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مقدمه 
در سالهای اخیر ،نگرانی مجامع سیاسی و علمی در ارتباط با گسترش مسائل و مشکالت محیط زیست و تالشها برای
بهبود و حفاظت محیط زیست از آسیبپذیری بیشتر ابعاد جهانی به خود گرفته است .نقطة عطف این نگرانیها از دهة
 8313میالدی تاکنون در چندین اجالس و بیانیة مشترک جهانی از جمله کنفرانس محیط زیست و انسان (استکهلم،
 ،)8310گزارش کمیسیون براتلند ،کنفرانس زمین و توسعه (ریو ،)8330 ،توسعة پایدار (ژوهانسبورگ در افریقای جنوبی،
( )0330ژائو و همکاران ،)0388 ،اجالس سران در ریودوژانیرو موسوم به ریو  03+در سال  ،0380و دستور کار اهداف
توسعة پایدار پس از  0382متجلی شده است (مریدالسادات و ساعینیا )81 :8032 ،و در آنها بر لزوم توجه بیشتر به
محیط زیست ،یکپارچگی اصول و اهداف پایداری ،و درنظرگرفتن مالحظات زیستمحیطی در کنار مسائل اقتصادی و
اجتماعی تأکید شده است (سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه.)81 :0332 ،
به دنبال چنین تغییر نگرشی در سطح جهانی و ملی و بهمنظور دستیابی به هدف فوقالذکر ،نظامهای برنامهریزی و
تصمیمگیری در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته و متعاقباً کشورهای در حال توسعه ابداع و بهکارگیری شیوهها و
ابزارهای مختلف را در دستور کار خود قرار دادند .در این راستا ،یکی از موفقترین و درعینحال فراگیرترین این روشها
رویکردهای استراتژیک در زمینة ارزیابی محیطی ( 8)EAاست که بهعنوان یکی از مهمترین ابزارهای تصمیمگیری یا
پشتیبان تصمیمسازی برای یکپارچگی مالحظات زیستمحیطی در کنار مالحظات اقتصادی و اجتماعی مطرح میشود
(چاکر و همکاران .)82 :0332 ،رویکردهای مذکور بهشکل فرایندهای اطالعاتی ،ارتباطی ،و تحلیلی مستقل یا یکپارچه
با فرایند برنامهریزی و تصمیمگیری توسعه درنظر گرفته میشود و هدف از کاربرد آنها تضمین یکپارچگی اهداف،
استانداردها ،و ارزشهای زیستمحیطی (آگامیتو و ویکتور22 :0380 ،؛ کاراتی و همکاران ،)0 :0330 ،گنجاندن اصول و
اهداف پایداری (سیزو ،)0 :0382 ،و همچنین ،جریانسازی سایر مالحظات فیزیکی -کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و
سیاسی بهشکلی یکپارچه در مجموعه اقدامات و ابتکارات استراتژیک توسعه است (کانر و داورز.)0330 ،
همگام با تحوالت در عرصة برنامهریزی و سیاستگذاری توسعه در کشورهای جهان و باتوجهبه تواناییهای
فوقالعادة رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در ارزیابی پیامدهای زیستمحیطی گزینههای مختلف توسعه ،مدیریت
محیط زیست ،و درنتیجه دستیابی به توسعة پایدار (پارتیداریو ،)2 :0382 ،کاربرد رویکردهای مذکور در سطوح مختلف
نظام برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة ایران بهعنوان ضرورت اجتنابناپذیر مطرح میشود.
براساس شواهد و تجارب حاصل از چندین دهه برنامهریزی توسعه در ایران ،تالش برای دستیابی به رشد سریع
اقتصادی و دیگر مقاصد توسعه موجب شده است که در بسیاری از فعالیتها و ابتکارات ملی ،منطقهای ،و محلی توسعه و
همچنین پروژههای سرمایهگذاری مستقیم خارجی /یا داخلی ،یکپارچگی مسائل و مالحظات زیستمحیطی ،اقتصادی ،و
اجتماعی درنظر گرفته نشود و درنتیجه آسیبهای قابلتوجه و کنترلناپذیری بر محیط زیست انسانی و طبیعی بسیاری از
مناطق کشور وارد شود .این امر دربارة استان خوزستان ،در جنوب غرب ایران ،بهویژه نواحی روستایی آن ،که در زمینة تأمین
معیشت خود وابستگی مستقیمی به منابع طبیعی و سرمایههای زیستمحیطی دارند ،از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار
است .امروزه ،محیط زیست استان خوزستان به دالیل متعدد از جمله وقوع جنگ تحمیلی هشتساله و ویرانیهای حاصل از
آن ،بهرهبرداریهای بیرویه در غالب برنامهها و طرحهای بزرگ منطقهای و محلی در زمینة اکتشافات منابع زیرزمینی و
نفتی ،بهرهبرداریهای وسیع کشاورزی (طرحهای کشت نیشکر) ،احداث سدهای متعدد بر روی رودخانههای دائمی،
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مخاطرات طبیعی از جمله سیالبهای اخیر بهطور پیوسته رو به وخامت گذاشته است .خشکاندن بخش اعظمِ تاالبهای
منطقه از جمله تاالب هورالعظیم و تاالب شادگان در پی اجرای طرحهای عظیم اکتشافات و حفاری چاههای نفت ،رهاسازی
فاضالبهای صنعتی مجتمعهای پتروشیمی و پاالیشگاههای نفتی ،و همچنین تخلیة زهابهای حاصل از طرحهای عظیم
کشت نیشکر به تاالبهای مذکور ،آلودگی اکوسیستمهای آبی و خشکی و از بین بردن تنوع زیستی ،تغییرات اقلیمی از
جمله افزایش دما ،پدیدة گردوغبار (ریزگردها) و آلودگی هوایی همراه بروز خشکسالیهای اخیر در نتیجة اجرای طرحهای
کالن انتقال آب و چندین چالش زیستمحیطی دیگر باعث نابودی محیط زیست و آسیبپذیری ساکنان مناطق روستایی
استان خوزستان از لحاظ فیزیکی ،روحی ،و اقتصادی شده است .مجموعه مسائل و مشکالت فوق ایجاب میکند که امروزه
در امر برنامهریزیهای توسعة استان خوزستان ،توجه به یکپارچگی مالحظات زیستمحیطی در کنار مسائل اقتصادی و
اجتماعی و سایر اصول و اهداف پایداری بهعنوان اولویت اساسی موردتوجه جدی برنامهریزان و تصمیمگیران کلیدی قرار
بگیرد .در این زمینه ،کاربرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی اقدامات راهبردی (سیاستها ،طرحها ،و برنامههای)
توسعه در استان خوزستان بهمنظور تعیین سطح اهمیت زیستمحیطی اثرها و پیامدهای آنها و پیشبینی و تدارک اقدامات
کاهشی باید بهعنوان ضرورت اجتنابناپذیر مطرح شود .به همین دلیل ،هدف از پژوهش حاضر معرفی و کاربرد رویکرد
غربالگری استراتژیک زیستمحیطی ( 8)SESدر ارتباط با اقدامات استراتژیک توسعة روستایی از جمله «سند راهبردی توسعة
اقتصادی استان خوزستان» بهمنظور تعیین سطح اهمیت اثرها و پیامدهای آن در ارتباط با محیط زیست نواحی روستایی
استان خوزستان است .بر این اساس ،پرسشهای تحقیق متناسب با فرایند غربالگری زیستمحیطی اقدامات استراتژیک و
بهترتیب اولویت به شرح زیر مطرح میشود:
الف) سطح اهمیت زیستمحیطی «سند راهبردی توسعة اقتصادی استان خوزستان» به لحاظ ویژگیهای محتوایی
(اهداف ،سیاستها ،یا استراتژیهای مطرحشده) چگونه است؟
ب) آیا «سند راهبردی توسعة اقتصادی استان خوزستان» اثرها و پیامدهای زیستمحیطی قابلتوجهی بهویژه در
ارتباط با محیط زیست نواحی روستایی دارد؟ ماهیت اثرها و پیامدهای زیستمحیطی چیست؟
ج) سطح اهمیت زیستمحیطی مناطق و محدودههای جغرافیایی تحت پوشش /و تأثیر «سند راهبردی توسعة
اقتصادی در استان خوزستان» چگونه است؟
در ادامه ،مبانی نظری پژوهش تشریح شده است که براساس آن مفهومسازی اقدامات استراتژیک توسعة روستایی،
غربالگری استراتژیک زیست محیطی ،ضرورت ،اهداف و مقاصد ،منافع و مزایای حاصل از کاربرد آن در نظام برنامهریزی
و تصمیمگیری توسعة روستایی و پیشینة پژوهش بیان شده است.

مبانینظری 
مفهوماقداماتاستراتژیکتوسعةروستایی 

برنامهریزی توسعة روستایی بهعنوان فرایند بازتولید سرمایهداری در مناطق روستایی و همچنین طراحی مجموعهای از
اقدامات استراتژیک 0و مداخالت پروژهای برای یک دورة معین تعریف میشود که هدف آن ایجاد تغییرات اجتماعی-
اقتصادی و بهبود معیشت انسانی در مناطق روستایی است (بکنگتون .)0211 :0338 ،اصطالح «اقدامات استراتژیک»
گسترة وسیعی از مفاهیم و فعالیتها را پوشش میدهد ،اما بهطور کلی در یک نظام سیاستگذاری و برنامهریزی توسعة

(1. Strategic Environmental Screening (SES
2. Strategic Actions
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روستایی یکپارچه سه سطح قانونی و فراگیر از اقدامات استراتژیک شامل سیاست ،طرح ،و برنامه ( 8)PPPsقابل
شناسایی است (بائو و همکاران .)03 :0330 ،بهرغم اینکه اصطالحات «سیاست»« ،طرح» ،و «برنامه» معانی متفاوتی در
کشورهای مختلف یا حتی کشورهایی با نظامهای برنامهریزی مشابه دارند ،در عمل تفاوت میان اقدامات استراتژیک
یادشده چندان واضح نیست (توریل .)80 :0383 ،در این زمینه ،بهطور کلی ،میتوان «یک سیاست توسعة روستایی را
بهعنوان اهداف راهبردی ،چشمانداز وسیع ،جهتگیری های کلی ،تعهدات قانونی یا مالی ،بستر و چارچوبی برای طراحی
اقدامات پیشنهادی؛ یک طرح توسعة روستایی را مجموعهای از برنامههای عملیاتی با محدودة فضایی و جغرافیایی
مشخص ،فواصل زمانی معین ،و اهداف واضح برای اجرای سیاستها؛ و یک برنامة توسعة روستایی را به معنای
مجموعهای از پروژههای معین برای اجرای یک طرح خاص» تعریف کرد (سادلر0 :0332 ،؛ بائو و همکاران.)03 :0330 ،
بهمنظور درک بیشتر تفاوت میان مفاهیم مطرحشده و همانگونه که شکل  -8الف نشان میدهد ،نظام برنامهریزی و
سیاستگذاری توسعة روستایی را میتوان سلسلهمراتبی از سطوح تصمیمگیری شامل سیاستها ،طرحها ،برنامهها ،و پروژهها
درنظر گرفت .در این نظام سلسلهمراتبی ،سیاستهای توسعة روستایی در باالترین سطح بهمنظور جهتدهی و حمایت از اهداف
و مقاصد بلندمدت قرار دارند .بهطور منطقی ،این سیاستها در سطوح بعدی توسط مجموعه طرحها و برنامههایی از اقدامات با
اهداف ،محدودههای جغرافیایی ،و خطوط زمانی معین تعریف میشوند و سرانجام در پایینترین سطح از طریق مجموعة
پروژهها عملیاتی و اجرا میشوند و بر ساختار اقتصادی ،اجتماعی ،و محیط زیستی مناطق روستایی اثر میگذارند .بدینترتیب ،در
نظام سلسلهمراتبی برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة روستایی ،سیاستها ،طرحها ،و برنامهها بهعنوان اقدامات استراتژیک
درنظر گرفته میشوند ،زیرا آنها رویکردها و جهتگیریهای کلی را برای حرکت به سوی اهداف گستردة توسعة روستایی
تعیین میکنند (سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه .)03 :0332 ،رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی از جمله
غربالگری استراتژیک زیستمحیطی نیز در این سطوح تصمیمگیری استراتژیک اعمال میشود.

سیاست

رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی

طرح

( )SESسیاست
( )SESطرح 

برنامه

( )SESبرنامه

پروژه

رویکردهایغیراستراتژیکارزیابی

شکل(الف)

محیطیپروژه()EAs

شکل(ب)

مراتبیارزیابیهایمحیطی:غربالگریاستراتژیک


استراتژیکتوسعةروستایی؛ب)نظامسلسله
شکل.1الف)اقدامات
زیستمحیطیازاقداماتاستراتژیکتوسعةروستایی

منبع:نگارندگان 

(1. Poicy Plan program (PPPs
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محیطیدربرنامهریزیتوسعةروستایی 


مفهومغربالگریاستراتژیکزیست

در نظام برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة روستایی ،همانطور که به موازات حرکت از سطوح باالی سلسلهمراتب
تصمیمگیری به سطوح پایین ،ماهیت و قلمرو تصمیمگیری تغییر میکند ،به همین ترتیب ،تغییر در ماهیت و نوع
رویکردهای ارزیابی محیطی کاربردی برای یکپارچگی اصول و اهداف پایداری و مالحظات زیستمحیطی در اقدامات
استراتژیک توسعة روستایی نیز موردنیاز است (سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه .)03 :0332 ،رویکردهای ارزیابی
سطوح تصمیمگیری سیاست ،طرح ،و برنامه با پیشنهادها و ابتکارات انعطافپذیرتر سروکار دارد و به تعامل با طیف
گستردهای از سناریوهای توسعه گرایش دارد (کاراتی و همکاران)2 :0330 ،؛ درحالیکه رویکردهای ارزیابی سطح پروژه
تعریف شده و بهطور خاص مشخص است (سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه .)03 :0332 ،این امر نشان میدهد
که متناسب با سطوح تصمیمگیری توسعة روستایی میتوان نظام سلسلهمراتبی از ارزیابیهای محیطی بهوجود آورد .در
این نظام الیهای ،همانطورکه شکل  -8ب نشان میدهد ،رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در مراحل اولیه از
فرایند سیاستگذاری ،طرحریزی ،و برنامهریزی اعمال میشوند؛ آنجا که تصمیمات و اقدامات استراتژیک توسعة روستایی
هنوز شکل نگرفته و تصویب نشده است (پولیدو و همکاران )803 :0380 ،و دیگر رویکردهای غیراستراتژیک نیز به سطح
پروژه ،که اثرهای اقدامات استراتژیک سطوح باالیی را به اثرهای ملموس تبدیل میکند ،اعمال میشود (توریل:0383 ،
 .)80بر این اساس ،رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی بهعنوان «فرایندهای ارزیابی مناسب برای سیاستها،
طرحها ،و برنامهها» تعریف میشوند (پارتیداریو )0 :0382 ،و شامل مشارکت عمومی و مشاوره با ذینفعان با هدف
دستیابی به حفاظت از محیط زیست و توسعة پایدار است (سیزو.)0 :0382 ،
ایدة اصلی برای گسترش کاربرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی به سطوح فوقانی تصمیمگیری توسعة
روستایی این است که نیروهای محرک آسیبهای زیستمحیطی را میتوان بهطور مؤثر از طریق گنجاندن و ترکیب
مسائل و مالحظات زیستمحیطی ،فیزیکی ،اقتصادی ،اجتماعی ،و سیاسی بهشکلی یکپارچه در فرایند طراحی و تصویب
اقدامات استراتژیک (کانر و داورز )0 :0330 ،و در همة بخشهای توسعه مورد توجه و رسیدگی قرار داد (بانک جهانی،
 .)88 :0388استدالل اساسی در این زمینه بدین شکل مطرح میشود که اهداف و اصول پایداری ،تغییرات زیستمحیطی
تجمعی ،فرصتها و مسائل زیستمحیطی ،و تعامالت بالقوه بین بخشهای مختلف در سطوح کالن طراحی و تصویب
سیاستهای بخشی و توسعه می تواند به بهترین وجه موردتوجه قرار بگیرد تا اینکه در سطوح پایین و از طریق مدیریت
پروژه و راهحلهای انتهای چرخة تصمیمگیری درنظر گرفته شود (براون و تومرینی.)0 :0333 ،
چنین تمایزی در زمینة کاربرد رویکردهای دوگانة فوق در نظام برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة روستایی ضرورتی
اجتنابناپذیر است .در این زمینه ،پارتیداریو ( )0380دالیل اهمیت چنین ضرورتی را در ارتباط با ماهیت و تحوالت
سیستمهای تصمیمگیری و برنامهریزی مطرح میکند .وی بر آن است که امروزه پیچیدگی در داخل و خارج از
فرایندهای تصمیمگیری بهدلیل تغییر و تحوالت در بُردارهای توسعه از جمله انقالب در ارتباطات الکترونیک ،سرعت
تولید و ناپایداری اطالعات ،ظهور ارزشهای اجتماعی همچون برابری و عدالت ،فوری و لحظهایبودن تصمیمگیریهای
منطقی که بهوسیلة اطالعات ناقص ،معیوب ،و اولویتهای متضاد پشتیبانی میشود پیوسته در حال افزایش است .موارد
فوق خواستار شکلهای جدیدی از مداخالت پیشگیرانه در زمینهها و سطوح استراتژیک تصمیمگیری توسعهاند .در این
میان ،رویکردهای غیراستراتژیک ارزیابی محیطی قادر به پاسخگویی به این پیچیدگی در حال افزایش در فرایندهای
تصمیمگیری الیهای ،صحیح ،پایدار ،و جهانی نیستند .دالیل این امر متعددند و میتوانند به شرح زیر خالصه شوند:
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 .8زمان تصمیمگیری :از این منظر ،رویکردهای غیراستراتژیک در مرحلهای اجرا میشوند که برای درنظرگرفتن اثرها
و پیامدهای حاصل از تصمیمات مهم سیاستگذاری و برنامهریزی توسعة روستایی بسیار دیر است .چنین تصمیماتی
بهطور معمول در غیاب فرایندهای استراتژیک ارزیابی محیطی اتخاذ میشوند و نتیجة آنها میتواند بر طراحی و
برنامهریزی پروژهها در سطح پایینی نفوذ کند و اثر بگذارد؛
 .0ماهیت تصمیمگیری :ماهیت تصمیمگیریهای سطوح استراتژیک اغلب مبهم و افزایشی است که از طریق
تصمیمات کوچکمقیاس ،پیوسته ،و تکراری فرایندهای انعطافناپذیر را بهچالش میکشد و بهعنوان مانعی مهم در زمینة
بهرهبرداری از رویکردهای غیراستراتژیک منطقگرا ،عملگرا ،و فنگرا مانند ارزیابی اثرهای زیستمحیطی مطرح
میشود .بنابراین ،وجود ابزار ارزیابی محیطی جدید ،که بهلحاظ ماهیت و طبیعت انعطافپذیر و سازگار با سطوح
استراتژیک تصمیمگیری و اغلب الیهای و افزایشی است ،ضروری است؛
 .0سطح اطالعات :در سطح سیاستگذاری و برنامهریزی توسعة روستایی اغلب محدودیتهای زیادی در زمینة
دسترسی به اطالعات وجود دارد و این امر محدودیتی برای رویکردهای غیراستراتژیک از لحاظ درجة اطمینان و سطح
دقیق اطالعات بهوجود میآورد (پارتیداریو.)0 :0380 ،
بدینترتیب ،تمایل به تصمیمگیری صحیح در یک سیستم برنامهریزی الیهای /تناوبی قویترین استداللی است که
میتواند ضرورت کابرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در نظام تصمیمگیری و برنامهریزی توسعة روستایی را
توجیه کند .بر این مبنا ،رویکردهای استراتژیک ابزار پشتیبان برنامهریزی و تصمیمگیری درنظر گرفته میشوند (براون و
رایان )001 :0388 ،و گسترش کاربرد آنها این امکان را فرآهم میآورد که تصمیمات و اقدامات راهبردی توسعة
روستایی در یک چارچوب سیستماتیک از ارزیابیهای زیستمحیطی یکپارچه شود و بهطور متعاقب بر طراحی پروژه در
سطوح پایینی اثر میگذارد .همچنین ،روشهای ارزیابی یکپارچهتر آن موجب بهبود هماهنگی میان روشهای مختلف
ارزیابی اثرها میشود و بدینترتیب چارچوبی صحیح و جامع برای تصمیمسازی و برنامهریزی استراتژیک توسعة روستایی
فرآهم میآورد (آرس و گالن.)0333 ،
جدول.1مقایسةرویکردهایاستراتژیکوغیراستراتژیکارزیابیمحیطیدربرنامهریزیتوسعةروستایی 
رویکردهای
استراتژیک
سطح تصمیمسازی

ریزیوتصمیمگیری


سطوحباالوپایینبرنامه
طرح

سیاست

رویکردهایغیراستراتژیک
پروژه

برنامه

طبیعت /ماهیت اقدام

استراتژیک ،افقگرا ،مفهومی

عملیاتی؛ فوری

خروجی

کلی؛ عامتر

جزئی؛ خاصتر

مقیاس اثر

ماکرو /کالن؛ تجمعی؛ نامعلوم

میکرو /خُرد؛ محلی؛ معلوم

مقیاس زمانی

بلند تا میانمدت

میان تا بلندمدت

منابع اطالعات /داده

استراتژیهای توسعة پایدار؛ گزارشهای زیستمحیطی و ...

تجزیه و تحلیل نمونة میدانی

نوع دادهها /اطالعات

کیفیتر

کمیتر

آلترناتیوها

حوزهها و مناطق وسیع؛ سیاسی؛ نظارتی؛ فیزیکی؛ اقتصادی

مکانهای خاص ،طراحی ،ساخت ،بهرهبرداری

دقت تحلیلها

نامشخصتر

دقیقتر

معیارهای ارزیابی

معیارهای پایداری (شاخصها و اهداف)

محدودیتهای قانونی و بهترین عمل

نقش متخصصان

واسطة مذاکره

مدافع ارزشها و هنجارها

مشارکت عمومی

مبهمتر؛ دستنیافتنی

واکنشی؛ انفعالی

منبع:فیشر 7:5007،
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افرون بر این ،از دیگر دالیل اهمیت ضرورت کاربرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در تصمیمگیری و برنامهریزی
توسعة روستایی میتوان به محدودیت رویکردهای غیراستراتژیک اشاره کرد .مواردی همچون تأکید بیش از حد بر پروژههای
منفرد توسعه؛ واکنش به طرحهای توسعه پس از اتخاذ تصمیمات نهایی؛ محدودبودن اقدامات کاهشدهنده؛ تمرکز بر کاهش
اثرهای کلی طرح؛ نادیدهگرفتن اثرهای تجمعی و غیرمستقیم پروژههای مرتبط با هم؛ محدودبودن دامنه و قلمرو آن؛ پیوستن
دیرهنگام به فرایند تصمیمگیری .نادیدهگرفتن بستر و زمینهای که پروژه در چارچوب آن قرار دارد بهعنوان مانعی عمده در
هنگام کاربرد رویکردهای مذکور در سطوح استراتژیک نظام تصمیمگیری و برنامهریزی مطرح میشود (الشویخات:0332 ،
 .)033این محدودیتها در کنار مواردی که در جدول  8آمده است موجب میشود که کاربرد رویکردهای غیراستراتژیک ارزیابی
محیطی بهتنهایی و به خودی خود برای تضمین یکپارچگی مسائل ،اهداف ،و اصول پایداری در فرایندهای برنامهریزی و
تصمیمگیری توسعه کافی نباشد (پولیدو و همکاران )803 :0380 ،یا اینکه در تالش برای دستیابی به توسعة پایدار و
زیستمحیطی بهتر مؤثر واقع نشود و درنتیجه ضرورت ترکیب و تکمیل آنها با رویکردهای ارزیابی محیطی استراتژیکتر،
یکپارچهتر ،و گستردهتر احساس میشود (بانک جهانی.)88 :0388 ،
در حال حاضر و در سطح ملی و بینالمللی ،بسیاری از کشورهای توسعهیافته از جمله ایاالت متحدة امریکا ،کانادا،
هلند ،انگلستان ،آلمان ،نیوزلند ،دانمارک ،نروژ ،و هلند (احمد و تریانا )0331 ،و هچنین سازمانها و آژانسهای بینالمللی
توسعه همچون برنامة توسعة سازمان ملل ،بانکهای توسعة چندجانبه ،برنامة محیط زیست سازمان ملل ،سازمان
همکاری های اقتصادی و توسعه به استفاده از رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی برای جریانسازی مالحظات و
نگرانیهای زیستمحیطی و اصول و اهداف پایداری در فرایند فرموالسیون اقدامات استراتژیک جدید یا اصالح
سیاستها ،طرحها ،و برنامههای جاری اقدام کردهاند (بانک جهانی.)88 :0388 ،
بهرغم توجه و گسترش روزافزون تحقیقات و تجارب علمی در زمینة رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در سطح
کشورهای پیشرفتة جهان ،مروری بر تحقیقات داخلی انجامشده در زمینة رویکردهای یادشده نشاندهندة عدم توجه جدی
جامعة علمی و پژوهشی کشور در زمینة معرفی رویکردهای فوق و حجم کم مطالعات انجامگرفته در این زمینه است .در این
میان ،از نخستین و مهمترین نمونة این تحقیقات میتوان به پژوهش خوشمنشزاده و همکاران ( )8012اشاره کرد که با
هدف بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیستمحیطی استراتژیک در کشورهای مختلف جهان و مقایسة آن با ایران
انجام شده است .نتایج پژوهش مذکور نشان داد ،بهرغم اینکه بیش از یک دهه از تصویب قوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی
اثرهای زیستمحیطی در ایران میگذرد ،با وجود اهمیت بسیار زیاد و گستردگی دامنة شمول رویکردهای استراتژیک ارزیابی
محیطی ،تاکنون قانون یا مقرراتی که به تصویب مراجع ذیصالح برسد تدوین نشده است (خوشمنشزاده و همکاران،
 .)8 :8012همچنین ،احتشامی و اکرامی ( )8038در پژوهش خود ،با عنوان بهکارگیری ابزار مدیریتی ارزیابی راهبردی محیط
زیست در مسیر توسعة پایدار ،به معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیط زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور،
موانع ،و محدودیتهای توسعه و اجرای آن و ارائة راهکارهایی برای تقویت مبانی علمی ،حقوقی ،و اجرایی ارزیابی راهبردی
محیط زیست در جهت دستیابی به توسعة پایدار و تحقق توسعة همهجانبة کشور پرداختند .براساس نتایج تحقیق ،اهمیت و
ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط زیست بیش از پیش احساس میشود (احتشامی و اکرامی:8038 ،
 .)8آل محمد و همکاران ( ،)8030در پژوهشی با عنوان بهکارگیری ارزیابی راهبردی محیط زیست ،بهمنظور تدوین
سیاستهای برنامة توسعة پایدار دریاچة ارومیه به مطالعه و شناسایی زنجیرههای علت و معلولی تخریب سرزمین دریاچة
ارومیه و تدوین راهبردها و سیاستهای الزم در برنامهریزی توسعة پایدار در چارچوب مراحل ارزیابی راهبردی محیط زیست
پرداختهاند (آل محمد و همکاران .)8 :8030 ،افزون بر این ،عالم رجبی و مکنون ( )8030نقش ارزیابی راهبردی
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زیستمحیطی در تحقق توسعة پایدار را مطالعه کردند .در این تحقیق ،ارزیابی راهبردی زیستمحیطی از جمله روشهای
سودمند برای حصول بهترین تصمیم معرفی شده است و محققان عقیده دارند که تحقق شرایط پایداری کیفیت
زیستمحیطی و پایداری توسعه مستلزم سیاستگذاری و تصمیمگیری کالن و استراتژیک در چارچوب رویکرد مذکور و در
مرحلة قبل از پروژههاست (عالم رجبی و مکنون.)8 :8030 ،
در عمل ،رویکردهای استراتژیک مشتمل بر سیستمها و روشهای ارزیابی محیطی گوناگون است که متناسب با
شرایط هر کشوری متفاوت است .باوجوداین ،رویکردهای یادشده از مراحلی چند از جمله غربالگری استراتژیک
زیستمحیطی ،حیطهیابی ،شناسایی و ارزیابی اثرها ،گزارش زیستمحیطی ،تصمیمگیری ،و نظارت تبعیت میکنند
(فیشر .)22 :0383 ،غربالگری زیستمحیطی مهمترین و کلیدیترین مرحله در اجرا و آغاز رویکردهای استراتژیک
بهشمار میرود و در ارتباط با نظام برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة روستایی بهعنوان فرایندی مطرح میشود که در طی
آن آژانس یا تیم مسئول غربالگری ارزیابی مناسبی از تصمیمات استراتژیک توسعة روستایی با اثرها و پیامدهای
زیستمحیطی بالقوة قابلتوجه بهعمل میآورد (کالیتون و سادلر .)03 :0332 ،هدف از غربالگری زیستمحیطی شناسایی
سطح اهمیت زیستمحیطی و تعیین اثرها و پیامدهای بالقوة قابلتوجه برای یک سیاست ،طرح ،یا برنامه توسعة روستایی
است (احمد و تریانا.)0 :0331 ،
در این راستا ،دیگر اهداف عمدة کاربرد غربالگری استراتژیک زیستمحیطی در نظام برنامهریزی توسعة روستایی را
میتوان از چند جنبه به شرح زیر شناسایی و دربارة آن بحث کرد:
اعمال «معیارهای اهمیت زیستمحیطی» بهمنظور تعیین سطح پایداری و اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک:
فرایند غربالگری استراتژیک زیستمحیطی سیاستها ،طرحها ،و برنامههای توسعة روستایی براساس مجموعه معیارهایی
انجام میشود که تحت عنوان «معیارهای اهمیت زیستمحیطی» شناخته میشوند .این معیارها بهمنظور شناسایی سطح
اهمیت اثرها و پیامدهای زیستمحیطی برای یک اقدام استراتژیک و درنتیجه تعیین ضرورت و /یا عدم ضرورت ارزیابی
محیطی کامل و دقیق انجام میشود؛
شناسایی و بهرهبرداری از فرصتها و منافع زیستمحیطی حاصل از اقدام استراتژیک توسعة روستایی :افزون بر تعیین
سطح اهمیت اثرهای زیستمحیطی ،فرایند غربالگری استراتژیک زیستمحیطی به شناسایی نیاز به رعایت و درنظرگرفتن
خدمات زیستمحیطی (همچون مدیریت پسماندها و منابع آب) در هنگام طراحی اقدامی استراتژیک منجر میشود؛
شناسایی تهدیدها و مدیریت خطرها و مسائل زیستمحیطی مرتبط با اقدام استراتژیک توسعة روستایی و اطمینان از
تدارک اقدامات پیشگیرانه و کاهشدهندة مناسب :مثالً ،اقدامی استراتژیک در زمینة بهبود و توسعة شبکة راههای
روستایی میتواند منافع و مزایای اقتصادی ،اجتماعی ،و زیستمحیطی داشته باشد ،اما خطرها و مسائل ناشی از اجرای
اقدام استراتژیک موردنظر (آسیبهای زیستمحیطی حاصل از ساختوساز) باید شناسایی و اقدامات کاهشی طراحی،
تدارک ،و مدیریت شود؛
اطمینان از سازگاری و یک پارچگی اقدام استراتژیک توسعة روستایی با سایر ابتکارات توسعه در سطوح ملی و
بینالمللی :مثالً ،غربالگری استراتژیک زیستمحیطی باید به شناسایی میزان یکپارچگی اصول و اهداف پایداری و
مالحظات زیستمحیطی در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی و همچنین درجة سازگاری و انطباق اقدام استراتژیک با
دیگر جهتگیریهای استراتژیک توسعه در سطح ملی یا فراملی منجر شود (گروه توسعة بینالملل.)1 :0330 ،
برای درک مزایا و منافع و کارکردهای غربالگری زیستمحیطی در سطوح استراتژیک (سیاست ،طرح ،و برنامه) نظام
برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة روستایی ،باید به استداللهای ارائهشده در زیر توجه کرد:
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نخست ،غربالگری زیستمحیطی در مراحل اولیة شروع برنامهریزی توسعة روستایی و پیش از اینکه اقدامات سطوح
استراتژیک به شکلگیری و شکلدادن به پروژههای سطوح پایین منجر شود .بنابراین ،نهتنها جزئیات مربوط به
پروژههای موردنظر را بیان میکند ،بلکه حتی فرصتی برای اثرگذاری بر نوع پروژههای توسعة روستایی در الیههای
پایینی فرآهم میآورد؛
دوم ،غربالگری زیستمحیطی در سطوح استراتژیک برنامهریزی توسعة روستایی با ارزیابی اثرهایی سروکار دارد که
درنظرگرفتن آنها در سطح پروژه و در مراحل انتهای چرخة برنامهریزی دشوار است .به عبارت دیگر ،غربالگری
زیستمحیطی اثرهای تجمعی و همافزایی اقدامات استراتژیک توسعة روستایی را ارزیابی و بررسی میکند؛
سوم ،غربالگری زیستمحیطی در سطوح استراتژیک با سناریوها و آلترناتیوهای توسعة متعدد و متنوع روبهروست و
درنتیجه امکان رسیدگی ،بررسی ،و ارزیابی آلترناتیوهای جایگزین بهتر و مطلوبتر را فرآهم میآورد؛
چهارم ،غربالگری استراتژیک مالحظات و مسائل زیستمحیطی و پایداری را با فرایند تصمیمگیری راهبردی ترکیب
و یکپارچه میکند و از این طریق ابعاد دیگری را در نظام برنامهریزی توسعة روستایی بهوجود میآورد؛
پنجم ،غربالگری استراتژیک زیستمحیطی بهطور تئوریـ حتی اگر عملی نباشدـ میزان و سطح مشارکت عمومی در
برنامهریزی سیاستها ،طرحها ،و برنامههای توسعة روستایی را افزایش میدهد .در نظامهای برنامهریزی سنتی ،اقدامات
استراتژیک توسعة روستایی با ورودیهای کمتری از مشارکت عمومی تدوین میشود .کاربرد فرایند یادشده فرصت و
بستری مناسب برای عموم مردم و ذینفعان فرآهم میآورد تا در مراحل اولیة فرایند برنامهریزی توسعة روستایی درگیر
شوند و دربارة اقدامات استراتژیک اظهارنظر کنند ،پیش از اینکه بهطور رسمی مورد تصویب و توافق قرار بگیرند؛
ششم ،مجموع کارکردها و منافع فوق باعث میشود نظام برنامهریزی و تصمیمگیری توسعة روستایی بهبود یابد و
بهمراتب شفافتر و کارآمدتر شود .غربالگری زیستمحیطی کمک میکند تا سیاستها ،طرحها ،و برنامههای توسعة
روستایی پایدارتر طراحی شوند ،بهطور مؤثر اجرا شوند ،و تأثیرات ناخواستهای بر محیط زیست ،اجتماع ،و اقتصاد مناطق
روستایی نداشته باشند .بهعنوان یک مزیت جانبی دیگر ،غربالگری زیستمحیطی به برنامهریزان و تصمیمگیرندگان
توسعة روستایی کمک میکند تا اقدامات استراتژیک خود را بهتر درک کنند ،نسبت به آنها احساس مسئولیت و اطمینان
بیشتری داشته باشند ،و دربارة پایداری بیشتر یاد بگیرند؛
درنهایت ،به دلیل الیهای و مرحلهایبودن ،غربالگری استراتژیک زیستمحیطی پتانسیل کافی برای ترویج
تصمیمگیری و ارزیابی ساده در سطوح سلسلهمراتبی نظام برنامهریزی توسعة روستایی را دارد؛ بهویژه در سطوحی که
تصمیمات توسعة روستایی در طی یک مرحله برنامهریزی اتخاذ میشود ،با کاربرد غربالگری زیستمحیطی در آن سطح
دیگر به بازنگری و اعمال دیگر رویکردهای ارزیابی در سطوح پروژه نیازی نباشد (توریل )81 :0330 ،و بدینترتیب
موجب کاهش عدم قطعیت و صرفهجویی در منابع مالی و زمانی میشود (فیشر.)01 :0383 ،
با عنایت به آنچه آمد ،دستیابی به نتایج فوق مستلزم یکپارچکی رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی با نظام
برنامهریزی و اعمال غربالگری زیستمحیطی در مراحل اولیة تدوین اقدامات راهبردی توسعة روستایی است .شکل 0
مدل مفهومی چنین یکپارچگی و اجرای غربالگری استراتژیک زیستمحیطی در نظام برنامهریزی توسعة روستایی را
نشان میدهد .بهطور کلی ،سیاستها ،طرحها ،و برنامههای توسعة روستایی ممکن است بهعنوان نتیجهای از غربالگری
استراتژیک زیستمحیطی در همان مراحل اولیة برنامهریزی و تصمیمگیری تغییر یابد .این تعییرات ،که خروجی فرایند
غربالگری استراتژیک زیستمحیطی است ،در قالب اقدامات و سناریوهای زیر مطرح میشود :
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سناریوی  :8عدم نیازمندی به اقدامات اضافی دیگر :این سناریو نشان میدهد که پس از اعمال غربالگری
زیستمحیطی برای یک اقدام استراتژیک توسعة روستایی اثرها ،خطرها ،یا مسائل زیستمحیطی قابلتوجهی مشاهده
نشد و درنتیجه نیاز به طراحی و اجرای اقدامات دیگری در رابطه با اقدام استراتژیک موردنظر وجود ندارد؛
سناریوی  :0شناسایی تهدیدها ،فرصتها ،مشکالت ،و خطرهای زیستمحیطی :این سناریو نشان میدهد که مسائل
زیست محیطی چندی در ارتباط با اقدام استراتژیک مورد غربالگری وجود دارد که نیازمند مدیریت و تدارک اقدامات دیگر
برای بهحداکثررساندن بهرهوری و منافع توسعه برای مناطق روستایی و تضمین پایداری زیستمحیطی اقدام استراتژیک
موردنظر است .این اقدامات از طریق سناریوی  0و  2انجام میگیرد؛
سناریوی  :0اقدام استراتژیک مورد غربالگری نیازمند اصالح و تجدیدنظر است :این سناریو نشان میدهد که،
براساس نتایج غربالگری زیستمحیطی ،اقدام استراتژیک دارای اثرها و پیامدهای زیستمحیطی قابلتوجه است و
درنتیجه گزارش غربالگری برای بازنگری ،تغییر ،و بهبود اقدام استراتژیک در اختیار گروه برنامهریزی و تصمیمگیری
توسعة روستایی قرار میگیرد؛
سناریوی  :0شناسایی آلترناتیوهای جایگزین سازگار و دیگر اقدامات مطلوب بدون انجامدادن بررسیهای دقیق رسمی؛
سناریوی  :2شناسایی اقدامات و آلترناتیوهای جایگزین مناسب از طریق بررسیهای رسمی و مطالعات دقیق و
جزئی با استفاده از رویکردهای ارزیابی محیطی ،مانند ارزیابی اثرهای زیستمحیطی و تحلیلهای زیستمحیطی.
سطح و مرحلة

برنامهریزی توسعة

سناریوی 0

سناریوی 2

غربالگری استراتژیک
زیستمحیطی ()SES

سیاست ،طرح ،و برنامه
()PPPs

سناریوی 0

سناریوی 8

سناریوی 0

سطح استراتژیک
تصمیمگیری

طراحی و ارزیابی اقدام
استراتژیک

یکپارچهسازی یافتههای غربالگری استراتژیک و مدیریت مسائل زیستمحیطی در فرایند طراحی و
در نتیجه بهبود اقدام استراتژیک توسعة روستایی
تصمیمگیری ،اعمال ،و اجرای اقدام استراتژیک توسعة روستایی

اجراکردن و نظارت بر اقدام
استراتژیک

نظارت ،بررسی ،و ارزیابی اقدام استراتژیک (ارزیابی و مقایسة اثرها و پیامدهای واقعی اقدام
استراتژیک در ارتباط با یافتههای غربالگری زیستمحیطی)

غربالگریاستراتژیکزیستمحیطیاقداماتراهبردیتوسعةروستایی

شکل.5مدلمفهومی
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روششناسیپژوهش 


تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر شیوة توصیفی -پیمایشی (تحلیلی) است .بهمنظور دستیابی به هدف
پژوهش و پاسخگویی به پرسشهای کلیدی تحقیق و باتوجهبه نوپایی و فقدان مطالعات و چارچوب رسمی و غیررسمی
داخلی مرتبط با موضوع ،برای اجرای فرایند غربالگری استراتژیک زیستمحیطی روششناسی پیشنهادی زیر از سوی
محققان تدوین و ارائه شده است:
الف) مرحلة نخست شامل ایجاد بستر مناسب و زمینهسازی برای اجرای غربالگری به شرح زیر است:
 .8انتخاب اقدام استراتژیک و تعیین منطقه /محدودة جغرافیایی موردمطالعه :پس از اجرای مطالعات اولیه ،سند
راهبردی توسعة اقتصادی شهرستانهای استان بهعلت داشتن ویژگیهای بارز از جمله وجود اهداف و استراتژیهای
مشخص توسعة منطقهای و محلی؛ جامعیت و یکپارچگی بهلحاظ محدوده و سطح جغرافیایی تحت پوشش از سطح
استانی تا سطح محلی؛ و همچنین ،قلمروهای موضوعی و حوزههای بخشی برنامهریزی (صنعت ،انرژی ،کشاورزی ،حمل
و نقل ،گردشگری ،و  )...بهعنوان اقدام استراتژیک مطلوب برای غربالگری انتخاب شد .محدودة جغرافیایی تحت تأثیر
اقدام استراتژیک موردنظر کل گسترة جغرافیایی استان خوزستان در قالب  3منطقه برنامهریزی شده است (شکل .)0

شکل.9موقعیتمناطقتحتپوششاقداماستراتژیک(سندراهبردیتوسعةاقتصادیاستانخوزستاندرایران)



منبع:نگارندگان 

براساس آخرین تقسیمات کشوری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال  ،8032منطقة مطالعاتی موردنظر شامل
 01شهرستان 21 ،بخش 11 ،شهر 800 ،دهستان ،و  2021آبادی با جمعیتی برابر با  0208103است .از این میزان
جمعیت 0081028 ،نفر در نقاط شهری و  8038021در نقاط روستایی سکونت دارند .
 .0شناسایی و انتخاب معیارهای غربالگری اهمیت زیستمحیطی :در این مرحله ،با مروری بر پیشینه و ادبیات
جهانی ،مؤلفهها و معیارهای مهم مرتبط با موضوع تحقیق شناسایی و جمعآوری شد .این معیارها در ارتباط با سه سازه/
مؤلفة مهم و معیارها و زیرمعیارهای مربوطه در جدول  0نشان داده شده است؛
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 .0تشکیل گروه غربالگری :گام بعدی در این مرحله تشکیل گروه تصمیمگیری و مشاوره برای غربالگری است.
باتوجهبه اینکه فرایند غربالگری استراتژیک زیستمحیطی در ارتباط با حوزهها و قلمروهای موضوعی متفاوت انجام
میشود ،در این مطالعه ،با استفاده از روش گلولة برفی ،گروه غربالگری (پانل دلفی) متشکل از  02نفر از خبرگان و
کارشناسان مسئول 8در حوزهها و بخشهای تخصصی گوناگون از جمله برنامهریزی روستایی ،برنامهریزی شهری ،محیط
زیست ،اقتصاد ،کشاورزی ،گردشگری ،و اقلیم شکل گرفت.
.معیارهایغربالگریاهمیتزیستمحیطیاقداماتاستراتژیکتوسعةروستایی

جدول5
):ویژگیهایمربوطبهمحتوایاقداماستراتژیکباتأکیدبر:

(A

مؤلفه(الف)

 -A1درجهای که براساس آن اقدام استراتژیک چارچوبی برای پروژهها و دیگر فعالیتها ایجاد میکند و توسعه میدهد؛
 -A2درجهای که براساس آن اقدام استراتژیک بر سایر طرحها و برنامهها اثر میگذارد؛
معیارهایی از

 -A3درجة توجه اقدام استراتژیک نسبت به یکپارچگی و درنظرگرفتن مالحظات زیستمحیطی بهویژه بهمنظور ترویج و

جمله:

ارتقای توسعة پایدار؛
 -A4درجة مسائل و محدودیتهای زیستمحیطی مرتبط با حوزههای برنامهریزی موردتوجه اقدام استراتژیک؛
 -A5درجة ارتباط اقدام استراتژیک با اجرای قوانین و مقررات (مدنی /حقوقی) مرتبط با محیط زیست؛

مؤلفه(ب)

):ویژگیهایمربوطبهماهیتوکیفیتاثرهایاقداماستراتژیکباتأکیدبر:

(B
 -B1احتمال وقوع؛
 -B2شدت؛
 -B3فراوانی؛
 -B4برگشتپذیری اثرها؛
 -B5ماهیت تراکمی اثرها؛
 -B6بُعد فضایی اثرها (گستره و محدودة جغرافیایی تحت تأثیر اقدام استراتژیک)؛

معیارهایی از

 -B7ابعاد زمانی اثرها؛

جمله:

 -B8مدت زمان /ماندگاری (دائمی یا موقتیبودن اثرها)؛
 -B9مطلوبیت اثرها (مثبت و منفیبودن)؛
 -B10جهت اثرها (مستقیم و غیرمستقیمبودن)؛
 -B11درجة اثرگذاری بر رفاه و معیشت انسان؛
 -B12درجة ریسک اثرها بر سالمت انسان؛
 -B13درجة ریسک اثرها بر سالمت محیط زیست.

مؤلفه(ج)

):ویژگیهایمربوطبهمحدودۀتحتپوششاقداماستراتژیکباتأکیدبر:

(C
 -C1مناطق با ویژگیها و چشماندازهای خاص طبیعی؛
 -C2مناطق طبیعی شناختهشده بهعنوان محدودههای حفاظتشدة محلی ،ملی ،یا بینالمللی رسمی؛
 -C3مناطق و محدودههای فرهگی با ارزش باستانی و تاریخی (مانند میراث فرهنگی یا آثار ثبتشدة ملی)؛
 -C4مناطق پُرجمعیت و پُرتراکم؛

معیارهایی از

 -C5مناطق با رژیمهای متفاوت حفاظتی؛

جمله:

 -C6مناطقی که درگیر مشکالت و مخاطرات زیستمحیطی فعلیاند؛
 -C7مناطق با کاربری فشرده؛
 -C8تأثیر بر روی مناطق حساس که ارزشها و استانداردهای زیستمحیطی محدود /و یا بیش از حد دارند؛
 -C9سایر اکوسیستمها ،جانوران ،گیاهان ،حیات وحش.

منبع:مطالعاتنگارندگان 1917،

1. Multi Expert and Authorities
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ب) مرحلة دوم ،غربالگری زیستمحیطی اقدام استراتژیک :این مرحله شامل عملیاتیساختن و تجزیه و تحلیل
یافتههای پژوهش براساس مراحل زیر است:
 .8جمعآوری آرای گروه تصمیمگیری بهصورت متغیرهای زبانشناختی از طریق چکلیست و ماتریس :در این مرحله
ابتدا اقدام استراتژیک موردنظر برای مطالعه و بررسی در اختیار گروه غربالگری قرار گرفت .سپس ،براساس معیارهای
شناساییشده در مرحلة قبل ،چکلیست و ماتریس غربالگری زیستمحیطی طراحی و آرای گروه متخصصان براساس یک
طیف لیکرت هفتدرجهای ،که از گزینة بدون اثرها /یا اثرها با اهمیت زیستمحیطی فوقالعاده جزئی /کم تا گزینة اثرها با
اهمیت زیستمحیطی فوقالعاده زیاد ردهبندی شده ،جمعآوری شد .طیف موردنظر در جدول  0نشان داده شده است.
.متغیرهایزبانیتعییناهمیتزیستمحیطیاثرهایاقداماستراتژیک 

جدول9
ردیف

متغیرزبانی

معادلالتین

کد

اعدافازیمثلثی
U

M

L

8

بدون /یا با اثرهای فوقالعادة جزئی

None Impact

NI

3/8

3/3

3/3

0

اهمیت خیلی کم

Very Low Impact

VLI

3/0

3/8

3/3

0

اهمیت کم

Impact Low

LI

3/2

3/0

3/8

0

اهمیت متوسط

Moderately Impact

MI

3/1

3/2

3/0

2

اهمیت زیاد (قابل توحه)

High Impact

HI

3/3

3/1

3/2

2

اهمیت خیلی زیاد

Very High Impact

VHI

3/8

3/3

3/1

1

اثرها با اهمیت فوقالعاده زیاد

High Extremely Impact

EHI

3/8

3/8

3/3

منبع:نگارندگان 1917،

 .0فازیسازی متغیرهای کالمی 8و خلق عدد فازی برای هر خبره :متغیرهای کالمی که هر فرد خبره از آن برای
تعیین میزان اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک استفاده کرده است ،باید با طیف مناسبی به اعداد فازی تبدیل شود.
در این مطالعه از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است .هر عدد فازی مثلثی یک عدد فازی است که با سه عدد حقیقی
بهصورت ) F= (l,m,uنمایش داده میشود .کران باال ،که با  uنشان داده میشود ،بیشینة مقادیری است که عدد فازی ()f
میتواند اختیار کند .کران پایین ،که با  lنشان داده میشود ،کمینة مقادیری است که عدد فازی ( )fمیتواند به خود
بگیرد .و مقدار  mمحتملترین مقدار یک عدد فازی است .در جدول  0اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت متغیرهای
زبانی نشان داده شده است.
 .0تجمیع فازی مقادیر فازیشدة آرای گروه تصمیمگیری 0و خلق عدد فازی برای هر معیار :در این پژوهش ،برای
تجمیع فازی آرای خبرگان و بهدستآوردن عدد فازی مثلثی شاخص (کلی) برای هر معیار ) TFN = (L,M,Uاز روش
میانگین فازی 0آرای خبرگان استفاده شده است .بدینترتیب ،دیدگاه افراد خبره ،که در مرحلة قبل بهصورت عدد مثلثی
) F= (l,m,uمحاسبه شده بود ،با استفاده از رابطة  8تجمیع شد:
()8

= Averagefn

 .0فازیزدایی مقادیر هر معیار :مقادیر حاصل از تجمیع آرای خبرگان ،که در مرحلة قبل با میانگین حسابی کمینه،
متوسط ،و حداکثر مقدار محاسبه شده بود ،برای مقایسه و تحلیل بهتر نتایج وارد مجموعه اعداد قطعی میشود که به این
1. fuzzification of linguistic expressions
2. Fuzzy aggregation of Decision Group opinions
3. Average Fuzzy Number
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عمل فازیزدایی میگویند .درواقع ،فرایند فازیزدایی یک فرایند رتبهبندی برای تعیین سطح اهمیت هر یک از معیارهای
غربالگری است و مبتنی بر رابطة  0است:
()0

)Amax= 1/3 *(L,M,U

درنهایت ،مقدار قطعی 8برای هر معیار از رابطة  0بهدست آمد (چنگ و همکاران0333 ،؛ هسو و همکاران0383 ،؛ وو
و فانگ.)0388 ،
()0

= Cv

ج) مرحلة سوم :تجزیه و تحلیل سازهها و معیارهای غربالگری و تعیین سطح اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک:
در فرایند غربالگری باید مبنای صحیح برای ارزیابی و درنتیجه تصمیمگیری نهایی در ارتباط با پذیرش یا رد
قابلتوجهبودن اهمیت زیست محیطی یک اقدام استراتژیک وجود داشته باشد .به همین منظور ،در این پژوهش محققان
سه پیشنیاز الزم را به شرح زیر تعریف کردند و درنظر گرفتند:
 .8شرط فاصله از آستانة تحمل برای هر سازه :0فاصلة سازه از ارزش آستانهای نشاندهندة اهمیت زیستمحیطی
اقدام استراتژیک در ارتباط با آن سازه و معیارهای مربوطه به آن بر مبنای آرای گروه خبرگان و تصمیمگیرندگان است.
شرط پذیرش قابلتوجهبودن اثرها و اهمیت زیستمحیطی یک اقدام استراتژیک صدق شرط مذکور حداقل در ارتباط با
یک سازه از میان سه سازه /مؤلفه تعریف شده است .برای محاسبة این مقدار ،نخست براساس رابطة  0فاصله از ارزش
آستانهای برای هر معیار از طریق برآورد تفاضل نظر هر خبره با میانگین فازی آرای خبرگان بهدست آمد:
()0

√= daij

در این رابطه daij ،تفاوت بین نظر خبرة شمارة  iبا میانگین نظر خبرگان بر روی پارامتر  jاست .پس از محاسبة مقدار
تفاضل بین آرای خبرگان ،درنهایت مقدار فاصلة سازه از ارزش آستانه از طریق رابطة  2بهدست آمد:
()2

=Tvd-c

در این رابطه،

Tvd-c

مقدار فاصلة سازه از ارزش آستانه است .همچنین،

تصمیمگیری از میانگین نظر گروه تصمیمگیری

استTE .

0

تعداد کل خبرگان و

TIC

مجموع فواصل آرای گروه
0

تعداد معیارهای هر سازه است .در

این پژوهش ،شرط پذیرش سازه /مؤلفه ،براساس نظر چنگ و لین ( ،)0330فاصلة برابر یا کمتر از  3/0تعیین شد (چنگ و
لین:)0330 ،
شرط 8

Threshold value,d-construct ≤ 0/2

 .0شرط اجماع خبرگان درمورد معیارها و زیرمعیارها :شرط دوم در ارتباط با قابلتوجهبودن اهمیت زیستمحیطی
معیارهای درون هر سازه محاسبة درصد فراوانی اجماع خبرگان ( 2)PoCبا فاصلة برابر /یا کمتر از  3/0برای هر معیار
براساس رابطة  2است:
()2

= PoC

1. Crisp value
2. Threshold value,d-construct
)3. Total Experts (TE
)4. Total Items in Constructs (TIC
5. Percentage of Consensus
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در رابطة  EAtv-d ،2تعداد خبرگان با فاصلة برابر یا کمتر از  3/0است .براساس نظر چو و هوانگ ( ،)0331مقدار

PoC

برابر /یا بیشتر از 12درصد درنظر گرفته شد (چو و هوانگ:)0331 ،
PoC ≥ %75

شرط 0

براساس شرط  ،0باید توجه داشت که درصد اجماع باالی گروه تصمیمگیری فقط نشاندهندة میزان اهمیت
زیستمحیطی قابلتوجه اقدام استراتژیک در ارتباط با معیارهای غربالگری نیست ،بلکه معیاری با درصد اجماع باال
میتواند وجود داشته باشد که مقدار قطعی فازیزدایی برای آن پایین باشد و نشاندهندة این است که نظر بیشتر اعضای
گروه تصمیم گیری بر این بوده است که اقدام استراتژیک در ارتباط با معیار موردنظر اهمیت زیستمحیطی قابلتوجه
کمتر از حد مطلوب دارد .بدینترتیب ،اعمال شرط  0در ارتباط با یافتههای شرط  0امری ضروری است.
 .0شرط رتبة معیارها در درون سازهها براساس مقادیر قطعی

CV

یا  :Amaxشرط سوم برای پذیرش قابلتوجهبودن

اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک در ارتباط با معیارها و زیرمعیارها ،عالوهبر درصد اجماع خبرگان باالتر از 12درصد،
وضعیت رتبة کسبشدة هر معیار در ارتباط با سایر معیارها در درون یک سازه است که در مراحل اولیه و بعد از فرایند
فازیزدایی براساس رابطة  0و  0برای هر معیار برآورد شد .در این میان ،براساس نظر محققانی از جمله تانگ و وو
( )0383و بادجانوا ( ،)0332شرط فازیزدایی کسب مقدار قطعی برابر /یا بیشتر از  3/2برای هر معیار است (تانگ و وو،
0383؛ بادجانوا:)0332 ،
شرط 0

Fuzzy A score = α-cut > 0.5

در این پژوهش ،باتوجهبه مقیاس اندازهگیری و اهمیتسنجی (جدول  ،)0از آنجا که مقدار فازیزداییشده متغیر
زیانشناختی «بااهمیت زیاد» برابر با  3/1است ،محققان مقدار مذکور را حد آستانه ( )TVدرنظر گرفتند و مقادیر قطعی

CV

یا  Amaxبرآوردشده برای اقدام استراتژیک در ارتباط با هر معیار با آن مقایسه و تجزیه و تحلیل شد .شرط قابلتوجهبودن
اثرهای زیستمحیطی اقدام استراتژیک در هر معیار کسب مقدار قطعی برابر /یا بیشتر از حد آستانه است:
تعدیل شرط : 0

Amax or Cv ≥ Tv , Tv ≥ 0/7

بحثویافتهها 

در این مطالعه ،اهمیت زیستمحیطی سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستانهای استان خوزستان بهعنوان اقدام
استراتژیک اثرگذار در توسعة سکونتگاههای روستایی با استفاده از سه سازة اصلی و  01معیار در قالب طراحی چکلیست
و ماتریس غربالگری از سوی گروه تصمیمگیری ارزیابی شده است .مهمترین یافتههای پژوهش در جدول  0تا  2نشان
داده شده است .بررسیهای اولیه در زمینة درصد و توزیع فراوانی نتایج حاصل از جمعآوری آرای خبرگان در قالب عبارات
کالمی و براساس طیف لیکرت هفتگزینهای نشان داد که توصیف اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک موردنظر
توسط گروه خبرگان از گزینة «با اهمیت /یا اثرهای زیستمحیطی کم» تا «با اهمیت /یا اثرهای زیستمحیطی
فوقالعاده زیاد» برآورد و ثبت شده است .همانطورکه جدول  0نشان میدهد ،گزینة «با اهمیت زیستمحیطی زیاد/
قابلتوجه» با فراوانی 00/02درصد بیشتر از سایر گزینهها برای توصیف اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک موردنظر
از سوی گروه خبرگان استفاده شده است.
جدول  2یافتههای مربوط به فازیسازی و فازیزدایی آرای خبرگان و رتبهبندی کلی اهمیت معیارهای غربالگری
اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک به تفکیک سازهها را نشان میدهد.
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.توزیعدرصدفراونیمتغیرهایکالمیتوصیفاهمیتزیستمحیطیاقداماستراتژیک 

جدول4
ردیف

متغیرزبانی

معادلالتین

کد

فراوانی

درصد

8

بدون /یا با اثرهای فوقالعادة جزئی

None Impact

NI

3

3

0

اهمیت خیلی کم

Very Low Impact

VLI

0

3

3

اهمیت کم

Impact Low

LI

2

3/18

0

اهمیت متوسط

Moderately Impact

MI

21

3/21

2

اهمیت زیاد (قابلتوجه)

High Impact

HI

031

00/02

2

اهمیت خیلی زیاد

Very High Impact

VHI

012

03/81

1

اهمیت فوقالعاده زیاد

High Extremely Impact

EHI

22

1/31
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بندیآرایگروهتصمیم

ورتبه
سازی،فازیزدایی،


.فازی
جدول2
رتبة
سازه

معیار

تجمیعفازیآرای 

معیاردر

گروهخبرگان

سازه
حداقل

ممکن

حداکثر

فازیزدای


مرتبسازی


رتبهبندیسطحاهمیت


ی

مقادیر Amax

زیستمحیطی 


Amax

(باالبهپایین)

معیارهابراساسمقادیرAmax

استراتژیک

ویژگیهای محتوای اقدام

معیار

رتبه
8

ویژگیهای مربوط به اثرها و پیامدهای زیستمحیطی اقدام استراتژیک

A1

8

3/11

3/38

3/33

3/130

3/331

C4

A2

0

3/10

3/11

3/31

3/120

3/130

A1

0

A3

2

3/08

3/20

3/18

3/283

3/111

C6

0

A4

0

3/20

3/13

3/32

3/138

3/120

A2

0

A5

0

3/01

3/21

3/11

3/212

3/120

B1

0
2

B1

8

3/10

3/11

3/31

3/120

3/100

B10

B2

1

3/20

3/13

3/32

3/111

3/180

B6

2

B3

2

3/20

3/13

3/30

3/111

3/130

C1

1

B4

2

3/20

3/13

3/30

3/130

3/130

B9

1

B5

0

3/20

3/10

3/30

3/130

3/130

B5

1
1

B6

0

3/22

3/10

3/32

3/180

3/130

B4

B7

2

3/20

3/13

3/32

3/130

3/130

B7

1

B8

1

3/20

3/13

3/30

3/111

3/130

C8

3

B9

0

3/20

3/10

3/32

3/130

3/130

C7

83

B10

0

3/23

3/12

3/31

3/100

3/138

A4

83
88

پوشش اقدام استراتژیک

ویژگیهای مربوط به محدودة جغرافیایی تحت

B11

1

3/20

3/13

3/30

3/133

3/133

B11

B12

1

3/02

3/21

3/12

3/221

3/111

B2

80

B13

1

3/20

3/13

3/32

3/111

3/111

B8

80

C1

0

3/20

3/10

3/32

3/130

3/111

B3

80

C2

2

3/20

3/13

3/30

3/112

تأثیر/

3/111

B13

C3

1

3/22

3/12

3/30

3/100

3/112

C2

80

C4

8

3/13

3/30

3/33

3/331

3/100

C3

80

C5

3

3/03

3/23

3/13

3/233

3/212

A5

82

C6

0

3/11

3/30

3/31

3/111

3/220

C9

82

C7

2

3/20

3/13

3/32

3/130

3/233

C5

81

C8

0

3/28

3/13

3/32

3/130

3/221

B12

81

C9

1

3/02

3/22

3/12

3/220

3/283

A3
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در همین راستا ،نتایج غربالگری باتوجهبه معیارهای مربوط به «ویژگیهای اثرها و پیامدهای زیستمحیطی»
نشاندهندة این است که از دیدگاه گروه تصمیمگیری اهمیت زیستمحیطی اثرها و پیامدهای حاصل از سیاستها و
استراتژیهای رشد و توسعة اقتصادی اقدام استراتژیک موردنظر به لحاظ ویژگیهایی همچون درجة احتمال وقوع ،شدت،
فراوانی ،برگشتپذیری ،ماهیت تراکمی ،ابعاد فضایی و جغرافیایی ،ابعاد زمانی ،مدت زمان ماندگاری ،مطلوبیت و عدم
مطلوبیت (مثبت و منفی) ،جهت اثرها (مستقیم و غیرمستقیمبودن) ،و اثرگذاری بر رفاه و معیشت انسان بهشکل
«قابلتوجه» و باالتر از حد آستانة  3/1ارزیابی شده است .در همین راستا ،ارزیابی «درجه و میزان ریسک بر سالمت
انسان» و «درجه و میزان ریسک بر سالمت محیط زیست» نشان داد که میزان ریسک اثرها ناشی از اقدام استراتژیک
بر محیط زیست و منابع طبیعی با میانگین اهمیت قابلتوجه برابر با  3/111بیشتر از میزان ریسک بر سالمت انسان با
میانگین اهمیت برابر با ( 3/221کمتر از حد آستانة قابلتوجه) است.
A1
C8

C9

C7
C6
C5
C4
حد آستانه اهمیت زیست محیطی

C3

1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

A2

A3
A4
A5
B1
B2
B3

مقدار اهمیت زیست محیطی CV
B4

C2
B5

C1

B6

B13
B7

B12
B11

B10

B9

B8


.مقادیراهمیتزیست محیطیمعیارهایغربالگریاقداماستراتژیک(سندراهبردیتوسعةاقتصادیاستانخوزستان)

شکل4
منبع:نگارندگان 1917،

همچنین ،براساس شکل  ،0تحلیل یافتههای مربوط به غربالگری سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستانهای
استان خوزستان بر مبنای معیارهای اهمیت زیستمحیطی مربوط به «ویژگیهای مناطق و محدودة جغرافیایی تحت
پوشش /تحت تأثیر» نشان داد که اقدام استراتژیک موردنظر به لحاظ تحت پوشش و تحتتأثیر قراردادن محدودههای
جغرافیایی همچون «مناطق پُرجمعیت و با تراکم باال»« ،مناطق طبیعی و محدودههای حفاظتشدة محلی ،ملی،
بینالمللی»« ،مناطق و محدودههای فرهنگی با ارزشهای باستانی و تاریخی (آثار و میراث فرهنگی محلی و ثبتشدة
ملی)« ،مناطق درگیر مشکالت و مخاطرات زیستمحیطی فعلی» ،و «مناطق با ویژگیها و چشماندازهای خاص طبیعی»
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اهمیت زیستمحیطی «زیاد و قابلتوجه» دارد .مقادیر میانگین

Amax

حاصل از تجمیع فازی آرای خبرگان در ارتباط با

معیارهای غربالگری مذکور بهترتیب برابر با  ،3/111 ،3/100 ،3/112 ،3/331و  3/130و باالتر از حد آستانة  3/1است و
گویای اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک در ارتباط با محدودههای جغرافیایی تحت پوشش مشخصشده است.
افزون بر این ،نتایج تجزیه و تحلیل آرای کارشناسان و خبرگان بهمنظور تصمیمگیری نهایی در ارتباط با سطح
اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک موردمطالعه براساس همة پیشنیازها (شروط سهگانه :فواصل سازه از حد آستانه
()TVd-c؛ درصد اجماع خبرگان ()PoC؛ مقدار قطعی ( ))CVدر جدول  2آمده است .براساس شرط  ،8پذیرش
قابلتوجهبودن اهمیت زیستمحیطی اقدام استراتژیک منوط به برآورد فاصلة برابر /یا کمتر از حد آستانة  3/0حداقل برای
یک سازة غربالگری است.
گیرینهاییدربارۀاهمیتزیستمحیطیاقداماستراتژیک 


اعمالسهشرطوتصمیم
جدول.3خالصة
ظ

شرط :1

شرط:5اجماع 

شرط:9رتبهبندیسطحاهمیت

سازهها
فاصلة 

گروهتصمیمگیری


زیستمحیطیمعیارها


تصمیمگیری

نهایی(اهمیت

ازحدآستانه 

مقدارPoC

رتبةمعیار

مقدارقطعی 

≥ 0/2

)٪(≤0/72

درسازه

()CV

درسازه

30/03

0

3/130

8

قابلتوجه

A2

12/30

0

3/120

0

قابلتوجه

*A3

12/23

2

3/283

2

غیر قابلتوجه*

A4

32/82

8

3/138

0

قابلتوجه

*A5
 :Bاثرهای اقدام استراتژیک

13/12

0

3/212

0

غیر قابلتوجه*

B1

12/30

2

3/120

8

قابلتوجه

B2

32/82

8

3/111

1

قابلتوجه

B3

10/20

0

3/111

1

قابلتوجه

B4

11/02

0

3/130

2

قابلتوجه

B5

10/20

0

3/130

0

قابلتوجه

B6

30/03

0

3/180

0

قابلتوجه

B7

11/02

0

3/130

2

قابلتوجه

B8

10/28

1

3/111

2

قابلتوجه

B9

11/02

0

3/130

0

قابلتوجه

B10

12/30

2

3/100

0

قابلتوجه

B11

30/03

0

3/133

1

قابلتوجه

*B12

12/30

2

3/221

3

غیر قابلتوجه*

32/82

8

3/111

1

قابلتوجه

 :Aمحتوای اقدام استراتژیک

3/332

A1

B13
 :Cمحدودة جغرافیایی اقدام استراتژیک

رتبةمعیار 

زیستمحیطی)

قابلتوجه

قابلتوجه

3/331

قابلتوجه

3/38

C1

11/02

0

3/130

0

قابلتوجه

C2

10/28

0

3/112

2

قابلتوجه

C3

12/30

2

3/100

1

قابلتوجه

C4

11/02

0

3/331

8

قابلتوجه

*C5

32/82

8

3/233

3

غیر قابلتوجه*

C6

10/28

0

3/111

0

قابلتوجه

C7

32/82

8

3/130

2

قابلتوجه

C8

30/03

0

3/130

0

قابلتوجه

*C9

12/30

2

3/220

1

غیر قابلتوجه*

*معیارغربالگریبادرصداجماعخبرگانباالتریاکمتراز0/72درصدورتبةپاییندرسازه.منبع:نگارندگان 1917،
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باتوجهبه دادههای جدول  2و مقایسة میانسازهای ،مقادیر  TVd-cبرآوردشده برای مجموع سازههای غربالگری کمتر
از حد آستانه تعریف شده است .در این راستا ،مقدار فاصله از حد آستانة برآوردشده برای سازة الف (ویژگیهای محتوایی
اقدام استراتژیک) برابر با  3/332و برای سازة ب (ویژگیهای مربوط به اثرها و پیامدهای زیستمحیطی اقدام
استراتژیک) برابر با  3/331و همچنین برای سازة ج (ویژگیهای مربوط به مناطق و محدودههای جغرافیایی تحت
پوشش /و تحت تأثیر) برابر با  3/38برآورد شده است .بنابراین ،براساس نظر جامعة خبرگان و شرط اول ،قابلتوجهبودن
اهمیت زیستمحیطی سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستانهای استان خوزستان در ارتباط با سازههای کلی
غربالگری استراتژیک زیستمحیطی پذیرش و تأیید میشود.
در این میان ،بهمنظور دستیابی به نگرش و بینش دقیق ،تحلیل درونسازهای براساس شروط اجماع خبرگان ()PoC
و مقادیر قطعی ( )CVبه تفکیک معیارهای غربالگری موردتوجه قرار گرفت .براساس شرط  ،0معیارهای غربالگری با
درصد اجماع خبرگان باالتر از 3/12درصد و مقدار قطعی باالتر از حد آستانه ( )3/1نشاندهندة اهمیت زیستمحیطی
«قابلتوجه» اقدام استراتژیک است و بهطور متقابل معیارهای غربالگری با درصد اجماع باالتر از 3/12درصد و مقدار
قطعی کمتر از حد آستانة تعریفشده گویای سطح اهمیت زیستمحیطی «غیرقابلتوجه» اقدام استراتژیک است .براساس
یافتههای جدول  ،2بررسی مقادیر ( )PoCبرآوردشده برای معیارهای سازة الف ( )Aنشان داد که معیارهای غربالگری

A4

(میزان مسائل و محدودیتهای زیستمحیطی مرتبط با حوزههای برنامهریزی موردتوجه اقدام استراتژیک) با درصد
اجماع خبرگان ( )PoCبرابر با 32/82درصد و

A1

(درجهای که براساس آن اقدام استراتژیک چارچوبی برای پروژهها و

دیگر فعالیتها ایجاد میکند و توسعه میدهد) با مقدار

PoC

برابر با 30/03درصد و مقادیر قطعی ( )CVباالتر از حد

آستانة  3/1بهترتیب باالترین میزان اجماع گروه تصمیمگیری در ارتباط با قابلتوجهبودن اهمیت زیستمحیطی اقدام
استراتژیک دارا بودهاند.
در این ارتباط و براساس اجماع باالی گروه صاحبنظران ،درجة توجه به یکپارچگی و درنظرگرفتن مالحظات و
مسائل زیستمحیطی بهویژه بهمنظور ترویج و ارتقای توسعة پایدار (معیار  )A3و درجة ارتباط اقدام استراتژیک با اجرای
قوانین و مقررات و رعایت استانداردها و آستانههای مرتبط با محیط زیست (معیار  )A5با مقدار قطعی ( )CVبهترتیب برابر
با  3/283و  3/212بهشکل «غیرقابلتوجه» برآورد شده است و باتوجهبه جهت منفی معیارهای مذکور نامطلوب ارزیابی
میشود.
به همین ترتیب ،مقایسة معیارهای غربالگری درون سازة ب ( )Bحاکی از آن است که آرای جامعة خبرگان در ارتباط
با معیارهایی چون شدت پیامدهای زیستمحیطی ( )B2و ریسک بر محیط زیست ( )B13با مقدار ( )PoCبرابر با
 32/82درصد و معیارهای دیگر از جمله ابعاد فضایی و جغرافیایی اثرها ( )B6و اثرگذاری بر معیشت و رفاه انسان ( )B11با
مقدار  30/03از اجماع باالیی برخوردار است .مقادیر قطعی ( )CVاهمیت زیستمحیطی معیارهای فوقالذکر باالتر از حد
آستانة «قابلتوجه» است.
همچنین ،بررسی معیارهای درونسازه ( )Cنشان میدهد که آرای کارشناسان در ارتباط با اهمیت زیستمحیطی اقدام
استراتژیک از لحاظ تحت پوشش و تحت تأثیر قراردادن مناطقی چون « :C1مناطق با ویژگیها و چشماندازهای خاص
طبیعی» :C7« ،مناطق با کاربری فشرده» :C6« ،مناطقی درگیر مشکالت و مخاطرات زیستمحیطی فعلی» ،و «:C4
مناطق پُرجمعیت و پُرتراکم» از اجماع باالیی برخوردار است .مقدار اجماع خبرگان بهدستآمده برای معیارهای یادشده
باالتر از حد آستانة 3/12درصد است .همچنین ،نتایج مربوط به رتبهبندی درونسازهای معیارهای غربالگری براساس
مقادیر قطعی ( )CVتوصیف اهمیت زیستمحیطی نشان میدهد که از دیدگاه جامعة خبرگان باالترین اهمیت
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زیستمحیطی سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستانهای استان خوزستان در ارتباط با معیارهای

C4

(تحت تأثیر

قراردادن مناطق پُرجمعیت و پُرتراکم)( A1 ،درجة تدارک چارچوبی برای پروژهها و دیگر فعالیتهای توسعه)( C6 ،اثر بر
مناطق درگیر مشکالت و مخاطرات زیستمحیطی فعلی) ،و

B1

(درجة احتمال وقوع اثرها و پیامدهای زیستمحیطی)

ارزیابی شده است .مقادیر قطعی اهمیت زیستمحیطی برآوردشده برای معیارهای فوقالذکر بهترتیب برابر با ،3/331
 ،3/111 ،3/130و  3/120است .به همین ترتیب ،براساس یافتههای رتبهبندی جدول  ،2توصیف اهمیت زیستمحیطی
ویژگیهای محتوایی اقدام استراتژیک موردنظر از لحاظ معیارهایی همچون
درنظرگرفتن مالحظات و مسائل زیستمحیطی) با مقدار قطعی (،)3/283

A3

A5

(میزان توجه نسبت به یکپارچگی و

(درجة توجه اقدام استراتژیک نسبت به

اجرای قوانین و مقررات (مدنی /حقوقی مرتبط با محیط زیست) با مقدار قطعی ( )3/212پایینتر از حد آستانة قابلتوجه
(غیرقابلتوجه) است .عالوه بر این ،سطح اهمیت زیستمحیطی در ارتباط با معیارهای دیگر از جمله ( B12درجة ریسک
اثرها و پیامدهای زیستمحیطی اقدام استراتژیک بر سالمت انسان) با مقدار قطعی (( C5 ،)3/221اثرگذاری بر مناطق با
رژیمهای متفاوت حفاظتی) با مقدار قطعی ( ،)3/233و معیار ( C9اثر بر اکوسیستمها از جمله پوشش جانوری ،گیاهی ،و
حیات وحش) با مقدار  3/220پایینتر از حد آستانة  3/1برآورد شده است.
نتیجهگیری 


در حال حاضر ،لزوم توجه به یکپارچگی و درنظرگرفتن مالحظات زیستمحیطی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی
بهمنظور مدیریت مطلوب محیط زیست و دستیابی به توسعة پایدار و متوازن در هنگام طراحی و تدوین اقدامات
استراتژیک هدف کلیدی در نظامهای برنامهریزی و تصمیمگیری توسعه در سطح ملی و بینالمللی بهشمار میرود و
رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی نقش اساسی در زمینة تحقق اهداف مذکور دارد .براساس ادبیات پژوهش،
رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی میتوانند ابزار پشتیبان تصمیمگیری در سطوح استراتژیک سیاستگذاری،
طرحریزی ،و برنامهریزی توسعة روستایی بهکار برده شوند .در پژوهش حاضر ،نتایج کاربرد رویکرد غربالگری استراتژیک
محیطی در ارتباط با «سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی شهرستانهای استان خوزستان» نشاندهندة توانایی بالقوة
آن برای کاربرد در زمینة پیشبینی و شناسایی اثرها و پیامدهای اقدامات استراتژیک بر محیط زیست نواحی روستایی و
همچنین کمک به یکپارچگی مالحظات بیوفیزیکی ،اقتصادی ،و اجتماعی در سیاستها ،طرحها ،و برنامههای توسعه
است.
در این میان ،نتایج عمدة حاصل از غربالگری استراتژیک زیستمحیطی برای سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی
شهرستانهای استان خوزستان را میتوان در غالب سناریوهای زیر خالصه کرد:
سناریوی  :0در این پژوهش ،یافتههای غربالگری استراتژیک نشاندهندة ضرورت شناسایی تهدیدها ،فرصتها،
مشکالت ،و خطرهای مرتبط با سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی شهرستانهای استان خوزستان است .در این زمینه،
بر مبنای اجماع گروه خبرگان ،مسائل زیستمحیطی چندی در ارتباط با «مؤلفة مربوط به ویژگیهای محتوایی:
سیاستها و استراتژیهای رشد و توسعة اقتصادی؛ مؤلفة مربوط به ویژگی اثرها و پیامدهای زیستمحیطی؛ و مؤلفة
مربوط به ویژگیهای مناطق و محدودههای جغرافیایی تحت پوشش /تأثیر» اقدام استراتژیک موردنظر وجود دارد که
نیازمند مدیریت و تدارک اقدامات دیگر برای به حداکثر رساندن بهرهوری و منافع توسعه برای مناطق روستایی و تضمین
پایداری زیستمحیطی اقدام استراتژیک موردنظر است که میتواند از طریق شناسایی آلترناتیوهای جایگزین سازگار و
دیگر اقدامات مطلوب با اجرای بررسیهای رسمی و یکپارچه ،ارزیابیها و مطالعات دقیق و جزئی با استفاده از
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رویکردهای غیراستراتژیک از جمله ارزیابی اثرهای زیستمحیطی یا تحلیلهای زیستمحیطی از استراتژیها و
سیاستهای رشد و توسعة اقدام استراتژیک موردنظر انجام بگیرد (سناریوی  .)2یافتههای غربالگری نشان داد که
اولویتبندی مسائل عمدة زیستمحیطی مرتبط با اقدام استراتژیک در زمینة کمتر از حد مطلوب بودن درجة توجه اقدام
استراتژیک نسبت به یکپارچگی و درنظرگرفتن مالحظات زیستمحیطی و همچنین اجرای قوانین و مقررات مرتبط با
محیط زیست در کنار مسائلی همچون قابلتوجهبودن چارچوب طراحی و توسعة پروژهها و فعالیتها ،توانایی اثرگذاری در
سایر اقدامات استراتژیک در سلسلهمراتب عمودی و افقی نظام برنامهریزی ،قابلتوجهبودن مسائل و محدودیتهای
زیستمحیطی مرتبط با حوزههای برنامهریزی هدف ،اثرگذاری بر محدودههای زیستمحیطی و جغرافیایی تحت پوشش
از جمله مناطق پُرجمعیت و با تراکم باال ،مناطق و چشماندازهای طبیعی ،مناطق با کاربری فشرده ،و مناطق درگیر
مشکالت و مسائل زیستمحیطی فعلی و محدودههای حفاظتشدة طبیعی ،محدودههای تاریخی و میراث فرهنگی مطرح
میشود .سناریوی  :0یافتههای غربالگری استراتژیک زیستمحیطی نشان داد که سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی
شهرستانهای استان خوزستان نیازمند اصالح و تجدیدنظر است .براساس اجماع گروه خبرگان ،اقدام استراتژیک موردنظر
دارای اثرها و پیامدهای زیستمحیطی بالقوه است که درجة اهمیت زیستمحیطی آنها به لحاظ ویژگیهایی همچون
احتمال وقوع ،شدت ،فراوانی ،برگشتپذیری ،ماهیت تراکمی ،ابعاد فضایی /جغرافیایی ،ابعاد زمانی ،مدت ماندگاری،
مطلوبیت و عدم مطلوبیت (مثبت و منفی) ،جهت اثرها (مستقیم و غیرمستقیم) ،اثرگذاری بر رفاه و معیشت انسان بهشکل
«قابلتوجه» ارزیابی شده و درنتیجه ضرورت بازنگری محتوای سند راهبردی مذکور اجتنابناپذیر است.
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