و شناسایی زنجیرهارومیه به  یهپایدار دریاچ یتوسعه ةهای برنامسیاست

پایدار در چارچوب مراحل ارزیابی راهبردی  یسعهریزی توهای الزم در برنامهارومیه و تدوین راهبردها و سیاست ةدریاچ

 در تحقق توسعة پایدار زیستیمحیطقش ارزیابی راهبردی ن(، 0: 0373عالم رجبی و مکنون )اند. زیست پرداختهمحیط

 میمتص بهترین حصول برای سودمند هایروش جمله از زیستیمحیط راهبردی ارزیابی تحقیق، این دردند. کررا مطالعه 

 لزممست توسعه پایداری و زیستیمحیط کیفیت پایداری شرایط تحقق که دارند عقیده محققان و است شده معرفی

ر . افزون بستهاپروژه از قبل ةمرحل در و مذکور رویکرد چارچوب در استراتژیک و کالن گیریتصمیم و گذاریسیاست

زیستی و کاربرد با عنوان درآمدی بر ارزیابی راهبردی محیطدر پژوهشی دیگر (، 005: 0375محمد و همکاران )آلاین، 

یق، ریزی کشور پرداختند. براساس نتایج تحقتبیین جایگاه رویکرد مذکور در نظام برنامه ریزی کشور بهآن در نظام برنامه

-تعیین شکاف گیری،سلسله مراتب تصمیمتواند در تقویت و تضمین پیوستگی می زیستیمحیطکاربرد ارزیابی راهبردی 

اری کریزی راهبردی و جلوگیری از دوبارهریزی، افزایش شفافیت، یکپارچگی و پشتیبانی از فرایند برنامههای نظام برنامه

  د.و نگرش بخشی موثر واقع گرد
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

 پژوهش روش
اشد. بپیمایشی )تحلیلی( می -فیتحقیق، مبتنی بر شیوه توصیتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و بر حسب روش 

 2های منطقه سازی فرآیند غربالگری در ارتباط با اقدام راهبردی رشد و توسعه شهرستاندر این مطالعه، برای پیاده

 شناسی زیر از سوی محققان طراحی و عملیاتی شده است:ریزی استان خوزستان، چارچوب روشبرنامه

 زیستی است که شامل اقداماتی به شرح زیر است:انجام غربالگری محیطسازی برای : زمینهالف( مرحله نخست

ریزی برنامه 2های منطقه اقتصادی شهرستان یهای اولیه، سند راهبردی توسعهانتخاب اقدام راهبردی: پس از بررسی .0

آبادان و خرمشهر های روستایی شهرستان یکننده اثرگذار در رشد و توسعهاستان خوزستان، به عنوان اقدام مداخله

 زیستی انتخاب شد؛شناسایی و برای غربالگری محیط

 0934ریزی با وسعتی برابر با کننده: منطقه دو برنامهجغرافیایی تحت پوشش و تأثیر اقدام مداخله یتعیین محدوده .2

سطح باالیی از توسعه  گیرد. این منطقه با مرکزیت آبادان، ازدرصد از کل وسعت استان را در بر می 5/9کیلومتر مربع، 

های آبادان و شهرستان به نام 2اقتصادی و اجتماعی برخوردار است. براساس آخرین تقسیمات کشوری، منطقه شامل 

چنین، براساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال آبادی است. هم 049دهستان و  01شهر، 5بخش،  0خرمشهر، 

 395993نفر است که از این میزان جمعیت،  047144ردی برابر با ، جمعیت کل منطقه تحت پوشش اقدام راهب0375

 2(، موقعیت جغرافیایی منطقه 3نفر در نقاط روستایی سکونت دارند. شکل ) 93093نفر ساکن در نقاط شهری و 

 دهد؛ ی منتخب نشان میکنندهریزی و محدوده تحت پوشش و تأثیر اقدام مداخلهبرنامه

 
ریزی استان خوزستانبرنامه 2منطقه  ییی تحت پوشش و تأثیر اقدام راهبردی رشد و توسعهمحدوده جغرافیا. 3شکل  

ا و قلمروهای هزیستی در ارتباط باحوزهتشکیل گروه غربالگری: با توجه به اینکه فرآیند غربالگری استراتژیک محیط .3

تنها توسط یک عده از کارشناسان با  تواندشود، لذا فرآیند غربالگری نمیمحیطی متفاوت انجام میموضوعی زیست

تخصص یکسان صورت بگیرد، به همین دلیل، در این مطالعه در چارچوب روش دلفی و با استفاده از روش گلوله برفی، 
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های تخصصی گوناگون از جمله ها و بخشنفر از خبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه 24گروه غربالگری متشکل از 

 زیست، اقتصاد، کشاورزی، گردشگری، و اقلیم شکل گرفت؛ریزی شهری، محیط، برنامهریزی روستاییبرنامه

زیستی: در این مرحله، با مروری بر پیشینه و ادبیات جهانی از شناسایی و انتخاب معیارهای غربالگری اهمیت محیط .0

-ویکرد ارزیابی استراتژیک محیطالمللی در زمینه رهای بینهای قانونی، رسمی و غیررسمی و پروتکلجمله دستورالعمل

د. این آوری شزیستی، شناسایی و جمعفه محیطهای موضوعی کلیدی و معیارهای غربالگری مرتبط با هرمؤلّزیست مؤلفه

 ( نشان داده شده است؛0معیارها در جدول )

ریزی استان خوزستانبرنامه 2زیستی اقدام راهبردی رشد و توسعه اقتصادی منطقه غربالگری اهمیت محیط معیارهای، 0جدول   

 های مربوط به محتوای اقدام راهبردی با تأکید بر:سازه الف(: ویژگی

ها
ار

عی
ر م

زی
 و 

ها
ار

عی
م

 

 1A- های عمومی و رایج توسعه گیریریزی هدف اقدام استراتژیک از لحاظ ارتباط با جهتهای برنامهها و بخشدرجه اهمیت حوزه

 ایی و محلی؛منطقه)اقتصادی و اجتماعی( ملی، 

 2A- یی( االمللی، ملی و منطقههای عمومی و فراگیر )بینگیریها و جهتدرجه اهمیت اقدام استراتژیک از لحاظ کمک به تحقق استراتژی

 توسعه پایدار )عام(؛و ارتقای زیست و ترویج در زمینه مدیریت و حفاظت از محیط

 3A–  ریزیگذاری و برنامههای سیاستها و بخشو ترویج پایداری در حوزهارتقا کمک به بهبود، درجه اهمیت اقدام استراتژیک از لحاظ 

 هدف )خاص(؛

 4A- گذاری و های سیاستها و بخشدرجه اهمیت اقدام استراتژیک از لحاظ کمک به بهبود، ارتقاء و ترویج پایداری در سایر حوزه

 ریزی مرتبط؛برنامه

5A- جغرافیایی تحت پوشش اقدام  ریزی هدف در محدودههای برنامهمحیطی مرتبط با حوزهای زیستهدرجه مسائل و محدودیت

 استراتژیک؛

6A- ل زیستی در کنار مسائها، مسائل و مشکالت محیطدرجه توجه اقدام استراتژیک نسبت به یکپارچگی و درنظر گرفتن نگرانی

 اقتصادی و اجتماعی؛

7A- زیست؛سازی قوانین و مقررات )مدنی/حقوقی( مرتبط با محیطک با پیادهدرجه ارتباط اقدام استراتژی 

8A- دهد؛ها دیگر ایجاد و توسعه میای که براساس آن اقدام استراتژیک چارچوبی را برای پروژهدرجه 

 های مربوط به ماهیت و کیفیت اثرات اقدام راهبردی با تأکید بر:سازه ب(: ویژگی

ها
ار

عی
ر م

زی
 و 

ها
ار

عی
م

 

1B- وقوع؛ احتمال 

2B-   شدت؛ 

3B-   پیچیدگی؛ 

4B-   فراوانی؛ 

5B-   پذیری اثرات؛برگشت 

6B-    ؛اثرات( ماندگاری )دائمی/ و یا موقتی بودن 

7B-   ابعاد زمانی اثرات )کوتاه، میان و بلند مدت؛ 

8B-   ابعاد فضایی اثرات؛ 

9B-    ؛بودن( جهت اثرات )مستقیم و غیر مستقیم 

10B-    ؛تجمعی( ماهیت تراکمی اثرات )اثرات 

11B-    ؛بودن( مطلوبیت اثرات )مثبت و منفی 

12B-   قابلیت کنترل اثرات؛ 

13B-    ؛اثر( میزان اثرات )مقدار/ اندازه و یا بزرگی 

14B-   اهمیت اثر؛ 

15B-   حساسیت اثر؛ 

16B-   اثر استراتژیک/ و یا اثر ویژه/ خاص؛ 

17B-   و رفاه انسان؛ بر سالمترات درجه ریسک اث 

18B-   زیست؛درجه ریسک اثرات بر سالمت محیط 

 های مربوط به محدوده جغرافیایی و طبیعی و مناطق فرهنگی تحت پوشش اقدام راهبردی با تأکید بر:سازه )ج(: ویژگی

ها
ار

عی
ر م

زی
 و 

ها
ار

عی
م

 

1C- اندازهای خاص طبیعی؛با چشم مناطق 

2C- های یعی که به عنوان محدودهمناطق و منابع طب

حفاظت شده، محلی، ملی و یا بین المللی رسمی 

 ها(؛شوند )مانند تاالبشناخته می

3C- های فرهگی )مانند میراث مناطق و محدوده

 ؛جهانی( فرهنگی محلی و یا ثبت شده ملی، 

4C- پرجمعیت و پرتراکم؛ مناطق 

5C- های متفاوت حفاظتی؛با رژیم مناطق 

-6 C زیستی فعلی هستند؛که درگیر مشکالت و مخاطرات محیط اطقیمن 

7 C-   مناطق با کاربری فشرده؛ 

8 C- اثر بر روی مناطق حساس مانند مناطق دارای استانداردهای زیست-

 محیطی محدود؛های زیستمحیطی بیش از حد/ و یا ارزش

9 C- وجب ممناطقی که  زیستی/ و یاشدید محیط مناطق کمیاب با حساسیت

 ؛شود زیستکاهش ظرفیت محیط

10 C- ای هها(/ و یا اکوسیستمهای آبی )دریا، دریاچه، تاالبسایر اکوسیستم

 خشکی )جنگلی و علفزار، کوهستانی، کویری(.

 (.0377منبع: )مطالعات نگارندگان، 
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

-تجزیه و تحلیل یافته زیستی اقدام راهبردی: این مرحله شامل عملیاتی ساختن و: غربالگری محیطب( مرحله دوم

 باشد:های پژوهش براساس مراحل زیر می

لیست و ماتریس غربالگری: در شناختی از طریق چکگیری به صورت متغیرهای زبانآوری نظرات گروه تصمیمجمع .0

 ساساین مرحله ابتدا اقدام راهبردی مورد نظر جهت مطالعه و بررسی در اختیار گروه غربالگری قرار گرفت. سپس، برا

لیست و ماتریس غربالگری طراحی و نظرات گروه متخصصان براساس یک معیارهای شناسایی شده در مرحله قبل، چک

 آوری شد؛( نشان داده شده است، جمع2ای که در جدول )طیف لیکرت هفت درجه

 شناختیغیرهای زبانسازی متسازی متغیرهای کالمی و خلق عدد فازی برای هر خبره: در این مطالعه برای فازیفازی .2

(، اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت متغیرهای زبانی نشان داده 2از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. در جدول )

 شده است؛
ریزیبرنامه 2زیستی اثرات و پیامدهای اقدام راهبردی رشد و توسعه منطقه متغیرهای زبانی تعیین اهمیت محیط. 2جدول   

زبانیمتغیر  ردیف  اعداد فازی مثلثی کد معادل التین 

U M L 

None Impact NI 0/1 بدون/ و یا با اثرات فوق العاده جزئی 1  1/1  1/1  

Very Low Impact VLI 3/1 اهمیت خیلی کم 2  0/1  1/1  

Impact Low LI 5/1 اهمیت کم 3  3/1  0/1  

Moderately Impact MI 9/1 اهمیت متوسط 0  5/1  3/1  

یت زیاد )قابل توحه(اهم 1  High Impact HI 7/1  9/1  5/1  

Very High Impact VHI 0/1 اهمیت خیلی زیاد 6  7/1  9/1  

Extremely High Impact EHI 0/1 اثرات با اهمیت فوق العاده زیاد 7  0/1  7/1  

(.0377منبع: )نگارندگان،   

فازی برای هر معیار: در این پژوهش، برای گیری و خلق عدد تجمیع فازی مقادیر فازی شده نظرات گروه تصمیم .3

از روش  TFN= (L, M, U)تجمیع فازی نظرات خبرگان و به دست آوردن عدد فازی مثلثی شاخص )کلی( برای هر معیار 

میانگین فازی نظرات خبرگان استفاده شده است. بدین ترتیب، دیدگاه افراد خبره که در مرحله قبل به صورت عدد مثلثی 

F= (l, m, u) ( تجمیع گردید؛  0محاسبه شده بود، با استفاده از رابطه ) 

𝑙∑(:                                                                                                    0رابطه)

𝑛
,

∑𝑛

𝑛
,

∑𝑢

𝑛
= fn  Average 

مقادیر حاصل از تجمیع نظرات خبرگان که در مرحله قبل با میانگین  زدایی کردن مقادیر هر معیار: در این مرحله،فازی .0

حسابی کمینه، متوسط و حداکثر مقدار محاسبه شده بود، برای مقایسه و تحلیل بهتر نتایج وارد مجموعه اعداد قطعی 

 گویند و مبتنی بر فرمول زیر است:شود که به این عمل فازی زدایی میمی

 maxA (L, M, U)* 1/3 =                                                                                      (:             2رابطه )

 Cheng et al, 2009:761; Hsu et al, 2010: 422; Wu)در نهایت، مقدار قطعی برای هر معیار از رابطه زیر بدست آمد 

and fang, 2011: 754:)   

 = CV                                                                                                       (:        3رابطه )
(L+M+U)

3
 

زیستی اثرات اقدام راهبردی: در این پژوهش ی اهمیت محیطگیری درباره: تجزیه و تحلیل و تصمیمج( مرحله سوم

زیستی اثرات اقدام توجه بودن اهمیت محیطیری برای پذیرش و یا رد قابلگشرط الزم و پنج قاعده تصمیمسه پیش

 راهبردی به شرح زیر از سوی محققان تعریف و در نظر گرفته شد:

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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ای نشان دهنده انتخاب یک سازه خاص براساس شرط فاصله از آستانه تحمل برای هر سازه: فاصله سازه از ارزش آستانه .0

ای (، فاصله از ارزش آستانه0باشد. برای محاسبه این مقدار نخست براساس رابطه )سازه مینظرات گروه خبرگان برای هر 

 برای هر معیار از طریق برآورد تفاضل نظر هر خبره با میانگین فازی نظرات خبرگان بدست آمد؛

(lij-L)]1/3√                                                            (:                            0رابطه)
2 + (mij-M)

2 + (uij-U)2]= aijd 

است. پس از محاسبه مقدار   jبا میانگین نظر خبرگان بر روی پارامتر  iتفاوت بین نظر خبره شماره  aijdدر این رابطه، 

 دست آمد:ه( ب5تفاضل بین نظرات خبرگان، در نهایت مقدار فاصله سازه از ارزش آستانه از طریق رابطه )

  (:                                                                                                               5رابطه )
∑ Atvd

TE∗TIC
 =c -dTv 

∑چنین، هم  مقدار فاصله سازه از ارزش آستانه است. c-dTvدر این رابطه،  Atvd گیری تصمیم مجموع فواصل نظرات گروه

باشد. (، تعداد معیارهای هر سازه میTIC(، تعداد کل خبرگان و )TEچنین، )گیری است. هماز میانگین نظر گروه تصمیم

ی موضوعی کلیدی(، براساس نظر چنگ و لین محیطی یک سازه )مؤلفهدر این پژوهش، شرط پذیرش اهمیت زیست

 ؛ (Cheng and Lin, 2002, 180ن شد )تعیی 2/1تر از (، فاصله برابر و یا کم2112)

 Threshold value,d-construct ≤ 0/2                                                                                         (:0شرط )

های درون زیستی معیارشرط اجماع خبرگان در مورد معیارها: شرط دوم در ارتباط با پذیرش و یا رد اهمیت محیط .2

برای هر معیار براساس  2/1( با فاصله برابر/ و یا کمتر از حد آستانه POCهر سازه، محاسبه درصد فراوانی اجماع خبرگان )

 باشد.( می4رابطه )

 = POC(:                                                                                             4رابطه )
EATvd ≤0/2

TE
 × 100   

باشد. براساس نظر محققان از جمله می 2/1تر از ( تعداد خبرگان با فاصله برابر و یا کمd-vEAtدر این رابطه، منظور از )

 ;Chu and Hwang, 2008: 2831)درصد در نظر گرفته شد  95(، این مقدار برابر/ و یا بیشتر از 2119چو و هوانگ )

Murry and Hammons, 1995: 27:) 

                                                                     Experts Agreement on evaluated items ≥ %75(:2) شرط

زیستی اثرات اقدام ها: شرط سوم برای پذیرش قابل توجه بودن اهمیت محیطمعیارها در درون سازه شرط رتبه .3

معیار براساس مقادیر قطعی در درون یک سازه و در ارتباط با سایر معیارها  کسب شده هر یاستراتژیک، وضعیت رتبه

در این ( برای هر معیار برآورد شد. 3( و )2زدایی کردن براساس رابطه )است که در مراحل اولیه و بعد از فرآیند فازی

ی زدایی کردن، کسب مقدار قطعی فاز (، شرط2114( و بادجانوا )2101میان، براساس نظر محققانی از جمله تانگ و وو )

 (:Tang and Wu, 2010: 274; Bodjanova, 2006: 873) برای هر معیار است  5/1تر از برابر/ و یا بیش

 Fuzzy A score = α-cut > 0.5:                                                                                             3شرط 

باشد، لذا می 9/1، برابر با «توجهبااهمیت قابل»زدایی شده متغیر زیانشناختی پژوهش، از آنجا که مقدار فازیدر این 

اهمیت  maxA( و یا VC( در نظر گرفته شد و مقادیر قطعی )VTمقدار مذکور از سوی محققان، به عنوان حد آستانه )

ن برای هر معیار با آن مورد مقایسه قرار گرفت. براین محیطی حاصل از فازی زدایی نظرات تجمیع شده خبرگازیست

 یرد: گزیستی معیارهای غربالگری با مقدار قطعی برابر/ و یا بیشتر از حد آستانه مورد تأیید قرار میمبنا، اهمیت محیط

  Tv , or Cv ≥ Tv maxA ≤ 0/7                                                                                    (:3تعدیل شرط )

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
 ، پاییز 45-55، 5، شماره 2پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي، دوره  



54  
 

 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

زیستی اقدام گیری در مورد اهمیت محیطهای فوق، قواعد و سناریوهای تصمیمترتیب، براساس شرطبدین بدین 

ریزی استان خوزستان در ارتباط با معیارهای غربالگری به شرح زیر خواهد برنامه 0ی رشد و توسعه منطقه کنندهمداخله 

 بود:

 مورد تأیید 2/1زیستی سازه/ مؤلفه کلیدی با مقدار برابر/ و یا کمتر از حد آستانه : اهمیت محیط0گیری مقاعده تصمی ،

                                                                           R1: Threshold value d-construct ≤ 0/2=  گیرد؛قرار می

 توجهقابل»زیستی معیار با درصد اجماع و مقدار قطعی باالتر از حد  آستانه، حیط: اهمیت م2گیری قاعده تصمیم »

                               R2: EI= PC ≥ %75 & Amax or CV ≥ 0/7 =                                                        باشد؛می

 غیر » تر از حد آستانه، درصد اجماع باالتر و مقدار قطعی کمزیستی معیار با : اهمیت محیط3گیری قاعده تصمیم

   × = R3: EI= PC ≥ %75 & Amax or CV ≤ 0/7                                                                     باشد؛می« توجهقابل

 غیر » ر قطعی باالتر از حد آستانه، تر و مقدازیستی معیار با درصد اجماع کم: اهمیت محیط0گیری قاعده تصمیم

   × = R4: EI= PC ≤ %75 & Amax or CV ≥ 0/7                                                                     باشد؛می« توجهقابل

« توجهقابل غیر»زیستی معیار با درصد اجماع و مقدار قطعی کمتر از حد آستانه : اهمیت محیط5گیری قاعده تصمیم

 × = R5: EI= PC ≤ %75 & Amax or CV ≤ 0/7                                                                                  خواهند بود.

  ی تحقیقهایافتهبحث و 
ان زستان به عنوریزی استان خواقتصادی منطقه دو برنامه یدر پژوهش حاضر، فرایند غربالگری سند راهبردی توسعه

های آبادان و خرمشهر در ارتباط با سه سازه کلیدی از جمله نواحی روستایی شهرستان یاقدام اثرگذار در رشد و توسعه

های مربوط به زیستی محتوای واقعی اقدام استراتژیک؛ سازه ب: ویژگیهای مربوط به اهمیت محیطسازه الف: ویژگی

های مربوط به اهمیت اثرات و پیامدهای اقدام استراتژیک؛ و سازه ج: ویژگی محیطی کیفیت و ماهیتاهمیت زیست

معیار و زیرمعیار  34محیطی محدوده جغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی تحت پوشش و تأثیر اقدام استراتژیک و زیست

زیستی بالگری اهمیت محیطهای غرهای آن در جداول سه تا پنج نشان داده شده است. جدول سه، یافتهانجام و یافته

 دهد. محتوای عمده سند راهبردی منتخب را نشان می

برآورد شده برای سازه )الف(، ( TVD-cدهد، مقدارفاصله سازه )ها و اطالعات جدول سه نشان میطور که دادههمان

ای زیستی محتومیت محیطگیری یک، قابل توجه بودن اهاست و در نتیجه براساس قاعده تصمیم 2/1کمتر از حد آستانه 

 تحلیل سطحشود. در این راستا، ریزی استان خوزستان تأیید میواقعی سند راهبردی رشد و توسعه منطقه دو برنامه

های محتوای سند راهبردی مذکور براساس مقادیر قطعی و اجماع خبرگان نشان داد، محتوای زیستی ویژگیاهمیت محیط

ای هزیستی مرتبط با حوزههای محیطچون درجه مسائل و محدودیتهایی هملحاظ ویژگیاقدام استراتژیک به ترتیب از 

: با مقدار قطعی برابر با 5Aجغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی تحت پوشش و تأثیر ) ریزی هدف در محدودهبرنامه

ها ایجاد چارچوبی را برای دیگر پروژه ای که براساس آن محتوای اقدام استراتژیک(؛ درجه40/90و اجماع برابر با  999/1

(؛ درجه اهمیت محتوای اقدام استراتژیک از 04/99برابر با  POCو  999/1برابر با  CV: با مقدار 8Aدهد )و توسعه می

 CV : با مقدار3Aریزی هدف )خاص( )گذاری و برنامههای سیاستها و بخشلحاظ کمک به ارتقاء و ترویج پایداری در حوزه

ریزی هدف محتوای اقدام استراتژیک از های برنامهها و بخش(؛ درجه اهمیت حوزه31/72برابر با  POCو  997/1بر با برا

 CV : با مقدار1Aایی و محلی ( )های عمومی و رایج توسعه )اقتصادی و اجتماعی( ملی، منطقهگیریلحاظ ارتباط با جهت

پایداری  ارتقایاهمیت محتوای اقدام استراتژیک از لحاظ کمک به بهبود و  (؛ درجه40/90برابر با  POCو  947/1برابر با 

اهمیت  و درجه (؛40/90برابر با  POCو  940/1برابر با  CV : با مقدار4Aریزی مرتبط )های برنامهها و بخشدر سایر حوزه

لی المللی، ممومی و فراگیر )بینهای عگیریهای و جهتاقدام استراتژیک از لحاظ اثرگذاری و کمک به تحقق استراتژی

برابر با  CV : با مقدار2Aزیست و ترویج و ارتقاء توسعه پایدار )عام( )ایی( در زمینه مدیریت و حفاظت از محیطو منطقه

پژوهشهاي جغرافیاي اقتصادي
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های باشد. یافتهبرخوردار می« هتوجّباالتر از حد آستانه قابل»زیستی از اهمیت محیط ، (40/90برابر با  POCو  959/1

ی رشد و کنندهان داد، براساس اجماع خبرگان و مقادیر قطعی برآورد شده، درجه ارتباط محتوای واقعی اقدام مداخلهنش

برابر با  CV : با مقدار7Aزیست )قوانین و مقررات )حقوقی/ مدنی( مرتبط با محیط اجرایتوسعه روستایی مورد نظر با 

توجه محتوای اقدام استراتژیک نسبت به یکپارچگی و درنظر گرفتن  چنین، درجه( و هم72/94برابر با  POCو  577/1

 POCو  549/1برابر با  CV : با مقدار6Aزیستی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی )ها، مسائل و مشکالت محیطنگرانی

رهای مذکور، به شکل به جهت منفی معیاه است و در نتیجه با توجّ« توجهتر از حد آستانه قابلکم»(، 05/74برابر با 

 .دشونامطلوب ارزیابی و درنظر گرفته می
ریزی استان خوزستانبرنامه 2های منطقه شهرستان یزیستی محتوای اقدام راهبردی رشد و توسعهغربالگری اهمیت محیط .3جدول   

 سازه
 تجمیع فازی

 آرای گروه خبرگان
 شرط رتبه معیار در سازه

CV ≥ 0/7 

شرط اجماع 

 خبرگان
POC ≥ %75 

شرط فاصله 

 هاسازه
TVD-c ≤ 0/2 

 گیریتصمیم

در ارتباط با 

سطح اهمیت 

-زیست

 محیطی
 زداییفازی حداکثر ممکن حداقل معیار

maxA 

 مرتب

 سازی

معیار 

 غربالگری
 رتبه

درصد 

 اجماع

رتبه در 

 سازه
ATVD TVD-c 

 ستراتژیک منتخبزیستی محتوای واقعی اقدام اهای مربوط به اهمیت محیط: ویژگیAسازه 

110/1 

 هتوجّقابل

1A 933/1 995/1 799/1 947/1 999/1 5A 0 40/90 0 04/1 هتوجّقابل 

2A 905/1 993/1 790/1 959/1 999/1 8A 2 04/99 3 00/1 هتوجّقابل 

3A 909/1 979/1 772/1 997/1 997/1 3A 3 31/72 2 19/1 هتوجّقابل 

4A 920/1 993/1 799/1 940/1 949/1 1A 0 40/90 0 19/1 هتوجّّّقابل 

5A 997/1 705/1 747/1 999/1 940/1 4A 5 40/90 0 19/1 هتوجّّّقابل 

6A 342/1 590/1 942/1 549/1 959/1 2A 4 40/90 0 07/1 هتوجّقابل 

7A 012/1 411/1 974/1 577/1 577/1 7A 9 72/94 5 20/1 هتوجّغیر قابل 

8A 942/1 701/1 799/1 999/1 549/1 6A 9 05/74 0 00/1 هتوجّغیر قابل 

د، دههای مربوط به سازه )ب( در جدول چهار نشان میزیستی ویژگیهای غربالگری اهمیت محیطاز سوی دیگر، یافته

قه های منطگیری یک، سند راهبردی رشد و توسعه شهرستانتصمیم یبراساس شرط فاصله سازه از حد آستانه و قاعده

له زیستی با فاصهای مربوط به کیفیت و ماهیت اثرات و پیامدهای محیطریزی استان خوزستان، از نظر ویژگیهدو برنام

 زیستیباشد. در این میان، تحلیل اهمیت محیطبرخوردار می« توجهقابل»زیستی ، از اهمیت محیط115/1سازه برابر با 

گیری نشان داد، کیفیت و ماهیت اثرات و پیامدهای د تصمیم)ب( براساس شروط و قواع ةمعیارهای غربالگری درون ساز

فضایی  ابعاد هایی از جمله درجه احتمال وقوع؛بینی شده برای اقدام راهبردی مورد نظر به ترتیب در ارتباط با ویژگیپیش

ت ن(؛ درجه ریسک اثراماندگاری )دائمی/ و یا موقتی بودن اثرات(؛ اهمیت اثر؛  مطلوبیت اثرات )مثبت و منفی بود اثرات؛

بر  سالمت و رفاه انسان؛ ابعاد زمانی اثرات )کوتاه، میان و بلند مدت؛ ماهیت تراکمی اثرات )اثرات تجمعی(؛ میزان اثرات 

زیست؛ جهت اثرات )مستقیم و غیر مستقیم بودن(؛ )مقدار/ اندازه و یا بزرگی اثر(؛ درجه ریسک اثرات بر سالمت محیط

؛ قابلیت کنترل اثرات؛ وجود اثرات استراتژیک/ و یا اثرات ویژه؛ درجه حساسیت اثر؛ فراوانی و شدت پذیری اثراتبرگشت

برخوردار است. در این میان، از دیدگاه گروه خبرگان، درجه « هتوجّباالتر از حد آستانه قابل»زیستی از اهمیت محیط

ریزی استان خوزستان بر سالمت و بهبود نطقه دو برنامههای ماثرگذاری اقدام راهبردی رشد و توسعه اقتصادی شهرستان

های آبادان و های روستایی و شهری تحت پوشش در شهرستانگاهو ارتقای شرایط رفاه و معیشت انسانی در سکونت

 «هتوجّ باالتر از حد آستانه قابل»( از مطلوبیت 72/94و درصد اجماع  959/1: با مقدار قطعی برابر با 17Bخرمشهر )

 934/1: با مقدار قطعی برابر با 18Bزیست )ریسک اثرات بر سالمت محیط یبرخوردار است. در همین زمینه، مقدار درجه

توجه برخوردار است و با توجه به جهت منفی معیار، به زیستی باالتر از حد قابل(، از اهمیت محیط40/90و درصد اجماع 

 شود.شکل نامطلوب ارزیابی می
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

ریزی استان خوزستانبرنامه 2های منطقه زیستی اثرات اقدام راهبردی رشد و توسعه شهرستانمحیطالگری اهمیت غرب .0جدول   

 سازه
 تجمیع فازی

 آرای گروه خبرگان
 شرط رتبه معیار در سازه

CV ≥ 0/7 

شرط اجماع 

 خبرگان
POC ≥ %75 

شرط فاصله 

هاسازه  
TVD-c ≤ 0/2 

گیری تصمیم

در ارتباط با 

سطح 

ت اهمی

-زیست

 محیطی

زداییفازی حداکثر ممکن حداقل معیار  
Amax 

 مرتب

 سازی

معیار 

 غربالگری
 رتبه

درصد 

 اجماع
 ATVD TVD-c رتبه

Bسازه  های مربوط به کیفیت و ماهیت اثرات و پیامدهای اقدام راهبردی منتخب: ویژگی  

115/1  

هتوجّقابل  

B1 997/1  705/1  747/1  975/1  975/1  B1 0 40/90  3 07/1 هتوجّقابل   

B2 559/1  904/1  372/1  903/1  972/1  B8 2 31/72  2 01/1 هتوجّقابل   

B3 059/1  449/1  949/1  440/1  909/1  B6 3 31/72  2 19/1 هتوجّقابل   

B4 429/1  974/1  735/1  994/1  993/1  B14 0 40/90  3 00/1 هتوجّقابل   

B5 435/1  933/1  702/1  913/1  992/1  B11 5 72/94  0 01/1 هتوجّقابل   

B6 953/1  710/1  772/1  993/1  942/1  B17 4 40/90  3 19/1 هتوجّقابل   

B7 903/1  947/1  790/1  950/1  959/1  B7 9 40/90  3 02/1 هتوجّقابل   

B8 990/1  702/1  772/1  972/1  950/1  B10 9 40/90  3 02/1 هتوجّقابل   

B9 404/1  939/1  750/1  903/1  900/1  B13 7 72/94  0 03/1 هتوجّقابل   

B10 912/1  942/1  790/1  909/1  934/1  B18 01 72/94  0 00/1 توجهقابل   

B11 923/1  999/1  795/1  942/1  903/1  B9 00 31/72  2 09/1 هتوجّقابل   

B12 433/1  910/1  704/1  970/1  913/1  B5 02 40/90  3 20/1 هتوجّقابل   

B13 472/1  942/1  799/1  900/1  970/1  B12 03 31/72  2 20/1 هتوجّقابل   

B14 954/1  714/1  790/1  992/1  970/1  B16 00 05/74  0 20/1 هتوجّقابل   

B15 403/1  903/1  739/1  999/1  999/1  B15 05 72/94  0 21/1 هتوجّقابل   

B16 429/1  911/1  704/1  970/1  994/1  B4 04 40/90  3 25/1 هتوجّقابل   

B17 909/1  995/1  791/1  599/1  903/1  B2 09 72/94  0 00/1 هتوجّقابل   

B18 493/1  907/1  794/1  934/1  440/1  B3 09 40/90  3 03/1 هتوجّغیر قابل   

جغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی تحت  هایزیستی محدودهمحیط های غربالگری اهمیتافزون بر این، یافته

الگری های غربدر این زمینه، تحلیل یافته. دول پنج نشان داده شده استپوشش و تأثیر اقدام استراتژیک مورد نظر در ج

های اقتصادی شهرستان یجدول پنج نشان داد، براساس مقادیر قطعی و اجماع خبرگان، اقدام راهبردی رشد و توسعه

عی ی جغرافیایی، طبیهاریزی استان خوزستان به ترتیب از لحاظ تحت پوشش و تأثیر قرار دادن محدودهمنطقه دو برنامه

های حفاظت شده، محلی، ملی و یا بین المللی رسمی عنوان محدودهبهو فرهنگی از جمله مناطق و منابع طبیعی که 

مناطقی که درگیر مشکالت  (؛04/99و درصد اجماع  971/1: با مقدار قطعی برابر با2Cها( )شوند )مانند تاالبشناخته می

-مناطق با چشم  (؛40/90و درصد اجماع  971/1: با مقدار قطعی برابر با 6Cهستند )زیستی فعلی و مخاطرات محیط

: با مقدار 7C(؛ مناطق با کاربری فشرده )04/99و درصد اجماع  999/1: با مقدار قطعی برابر با 1Cاندازهای خاص طبیعی )

: با 4Cهای آبادان و خرمشهر )ستانمناطق پرجمعیت و پرتراکم در شهر (؛04/99و درصد اجماع  947/1قطعی برابر با 

برخوردار است. « توجهباالتر از حد قابل»زیستی (، از اهمیت محیط72/94و درصد اجماع  951/1مقدار قطعی برابر با 

زیستی اقدام استراتژیک منتخب از لحاظ تحت تأثیر قرار دادن مناطق حساس مانند مناطق چنین، اهمیت محیطهم

 900/1: با مقدار قطعی برابر با 8Cزیستی محدود )های محیطمحیطی بیش از حد/ و یا ارزشزیست دارای استانداردهای

های خشکی )جنگلی و علفزار، ها(/ و یا اکوسیستمهای آبی )دریا، دریاچه، تاالباثر بر اکوسیستم (؛94/91و درصد اجماع 
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شدید  (؛ اثر بر مناطق کمیاب با حساسیت31/72د اجماع و درص 934/1: با مقدار قطعی برابر با 10Cکوهستانی، کویری( )

و درصد  900/1: با مقدار قطعی برابر با 9C) شود زیستزیستی/ و یا مناطقی که موجب کاهش ظرفیت محیطمحیط

های فرهگی )مانند میراث فرهنگی محلی و یا ثبت شده ملی، جهانی( چنین، اثر بر مناطق و محدوده(؛ و هم05/74اجماع 

و درصد  999/1: با مقدار قطعی برابر با 3Cهای آبادان و خرمشهر )ی نواحی شهری و روستایی شهرستانموجود در گستره

 برآورد شده است.« توجهباالتر از حد قابل( »31/72اجماع

رشد و  زیستی محدوده جغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی تحت پوشش اقدام راهبردیغربالگری اهمیت محیط .5جدول 

 ریزی استان خوزستانبرنامه 2های منطقه توسعه شهرستان

 سازه
 تجمیع فازی

 آرای گروه خبرگان
 شرط رتبه معیار در سازه

CV ≥ 0/7 

شرط اجماع 

 خبرگان
POC ≥ %75 

شرط فاصله 

 هاسازه
TVD-c ≤ 0/2 

 گیریتصمیم

در ارتباط با 

سطح اهمیت 

-زیست

 محیطی
 زداییفازی حداکثر ممکن حداقل معیار

maxA 

 مرتب

 سازی

معیار 

 غربالگری
 رتبه

درصد 

 اجماع
 ATVD TVD-c رتبه

های جغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی تحت پوشش و های مربوط به محدوده: ویژگیCسازه 

 تأثیر اقدام راهبردی منتخب

115/1 

 توجهقابل

1C 904/1 710/1 799/1 999/1 971/1 2C 0 04/99 3 03/1 هتوجقابل 

2C 949/1 705/1 799/1 971/1 971/1 6C 0 40/90 0 14/1 توجهقابل 

3C 415/1 999/1 701/1 999/1 999/1 1C 2 04/99 3 01/1 توجهقابل 

4C 477/1 993/1 791/1 951/1 947/1 7C 3 04/99 3 02/1 توجهقابل 

5C 053/1 454/1 959/1 454/1 951/1 4C 0 72/94 4 00/1 توجهقابل 

6C 943/1 701/1 774/1 971/1 900/1 8C 5 94/91 5 02/1 توجهقابل 

7C 939/1 973/1 799/1 947/1 934/1 10C 4 31/72 2 00/1 توجهقابل 

8C 470/1 959/1 791/1 900/1 900/1 9C 9 05/74 0 07/1 توجهقابل 

9C 404/1 933/1 750/1 900/1 999/1 3C 9 31/72 2 20/1 توجهقابل 

10C 794/1 907/1 493/1 934/1 454/1 5C 7 05/74 0 03/1 توجهغیر قابل 

 گیری نتیجه
زیست و کاربرد آن به منظور غربالگری اقدامات سازی نظام ارزیابی استراتژیک محیطپژوهش حاضر با هدف مفهوم 

ای منطقه هقتصادی شهرستاناستراتژیک رشد و توسعه روستایی در استان خوزستان با تأکید بر سند راهبردی توسعه ا

اهمیت »ریزی انجام شده است. نتایج مرحله اول غربالگری نشان داد، محتوای اقدام راهبردی مورد نظر از دو برنامه

یزی رگذاری و برنامههای سیاستبرخوردار است. براساس نتایج این مرحله، حوزه« توجهزیستی باالتر از حد قابلمحیط

ف اقدام راهبردی از جمله بخش صنعت، کشاورزی، گردشگری، تجارت و بازرگانی از نظر ارتباط با روستایی هد یتوسعه

باالتر از »ایی و محلی، دارای اهمیت های عمومی و رایج توسعه اقتصادی و اجتماعی در سطوح ملی، منطقهگیریجهت

زندگی، رفاه و معیشت انسانی جوامع محلی ریزی یاد شده، برای بهبود شرایط های برنامهاست. حوزه« توجهحد قابل

ای برخوردار است. غربالگری نشان داد، براساس )روستایی و شهری( در منطقه تحت پوشش از اولویت و اهمیت ویژه

ذاری گریزی و سیاستهای برنامهزیست، بخشالمللی نظام ارزیابی استراتژیک محیطهای بینها و پروتکلدستورالعمل

زیستی شناخته و ها و اثرات و پیامدهای محیطهای توسعه دارا/ و یا همراه با محدودیتاهبردی، جزو حوزههدف اقدام ر

های های مرتبط با هر یک از بخشزیستی مسائل، مشکالت و محدودیتشوند. در این زمینه، اهمیت محیطمعرفی می

انه باالتر از حد آست»تحت پوشش اقدام استراتژیک،  جغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی ریزی هدف در محدودهبرنامه

، ریزی هدفهای برنامهبرآورد شده است. نتایج غربالگری نشان داد، محتوای اقدام راهبردی در هر یک از بخش« توجهقابل
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 و همکاران یاقوت حردانی /زیستی ... غربالگری اهمیت محیط

 

اجماع  های عملیاتی در سطوح خُرد تدارک دیده است و براساسها و پروژهچارچوبی برای ایجاد و توسعه دیگر فعالیت

های روستایی در گاهزیست جوامع و سکونتتوجه بر محیطتواند منجر به بروز اثرات قابلخبرگان، به طور بالقوه، می

ی اهای هدف به گونههای آبادان و خرمشهر شود. نتایج غربالگری نشان داد، محتوای اقدام استراتژیک در بخششهرستان

قدامات راهبردی مرتبط )به ویژه از لحاظ کمک به بهبود و ترویج پایداری در همان است که از نظر پیوند و اثرگذاری بر ا

چنین، ارتباط و اثرگذاری بر دیگر ابتکارات راهبردی )به ویژه ریزی تحت پوشش(/ و همگذاری و برنامههای سیاستحوزه

ی زیستریزی(، از سطح اهمیت محیطمهگذاری و برناهای سیاستاز لحاظ کمک به بهبود و ترویج پایداری در سایر حوزه

بنی و تدارک های رشد و توسعه اقتصادی پیشها و استراتژیتوجه برخوردار است. از سوی دیگر، اهداف، سیاستقابل

های عمومی و گیریها و جهتریزی هدف، از نظر اثرگذاری و کمک به تحقق استراتژیهای برنامهدیده شده در بخش

ای هزیست و منابع طبیعی و داراییایی و محلی در زمینه مدیریت و حفاظت از محیطی، ملی و منطقهالمللفراگیر بین

گری بر این، نتایج غربالتوجه دارد. افزونزیستی باالتر از حد قابلمادی )ترویج و ارتقاء توسعه پایدار )عام((، اهمیت محیط

-سازی مسائل و مشکالت و نگرانیسازی و یکپارچهبت به جریاننشان داد، درجه توجه محتوای واقعی اقدام راهبردی نس

ها، قوانین و مقررات زیستی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی، به ویژه در نظر گرفتن استانداردها، ارزشهای محیط

 توجه است. زیست کمتر از حد قابل)الزامات حقوقی/ مدنی( مرتبط با محیط

ی هتوجّغربالگری نشان داد، اجرای سند راهبردی مورد نظر، اثرات و پیامدهای بالقوه قابلچنین، نتایج مرحله دوم هم

های آبادان و خرمشهر خواهد داشت. در این زمینه، کیفیت و های روستایی شهرستانزیست نواحی و سکونتگاهبر محیط

ماندگاری  ابعاد فضایی؛ احتمال وقوع؛چون هایی همبینی شده از نظر ویژگیماهیت اثرات و پیامدهای احتمالی پیش

)دائمی/ و یا موقتی بودن اثرات(؛ اهمیت؛ مطلوبیت )مثبت و منفی بودن(؛ ابعاد زمانی اثرات )کوتاه، میان و بلند مدت(؛ 

زیست؛ جهت )مستقیم و غیر مستقیم بودن(؛ ماهیت تراکمی )تجمعی(؛ مقدار/ اندازه و یا بزرگی؛ ریسک بر سالمت محیط

-پذیری؛ قابلیت کنترل؛ وجود اثرات استراتژیک/ و یا ویژه؛ درجه حساسیت؛ فراوانی و شدت از اهمیت زیستبرگشت

برخوردار است. نتایج نشان داد، به رغم اینکه اجرای اقدام راهبردی، اثرات و « توجهباالتر از حد آستانه قابل»محیطی 

 هایگاهتصادی و اجتماعی کیفیت و رفاه زندگی در سکونتتوجهی در جهت بهبود و ارتقاء شرایط اقپیامدهای قابل

ریزی استان خوزستان خواهد داشت، ولی به طور همزمان، درجه ریسک روستایی و شهری تحت پوشش منطقه دو برنامه

های آبادان و خرمشهر قابل توجه و با زیست شهرستانبینی شده بر سالمت محیطاثرات و پیامدهای شناسایی و پیش

 شود. جه به جهت منفی معیار، به شکل نامطلوب تفسیر میتو

سوم غربالگری نشان داد، محدوده جغرافیایی، مناطق طبیعی و فرهنگی تحت پوشش و  یبر این، نتایج مرحلهافزون

ازی سادهباشند. در این زمینه، اجرا و پیتوجهی برخوردار میتأثیر اقدام راهبردی مورد نظر، از اهمیت زیست محیطی قابل

های حفاظت تواند مناطق و منابع طبیعی که به عنوان محدودههای طراحی و تدارک دیده شده میها و استراتژیسیاست

اندازهای خاص طبیعی را تحت تأثیر قرار شوند/ و یا مناطق با چشمشده، محلی، ملی و یا بین المللی رسمی شناخته می

های روستایی و شهری با گاهمناطق و نواحی فرهنگی و طبیعی از جمله سکونت دهد. نتایج نشان داد، اقدام راهبردی،

محیطی بیش های حساس مانند مناطق دارای استانداردهای زیستجمعیت متراکم و مناطق با کاربری فشرده، محدوده

ها و مسائل تطور مناطقی را که در حال حاضر درگیر محدودیزیستی محدود و همانهای محیطاز حد/ و یا ارزش

تواند منجر به ایجاد/ و یا تشدید مسائل زیستی هستند، تحت پوشش و تأثیر قرار خواهد داد و به طور بالقوه میمحیط

چنین نتایج نشان داد، اقدام استراتژیک منتخب از لحاظ تحت تأثیر قرار زیستی فعلی در مناطق یاد شده شود. هممحیط

های خشکی )جنگلی و علفزار، کوهستانی، کویری(، ها(/ و یا اکوسیستمدریاچه، تاالبهای آبی )دریا، دادن اکوسیستم

ن، چنیو هم شود زیستزیستی/ و یا مناطقی که موجب کاهش ظرفیت محیطشدید محیط مناطق کمیاب با حساسیت

های جهانی در شهرستانهای معماری محلی و یا ثبت شده ملی و های میراث فرهنگی و تاریخی با ارزشاثر بر محدوده

 است.« توجهزیستی قابلاهمیت محیط»آبادان و خرمشهر، دارای 
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 منابع
در مسیر « ارزیابی راهبردی محیط زیست»(، به کارگیری ابزار مدیریتی 0371و اکرامی، عطیه. ) ؛احتشامی، مجید
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