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مقدمه
ها برای  زیست و تالش  مجامع سیاسی و علمی در ارتباط با گسترش مسائل و مشکالت محیط  نگرانی ،های اخیر در سال

ة ها از ده عطف این نگرانی ةپذیری بیشتر ابعاد جهانی به خود گرفته است. نقط زیست از آسیب  بهبود و حفاظت محیط

، ملزیست و انسان )استکه  مشترک جهانی از جمله کنفرانس محیط یةمیالدی تاکنون در چندین اجالس و بیان 8313

 ،فریقای جنوبیا)ژوهانسبورگ در  پایدار ةتوسع، (8330 ،کنفرانس زمین و توسعه )ریو ،گزارش کمیسیون براتلند ،(8310

کار اهداف  ورو دست ،0380در سال  03اجالس سران در ریودوژانیرو موسوم به ریو +، (0388( )ژائو و همکاران، 0330

 ها بر لزوم توجه بیشتر به ( و در آن81: 8032نیا،  متجلی شده است )مریدالسادات و ساعی 0382پایدار پس از  ةتوسع

محیطی در کنار مسائل اقتصادی و  پارچگی اصول و اهداف پایداری، و درنظرگرفتن مالحظات زیست زیست، یک  محیط

 (.81: 0332های اقتصادی و توسعه،  اجتماعی تأکید شده است )سازمان همکاری

ریزی و  های برنامه الذکر، نظام یابی به هدف فوق منظور دست به دنبال چنین تغییر نگرشی در سطح جهانی و ملی و به

ها و  کارگیری شیوه ابداع و به حال توسعه گیری در بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته و متعاقباً کشورهای در تصمیم

ها  حال فراگیرترین این روش ترین و درعین مختلف را در دستور کار خود قرار دادند. در این راستا، یکی از موفقابزارهای 

گیری یا  ترین ابزارهای تصمیم عنوان یکی از مهم است که به 8(EAمحیطی )  ارزیابی ةرویکردهای استراتژیک در زمین

شود  حیطی در کنار مالحظات اقتصادی و اجتماعی مطرح میم پارچگی مالحظات زیست سازی برای یک پشتیبان تصمیم

پارچه  و تحلیلی مستقل یا یک، شکل فرایندهای اطالعاتی، ارتباطی (. رویکردهای مذکور به82: 0332)چاکر و همکاران، 

اهداف،  پارچگی ها تضمین یک  شود و هدف از کاربرد آن گیری توسعه درنظر گرفته می ریزی و تصمیم با فرایند برنامه

گنجاندن اصول و  (،0: 0330تی و همکاران، ا؛ کار22: 0380محیطی )آگامیتو و ویکتور،  های زیست و ارزش ،استانداردها

و  ،اجتماعی اقتصادی، کالبدی، -فیزیکی سایر مالحظات سازی جریان(، و همچنین، 0: 0382اهداف پایداری )سیزو، 

 (.0330است )کانر و داورز،  ت استراتژیک توسعهاو ابتکار در مجموعه اقدامات پارچه یک شکلی به سیاسی

های  به تواناییگذاری توسعه در کشورهای جهان و باتوجه ریزی و سیاست برنامه ةهمگام با تحوالت در عرص

های مختلف توسعه، مدیریت  محیطی گزینه رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در ارزیابی پیامدهای زیست ةالعاد فوق

(، کاربرد رویکردهای مذکور در سطوح مختلف 2: 0382پایدار )پارتیداریو،  ةیابی به توسع و درنتیجه دست ،زیست  محیط

 د. شو ناپذیر مطرح می عنوان ضرورت اجتناب ایران به ةگیری توسع ریزی و تصمیم نظام برنامه

یابی به رشد سریع  ایران، تالش برای دستریزی توسعه در  براساس شواهد و تجارب حاصل از چندین دهه برنامه

و محلی توسعه و  ،ای ها و ابتکارات ملی، منطقه اقتصادی و دیگر مقاصد توسعه موجب شده است که در بسیاری از فعالیت

و  ،محیطی، اقتصادی پارچگی مسائل و مالحظات زیست گذاری مستقیم خارجی/ یا داخلی، یک های سرمایه همچنین پروژه

زیست انسانی و طبیعی بسیاری از   ی بر محیطناپذیر توجه و کنترل های قابل درنظر گرفته نشود و درنتیجه آسیباجتماعی 

تأمین  ةکه در زمین، ویژه نواحی روستایی آن به ،در جنوب غرب ایران ،استان خوزستان ةد. این امر دربارشومناطق کشور وارد 

 محیطی دارند، از شدت و گستردگی بیشتری برخوردار های زیست و سرمایهمعیشت خود وابستگی مستقیمی به منابع طبیعی 

های حاصل از  ساله و ویرانی زیست استان خوزستان به دالیل متعدد از جمله وقوع جنگ تحمیلی هشت  محیط ،است. امروزه

اکتشافات منابع زیرزمینی و  ةای و محلی در زمین های بزرگ منطقه ها و طرح رویه در غالب برنامه های بی برداری آن، بهره

های دائمی،  های کشت نیشکر(، احداث سدهای متعدد بر روی رودخانه های وسیع کشاورزی )طرح برداری نفتی، بهره

                                                                                                                                                                   
1. Environmental Assessment (EAs) 
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های  تاالب طور پیوسته رو به وخامت گذاشته است. خشکاندن بخش اعظمِ های اخیر به مخاطرات طبیعی از جمله سیالب

سازی  های نفت، رها های عظیم اکتشافات و حفاری چاه ظیم و تاالب شادگان در پی اجرای طرحمنطقه از جمله تاالب هورالع

های عظیم  ح های حاصل از طر زهاب ةو همچنین تخلی ،های نفتی های پتروشیمی و پاالیشگاه های صنعتی مجتمع فاضالب

بردن تنوع زیستی، تغییرات اقلیمی از  های آبی و خشکی و از بین های مذکور، آلودگی اکوسیستم کشت نیشکر به تاالب

های  اجرای طرح ةهای اخیر در نتیج سالی گردوغبار )ریزگردها( و آلودگی هوایی همراه بروز خشک ةجمله افزایش دما، پدید

پذیری ساکنان مناطق روستایی  زیست و آسیب  محیطی دیگر باعث نابودی محیط کالن انتقال آب و چندین چالش زیست

کند که امروزه  ستان از لحاظ فیزیکی، روحی، و اقتصادی شده است. مجموعه مسائل و مشکالت فوق ایجاب میاستان خوز

محیطی در کنار مسائل اقتصادی و  پارچگی مالحظات زیست استان خوزستان، توجه به یک ةهای توسع ریزی در امر برنامه

گیران کلیدی قرار  ریزان و تصمیم ی موردتوجه جدی برنامهعنوان اولویت اساس اجتماعی و سایر اصول و اهداف پایداری به

های(  و برنامه ،ها ها، طرح های استراتژیک ارزیابی محیطی اقدامات راهبردی )سیاست بگیرد. در این زمینه، کاربرد رویکرد

ی و تدارک اقدامات بین ها و پیش و پیامدهای آن هامحیطی اثر منظور تعیین سطح اهمیت زیست توسعه در استان خوزستان به

پژوهش حاضر معرفی و کاربرد رویکرد از د. به همین دلیل، هدف شوناپذیر مطرح  عنوان ضرورت اجتناب بهباید کاهشی 

سند راهبردی توسعة »در ارتباط با اقدامات استراتژیک توسعة روستایی از جمله  8(SESمحیطی ) غربالگری استراتژیک زیست

زیست نواحی روستایی   و پیامدهای آن در ارتباط با محیط هااثر  منظور تعیین سطح اهمیت به« اقتصادی استان خوزستان

محیطی اقدامات استراتژیک و  های تحقیق متناسب با فرایند غربالگری زیست استان خوزستان است. بر این اساس، پرسش

 شود: ترتیب اولویت به شرح زیر مطرح می به

های محتوایی  به لحاظ ویژگی« راهبردی توسعة اقتصادی استان خوزستان سند»محیطی  الف( سطح اهمیت زیست

 شده( چگونه است؟ های مطرح یا استراتژی ،ها )اهداف، سیاست

ویژه در  توجهی به محیطی قابل و پیامدهای زیست هااثر« سند راهبردی توسعة اقتصادی استان خوزستان»ب( آیا 

 محیطی چیست؟ و پیامدهای زیست هاد؟ ماهیت اثرزیست نواحی روستایی دار  ارتباط با محیط

سند راهبردی توسعة »های جغرافیایی تحت پوشش/ و تأثیر  محیطی مناطق و محدوده ج( سطح اهمیت زیست

 چگونه است؟« اقتصادی در استان خوزستان

عة روستایی، سازی اقدامات استراتژیک توس مبانی نظری پژوهش تشریح شده است که براساس آن مفهوم ،در ادامه

ریزی  محیطی، ضرورت، اهداف و مقاصد، منافع و مزایای حاصل از کاربرد آن در نظام برنامه غربالگری استراتژیک زیست

 پژوهش بیان شده است. ةگیری توسعة روستایی و پیشین و تصمیم

مبانینظری
مفهوماقداماتاستراتژیکتوسعةروستایی

ای از  داری در مناطق روستایی و همچنین طراحی مجموعه ن فرایند بازتولید سرمایهعنوا ریزی توسعة روستایی به برنامه

 - شود که هدف آن ایجاد تغییرات اجتماعی معین تعریف می ةای برای یک دور و مداخالت پروژه 0اقدامات استراتژیک

« اقدامات استراتژیک»ح (. اصطال0211: 0338اقتصادی و بهبود معیشت انسانی در مناطق روستایی است )بکنگتون، 

ریزی توسعة  گذاری و برنامه طور کلی در یک نظام سیاست دهد، اما به ها را پوشش می گسترة وسیعی از مفاهیم و فعالیت

                                                                                                                                                                   
1. Strategic Environmental Screening (SES( 

2. Strategic Actions 
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قابل  8(PPPsو برنامه ) ،پارچه سه سطح قانونی و فراگیر از اقدامات استراتژیک شامل سیاست، طرح روستایی یک

معانی متفاوتی در « برنامه»و  ،«طرح»، «سیاست»رغم اینکه اصطالحات  به (.03: 0330ن، ا)بائو و همکار استشناسایی 

ریزی مشابه دارند، در عمل تفاوت میان اقدامات استراتژیک  های برنامه ی با نظامیکشورهای مختلف یا حتی کشورها

یک سیاست توسعة روستایی را »توان  می ،طور کلی (. در این زمینه، به80: 0383یادشده چندان واضح نیست )توریل، 

های کلی، تعهدات قانونی یا مالی، بستر و چارچوبی برای طراحی  گیری انداز وسیع، جهت عنوان اهداف راهبردی، چشم به

فضایی و جغرافیایی  ةهای عملیاتی با محدود ای از برنامه یک طرح توسعة روستایی را مجموعه؛ اقدامات پیشنهادی

توسعة روستایی را به معنای  ةها؛ و یک برنام و اهداف واضح برای اجرای سیاست ،زمانی معین مشخص، فواصل

 (.03: 0330، و همکاران ؛ بائو0: 0332تعریف کرد )سادلر، « های معین برای اجرای یک طرح خاص ای از پروژه مجموعه

ریزی و  دهد، نظام برنامه الف نشان می -8گونه که شکل  شده و همان منظور درک بیشتر تفاوت میان مفاهیم مطرح به

ها  و پروژه ،ها ها، برنامه ها، طرح گیری شامل سیاست مراتبی از سطوح تصمیم توان سلسله گذاری توسعة روستایی را می سیاست

ز اهداف دهی و حمایت ا منظور جهت های توسعة روستایی در باالترین سطح به مراتبی، سیاست درنظر گرفت. در این نظام سلسله

هایی از اقدامات با  ها و برنامه طرح  ها در سطوح بعدی توسط مجموعه طور منطقی، این سیاست و مقاصد بلندمدت قرار دارند. به

 ةترین سطح از طریق مجموع شوند و سرانجام در پایین و خطوط زمانی معین تعریف می ،های جغرافیایی اهداف، محدوده

ترتیب، در  گذارند. بدین زیستی مناطق روستایی اثر می   و محیط ،وند و بر ساختار اقتصادی، اجتماعیش می اجراها عملیاتی و  پروژه

عنوان اقدامات استراتژیک  ها به و برنامه ،ها ها، طرح گیری توسعة روستایی، سیاست ریزی و تصمیم مراتبی برنامه نظام سلسله

توسعة روستایی ة های کلی را برای حرکت به سوی اهداف گسترد یریگ ها رویکردها و جهت شوند، زیرا آن درنظر گرفته می

رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی از جمله  (.03: 0332های اقتصادی و توسعه،  کنند )سازمان همکاری تعیین می

 شود. گیری استراتژیک اعمال می محیطی نیز در این سطوح تصمیم غربالگری استراتژیک زیست

 

 
 

 شکل)ب(                                                                                           شکل)الف(

هایمحیطی:غربالگریاستراتژیکمراتبیارزیابیاستراتژیکتوسعةروستایی؛ب(نظامسلسله.الف(اقدامات1شکل

 محیطیازاقداماتاستراتژیکتوسعةروستاییزیست

منبع:نگارندگان

                                                                                                                                                                   
1. Poicy Plan program (PPPs( 

 

 سیاست

 طرح

 برنامه

غیراستراتژیکارزیابیرویکردهای پروژه

 (EAsمحیطیپروژه)

 

 رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی 

  (SESسیاست ) 

(SESطرح )

(SESبرنامه ) 
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ریزیتوسعةروستاییمحیطیدربرنامهمفهومغربالگریاستراتژیکزیست

مراتب  طور که به موازات حرکت از سطوح باالی سلسله روستایی، همانگیری توسعة  ریزی و تصمیم در نظام برنامه

به همین ترتیب، تغییر در ماهیت و نوع  ،کند گیری تغییر می گیری به سطوح پایین، ماهیت و قلمرو تصمیم تصمیم

قدامات محیطی در ا پارچگی اصول و اهداف پایداری و مالحظات زیست رویکردهای ارزیابی محیطی کاربردی برای یک

(. رویکردهای ارزیابی 03: 0332های اقتصادی و توسعه،  )سازمان همکاری استاستراتژیک توسعة روستایی نیز موردنیاز 

پذیرتر سروکار دارد و به تعامل با طیف  و ابتکارات انعطاف هاو برنامه با پیشنهاد ،گیری سیاست، طرح سطوح تصمیم

که رویکردهای ارزیابی سطح پروژه  درحالی ؛(2: 0330تی و همکاران، اد )کارای از سناریوهای توسعه گرایش دار گسترده

دهد  (. این امر نشان می03: 0332های اقتصادی و توسعه،  )سازمان همکاری استطور خاص مشخص  و به  تعریف شده

وجود آورد. در  طی بههای محی مراتبی از ارزیابی توان نظام سلسله گیری توسعة روستایی می که متناسب با سطوح تصمیم

دهد، رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در مراحل اولیه از  ب نشان می -8طورکه شکل  ای، همان این نظام الیه

آنجا که تصمیمات و اقدامات استراتژیک توسعة روستایی  ؛شوند ریزی اعمال می و برنامه ،ریزی گذاری، طرح فرایند سیاست

( و دیگر رویکردهای غیراستراتژیک نیز به سطح 803: 0380نشده است )پولیدو و همکاران، هنوز شکل نگرفته و تصویب 

 :0383 شود )توریل، کند، اعمال می ملموس تبدیل می هایاقدامات استراتژیک سطوح باالیی را به اثر هایکه اثر ،پروژه

ها،  ای ارزیابی مناسب برای سیاستفراینده»عنوان  این اساس، رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی به (. بر80

نفعان با هدف  شامل مشارکت عمومی و مشاوره با ذی( و 0: 0382شوند )پارتیداریو،  تعریف می« ها و برنامه ،ها طرح

 (.0 :0382 پایدار است )سیزو، ةزیست و توسع  یابی به حفاظت از محیط دست

گیری توسعة  اصلی برای گسترش کاربرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی به سطوح فوقانی تصمیم ةاید

طور مؤثر از طریق گنجاندن و ترکیب  توان به محیطی را می های زیست روستایی این است که نیروهای محرک آسیب

در فرایند طراحی و تصویب  پارچه یک لیشک به سیاسی و ،اجتماعی اقتصادی، فیزیکی، محیطی، مسائل و مالحظات زیست

 های توسعه مورد توجه و رسیدگی قرار داد )بانک جهانی، بخشهمة و در  (0: 0330 )کانر و داورز،اقدامات استراتژیک 

محیطی  شود که اهداف و اصول پایداری، تغییرات زیست (. استدالل اساسی در این زمینه بدین شکل مطرح می88 :0388

های مختلف در سطوح کالن طراحی و تصویب  و تعامالت بالقوه بین بخش ،محیطی ها و مسائل زیست تجمعی، فرصت

تواند به بهترین وجه موردتوجه قرار بگیرد تا اینکه در سطوح پایین و از طریق مدیریت  های بخشی و توسعه می سیاست

 (. 0: 0333و تومرینی،  گیری درنظر گرفته شود )براون تصمیم ةهای انتهای چرخ حل پروژه و راه

 یگیری توسعة روستایی ضرورت ریزی و تصمیم برنامه  فوق در نظام ةکاربرد رویکردهای دوگان ةچنین تمایزی در زمین

( دالیل اهمیت چنین ضرورتی را در ارتباط با ماهیت و تحوالت 0380. در این زمینه، پارتیداریو )استناپذیر  اجتناب

امروزه پیچیدگی در داخل و خارج از  که است بر آنکند. وی  ریزی مطرح می برنامهگیری و  های تصمیم سیستم

ردارهای توسعه از جمله انقالب در ارتباطات الکترونیک، سرعت دلیل تغییر و تحوالت در بُ گیری به فرایندهای تصمیم

های  گیری بودن تصمیم ای و لحظههای اجتماعی همچون برابری و عدالت، فوری  تولید و ناپایداری اطالعات، ظهور ارزش

شود پیوسته در حال افزایش است. موارد  های متضاد پشتیبانی می و اولویت ،اطالعات ناقص، معیوب ةوسیل منطقی که به

. در این اند گیری توسعه استراتژیک تصمیم  ها و سطوح گیرانه در زمینه های جدیدی از مداخالت پیش فوق خواستار شکل

گویی به این پیچیدگی در حال افزایش در فرایندهای  رویکردهای غیراستراتژیک ارزیابی محیطی قادر به پاسخمیان، 

 توانند به شرح زیر خالصه شوند: و جهانی نیستند. دالیل این امر متعددند و می ،ای، صحیح، پایدار گیری الیه تصمیم
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 هاشوند که برای درنظرگرفتن اثر ای اجرا می ژیک در مرحلهگیری: از این منظر، رویکردهای غیراسترات زمان تصمیم .8

تصمیماتی   . چنیناستریزی توسعة روستایی بسیار دیر  گذاری و برنامه و پیامدهای حاصل از تصمیمات مهم سیاست

و تواند بر طراحی  ها می آن ةشوند و نتیج طور معمول در غیاب فرایندهای استراتژیک ارزیابی محیطی اتخاذ می به

 ها در سطح پایینی نفوذ کند و اثر بگذارد؛ ریزی پروژه برنامه

های سطوح استراتژیک اغلب مبهم و افزایشی است که از طریق  گیری گیری: ماهیت تصمیم ماهیت تصمیم .0

 ةمینمهم در ز یعنوان مانع کشد و به چالش می ناپذیر را به و تکراری فرایندهای انعطاف ،مقیاس، پیوسته تصمیمات کوچک

محیطی مطرح  زیست هایگرا مانند ارزیابی اثر و فن ،گرا گرا، عمل برداری از رویکردهای غیراستراتژیک منطق بهره

پذیر و سازگار با سطوح  لحاظ ماهیت و طبیعت انعطاف که به ،شود. بنابراین، وجود ابزار ارزیابی محیطی جدید می

 ؛استاست، ضروری  ای و افزایشی گیری و اغلب الیه استراتژیک تصمیم

 ةهای زیادی در زمین ریزی توسعة روستایی اغلب محدودیت گذاری و برنامه سطح اطالعات: در سطح سیاست .0

اطمینان و سطح  ةدسترسی به اطالعات وجود دارد و این امر محدودیتی برای رویکردهای غیراستراتژیک از لحاظ درج

 (. 0 :0380 آورد )پارتیداریو، وجود می دقیق اطالعات به

ترین استداللی است که  ای/ تناوبی قوی ریزی الیه گیری صحیح در یک سیستم برنامه ترتیب، تمایل به تصمیم بدین

ریزی توسعة روستایی را  گیری و برنامه تواند ضرورت کابرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در نظام تصمیم می

شوند )براون و  گیری درنظر گرفته می ریزی و تصمیم اتژیک ابزار پشتیبان برنامه. بر این مبنا، رویکردهای استرکندتوجیه 

آورد که تصمیمات و اقدامات راهبردی توسعة  ها این امکان را فرآهم می ( و گسترش کاربرد آن001: 0388رایان، 

عاقب بر طراحی پروژه در طور مت پارچه شود و به محیطی یک های زیست روستایی در یک چارچوب سیستماتیک از ارزیابی

های مختلف  تر آن موجب بهبود هماهنگی میان روش پارچه های ارزیابی یک گذارد. همچنین، روش سطوح پایینی اثر می

ریزی استراتژیک توسعة روستایی  سازی و برنامه صحیح و جامع برای تصمیم یترتیب چارچوب شود و بدین می هاارزیابی اثر

 (.0333گالن، آورد )آرس و  آهم میفر

ریزیتوسعةروستاییرویکردهایاستراتژیکوغیراستراتژیکارزیابیمحیطیدربرنامهة.مقایس1جدول

رویکردهای

 استراتژیک
 رویکردهایغیراستراتژیک گیریریزیوتصمیمسطوحباالوپایینبرنامه

 برنامه                             پروژه                 سیاست                           طرح           سازی سطح تصمیم

 عملیاتی؛ فوری گرا، مفهومی استراتژیک، افق طبیعت/ ماهیت اقدام

 تر جزئی؛ خاص تر کلی؛ عام خروجی

 خُرد؛ محلی؛ معلوم میکرو/ ماکرو/ کالن؛ تجمعی؛ نامعلوم مقیاس اثر

 بلندمدتمیان تا  مدت بلند تا میان مقیاس زمانی

 میدانی ةتجزیه و تحلیل نمون ...محیطی و  های زیست پایدار؛ گزارش ةهای توسع استراتژی منابع اطالعات/ داده

 تر کمی تر کیفی ها/ اطالعات نوع داده

 برداری های خاص، طراحی، ساخت، بهره مکان ها و مناطق وسیع؛ سیاسی؛ نظارتی؛ فیزیکی؛ اقتصادی حوزه آلترناتیوها

 تر دقیق تر نامشخص ها تحلیل دقت

 های قانونی و بهترین عمل محدودیت ها و اهداف( معیارهای پایداری )شاخص معیارهای ارزیابی

 ها و هنجارها مدافع ارزش مذاکره ةواسط نقش متخصصان

 واکنشی؛ انفعالی نیافتنی تر؛ دست مبهم مشارکت عمومی

5007:7منبع:فیشر،
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ریزی  گیری و برنامه افرون بر این، از دیگر دالیل اهمیت ضرورت کاربرد رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در تصمیم

های  مواردی همچون تأکید بیش از حد بر پروژهتوان به محدودیت رویکردهای غیراستراتژیک اشاره کرد.  توسعة روستایی می

دهنده؛ تمرکز بر کاهش  از اتخاذ تصمیمات نهایی؛ محدودبودن اقدامات کاهش های توسعه پس منفرد توسعه؛ واکنش به طرح

محدودبودن دامنه و قلمرو آن؛ پیوستن  های مرتبط با هم؛ تجمعی و غیرمستقیم پروژه هایگرفتن اثر کلی طرح؛ نادیده هایاثر

در عنوان مانعی عمده  بهچوب آن قرار دارد ای که پروژه در چار گرفتن بستر و زمینه نادیده .گیری دیرهنگام به فرایند تصمیم

 :0332 شود )الشویخات، ریزی مطرح می گیری و برنامه هنگام کاربرد رویکردهای مذکور در سطوح استراتژیک نظام تصمیم

 شود که کاربرد رویکردهای غیراستراتژیک ارزیابی آمده است موجب می 8ها در کنار مواردی که در جدول  این محدودیت (.033

ریزی و  و اصول پایداری در فرایندهای برنامه ،پارچگی مسائل، اهداف خودی خود برای تضمین یک  تنهایی و به محیطی به

یابی به توسعة پایدار و  ( یا اینکه در تالش برای دست803: 0380گیری توسعه کافی نباشد )پولیدو و همکاران،  تصمیم

ر، ت های ارزیابی محیطی استراتژیک ها با رویکرد محیطی بهتر مؤثر واقع نشود و درنتیجه ضرورت ترکیب و تکمیل آن زیست

 (.88: 0388 د )بانک جهانی،شو تر احساس می و گسترده ،تر پارچه یک

امریکا، کانادا،  ةیافته از جمله ایاالت متحد المللی، بسیاری از کشورهای توسعه در حال حاضر و در سطح ملی و بین

المللی  های بین ها و آژانس ازمان( و هچنین س0331هلند )احمد و تریانا، و هلند، انگلستان، آلمان، نیوزلند، دانمارک، نروژ، 

زیست سازمان ملل، سازمان   محیط ةچندجانبه، برنام ةهای توسع سازمان ملل، بانک ةتوسع ةتوسعه همچون برنام

سازی مالحظات و  های اقتصادی و توسعه به استفاده از رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی برای جریان همکاری

اصول و اهداف پایداری در فرایند فرموالسیون اقدامات استراتژیک جدید یا اصالح محیطی و  های زیست نگرانی

 (. 88: 0388 )بانک جهانی، اند کردههای جاری اقدام  و برنامه ،ها ها، طرح سیاست

رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی در سطح ة رغم توجه و گسترش روزافزون تحقیقات و تجارب علمی در زمین به

عدم توجه جدی  ةدهند نشان یادشدهرویکردهای ة شده در زمین جهان، مروری بر تحقیقات داخلی انجام ةی پیشرفتکشورها

. در این استنه یگرفته در این زم انجاممعرفی رویکردهای فوق و حجم کم مطالعات  ةعلمی و پژوهشی کشور در زمین ةجامع

( اشاره کرد که با 8012زاده و همکاران ) منش توان به پژوهش خوش این تحقیقات می ةترین نمون میان، از نخستین و مهم

آن با ایران  ةمحیطی استراتژیک در کشورهای مختلف جهان و مقایس هدف بررسی تطبیقی نظام حقوقی ارزیابی زیست

وانین و مقررات مرتبط با ارزیابی رغم اینکه بیش از یک دهه از تصویب ق بهانجام شده است. نتایج پژوهش مذکور نشان داد، 

شمول رویکردهای استراتژیک ارزیابی  ةگذرد، با وجود اهمیت بسیار زیاد و گستردگی دامن محیطی در ایران می زیست هایاثر

 زاده و همکاران، منش ده است )خوششصالح برسد تدوین ن محیطی، تاکنون قانون یا مقرراتی که به تصویب مراجع ذی

 کارگیری ابزار مدیریتی ارزیابی راهبردی محیط عنوان به ، با( در پژوهش خود8038شامی و اکرامی )تچنین، اح(. هم8: 8012

زیست و تبیین مزایا و کاربردهای رویکرد مذکور،   معرفی اصول ارزیابی راهبردی محیطزیست در مسیر توسعة پایدار، به  

و اجرایی ارزیابی راهبردی  ،ی برای تقویت مبانی علمی، حقوقییهکارهارا ةهای توسعه و اجرای آن و ارائ و محدودیت ،موانع

کشور پرداختند. براساس نتایج تحقیق، اهمیت و  ةجانب همه ةیابی به توسعة پایدار و تحقق توسع محیط زیست در جهت دست

: 8038 می و اکرامی،شود )احتشا زیست بیش از پیش احساس می  ضرورت وجود قوانین و مقررات ارزیابی راهبردی محیط

منظور تدوین  به ،زیست  کارگیری ارزیابی راهبردی محیط (، در پژوهشی با عنوان به8030آل محمد و همکاران )(. 8

 ةهای علت و معلولی تخریب سرزمین دریاچ مطالعه و شناسایی زنجیرهارومیه به  ةتوسعة پایدار دریاچ ةهای برنام سیاست

ریزی توسعة پایدار در چارچوب مراحل ارزیابی راهبردی محیط زیست  های الزم در برنامه ارومیه و تدوین راهبردها و سیاست

نقش ارزیابی راهبردی ( 8030افزون بر این، عالم رجبی و مکنون )(. 8: 8030 اند )آل محمد و همکاران، پرداخته
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 های روش جمله از محیطی زیست راهبردی ارزیابی تحقیق، این دردند. رکرا مطالعه  محیطی در تحقق توسعة پایدار زیست

 کیفیت پایداری شرایط تحقق که دارند عقیده محققان و است شده معرفی تصمیم بهترین حصول برای سودمند

 در و مذکور رویکرد چارچوب در استراتژیک و کالن گیری تصمیم و گذاری سیاست مستلزم توسعه پایداری و محیطی زیست

 (.8: 8030 )عالم رجبی و مکنون، ستها پروژه از قبل ةمرحل

که متناسب با  استهای ارزیابی محیطی گوناگون  ها و روش در عمل، رویکردهای استراتژیک مشتمل بر سیستم

چند از جمله غربالگری استراتژیک  یاز مراحل یادشدهاین، رویکردهای وجود. بااستشرایط هر کشوری متفاوت 

کنند  و نظارت تبعیت می ،گیری محیطی، تصمیم ، گزارش زیستهایابی، شناسایی و ارزیابی اثر محیطی، حیطه زیست

و آغاز رویکردهای استراتژیک  اجراترین مرحله در  ترین و کلیدی محیطی مهم (. غربالگری زیست22: 0383 )فیشر،

شود که در طی  عنوان فرایندی مطرح می گیری توسعة روستایی به ریزی و تصمیم باط با نظام برنامهرود و در ارت شمار می به

و پیامدهای  هااز تصمیمات استراتژیک توسعة روستایی با اثر یآن آژانس یا تیم مسئول غربالگری ارزیابی مناسب

محیطی شناسایی  (. هدف از غربالگری زیست03: 0332آورد )کالیتون و سادلر،  عمل می توجه به  قابل ةمحیطی بالقو زیست

یا برنامه توسعة روستایی  ،توجه برای یک سیاست، طرح قابل ةو پیامدهای بالقوها محیطی و تعیین اثر سطح اهمیت زیست

 (.0: 0331 است )احمد و تریانا،

ریزی توسعة روستایی را  نامهمحیطی در نظام بر کاربرد غربالگری استراتژیک زیست ةدر این راستا، دیگر اهداف عمد

 د:کربحث  دربارة آنتوان از چند جنبه به شرح زیر شناسایی و  می

محیطی اقدام استراتژیک:  منظور تعیین سطح پایداری و اهمیت زیست به« محیطی معیارهای اهمیت زیست»اعمال  

عة روستایی براساس مجموعه معیارهایی های توس و برنامه ،ها ها، طرح محیطی سیاست فرایند غربالگری استراتژیک زیست

منظور شناسایی سطح  شوند. این معیارها به شناخته می« محیطی معیارهای اهمیت زیست»شود که تحت عنوان  انجام می

محیطی برای یک اقدام استراتژیک و درنتیجه تعیین ضرورت و/ یا عدم ضرورت  ارزیابی  و پیامدهای زیست هااهمیت اثر

 ؛ شود دقیق انجام میمحیطی کامل و 

محیطی حاصل از اقدام استراتژیک توسعة روستایی: افزون بر تعیین  ها و منافع زیست برداری از فرصت شناسایی و بهره 

محیطی به شناسایی نیاز به رعایت و درنظرگرفتن  محیطی، فرایند غربالگری استراتژیک زیست زیست هایسطح اهمیت اثر

 شود؛ استراتژیک منجر می یمنابع آب( در هنگام طراحی اقدام و دیریت پسماندهامحیطی )همچون م خدمات زیست

محیطی مرتبط با اقدام استراتژیک توسعة روستایی و اطمینان از  و مسائل زیست هاشناسایی تهدیدها و مدیریت خطر 

های  راه  ةشبک ةبهبود و توسع ةاستراتژیک در زمین ی، اقدامالًمناسب: مث ةدهند گیرانه و کاهش تدارک اقدامات پیش

و مسائل ناشی از اجرای  هامحیطی داشته باشد، اما خطر و زیست ،تواند منافع و مزایای اقتصادی، اجتماعی روستایی می

وساز( باید شناسایی و اقدامات کاهشی طراحی،  محیطی حاصل از ساخت های زیست اقدام استراتژیک موردنظر )آسیب

  و مدیریت شود؛ ،تدارک

پارچگی اقدام استراتژیک توسعة روستایی با سایر ابتکارات توسعه در سطوح ملی و  اطمینان از سازگاری و یک 

پارچگی اصول و اهداف پایداری و  محیطی باید به شناسایی میزان یک ، غربالگری استراتژیک زیستالًالمللی: مث بین

سازگاری و انطباق اقدام استراتژیک با ة و همچنین درجمحیطی در کنار مسائل اجتماعی و اقتصادی  مالحظات زیست

 (.1: 0330الملل،  بین ةهای استراتژیک توسعه در سطح ملی یا فراملی منجر شود )گروه توسع گیری دیگر جهت

و برنامه( نظام  ،محیطی در سطوح استراتژیک )سیاست، طرح برای درک مزایا و منافع و کارکردهای غربالگری زیست

 شده در زیر توجه کرد: های ارائه باید به استدالل ،گیری توسعة روستایی یزی و تصمیمر برنامه
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از اینکه اقدامات سطوح پیش ریزی توسعة روستایی و  شروع برنامه ةمحیطی در مراحل اولی نخست، غربالگری زیست

تنها جزئیات مربوط به  نههای سطوح پایین منجر شود. بنابراین،  دادن به پروژه گیری و شکل استراتژیک به شکل

های  های توسعة روستایی در الیه کند، بلکه حتی فرصتی برای اثرگذاری بر نوع پروژه های موردنظر را بیان می پروژه

 آورد؛ پایینی فرآهم می

سروکار دارد که  هاییریزی توسعة روستایی با ارزیابی اثر محیطی در سطوح استراتژیک برنامه دوم، غربالگری زیست

ریزی دشوار است. به عبارت دیگر، غربالگری  برنامه ةها در سطح پروژه و در مراحل انتهای چرخ رنظرگرفتن آند

 ؛کند افزایی اقدامات استراتژیک توسعة روستایی را ارزیابی و بررسی می تجمعی و هم هایمحیطی اثر زیست

روست و  همتعدد و متنوع روب ةاتیوهای توسعمحیطی در سطوح استراتژیک با سناریوها و آلترن سوم، غربالگری زیست

 آورد؛ تر را فرآهم می گزین بهتر و مطلوب و ارزیابی آلترناتیوهای جای ،درنتیجه امکان رسیدگی، بررسی

گیری راهبردی ترکیب  محیطی و پایداری را با فرایند تصمیم چهارم، غربالگری استراتژیک مالحظات و مسائل زیست

 آورد؛ وجود می ریزی توسعة روستایی به از این طریق ابعاد دیگری را در نظام برنامهکند و  پارچه می و یک

میزان و سطح مشارکت عمومی در  ـ حتی اگر عملی نباشد ـ طور تئوری محیطی به پنجم، غربالگری استراتژیک زیست

ریزی سنتی، اقدامات  های برنامه نظامدهد. در  های توسعة روستایی را افزایش می و برنامه ،ها ها، طرح ریزی سیاست برنامه

فرصت و  یادشدهشود. کاربرد فرایند  های کمتری از مشارکت عمومی تدوین می استراتژیک توسعة روستایی با ورودی

ریزی توسعة روستایی درگیر  فرایند برنامه ةآورد تا در مراحل اولی نفعان فرآهم می مناسب برای عموم مردم و ذی یبستر

 طور رسمی مورد تصویب و توافق قرار بگیرند؛ از اینکه بهپیش رة اقدامات استراتژیک اظهارنظر کنند، شوند و دربا

گیری توسعة روستایی بهبود یابد و  ریزی و تصمیم شود نظام برنامه ششم، مجموع کارکردها و منافع فوق باعث می

های توسعة  و برنامه ،ها ها، طرح کند تا سیاست میمحیطی کمک  تر و کارآمدتر شود. غربالگری زیست مراتب شفاف به

و اقتصاد مناطق  ،زیست، اجتماع  ای بر محیط شوند، و تأثیرات ناخواسته اجراطور مؤثر  روستایی پایدارتر طراحی شوند، به

رندگان گی ریزان و تصمیم محیطی به برنامه عنوان یک مزیت جانبی دیگر، غربالگری زیست روستایی نداشته باشند. به

ها احساس مسئولیت و اطمینان  کند تا اقدامات استراتژیک خود را بهتر درک کنند، نسبت به آن توسعة روستایی کمک می

 بیشتری داشته باشند، و دربارة پایداری بیشتر یاد بگیرند؛

ی ترویج محیطی پتانسیل کافی برا بودن، غربالگری استراتژیک زیست ای ای و مرحله به دلیل الیه ،درنهایت

در سطوحی که ویژه  به ؛داردرا ریزی توسعة روستایی  مراتبی نظام برنامه گیری و ارزیابی ساده در سطوح سلسله تصمیم

محیطی در آن سطح  شود، با کاربرد غربالگری زیست ریزی اتخاذ می تصمیمات توسعة روستایی در طی یک مرحله برنامه

ترتیب  ( و بدین81: 0330ارزیابی در سطوح پروژه نیازی نباشد )توریل،  دیگر به بازنگری و اعمال دیگر رویکردهای

 (.01: 0383شود )فیشر،  جویی در منابع مالی و زمانی می موجب کاهش عدم قطعیت و صرفه

پارچکی رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی با نظام  یابی به نتایج فوق مستلزم یک با عنایت به آنچه آمد، دست

 0تدوین اقدامات راهبردی توسعة روستایی است. شکل  ةمحیطی در مراحل اولی یزی و اعمال غربالگری زیستر برنامه

ریزی توسعة روستایی را  محیطی در نظام برنامه غربالگری استراتژیک زیست اجرایپارچگی و  مدل مفهومی چنین یک

ای از غربالگری  عنوان نتیجه روستایی ممکن است به های توسعة و برنامه ،ها ها، طرح طور کلی، سیاست دهد. به نشان می

که خروجی فرایند  ،گیری تغییر یابد. این تعییرات ریزی و تصمیم برنامه ةمحیطی در همان مراحل اولی استراتژیک زیست

شود: ، در قالب اقدامات و سناریوهای زیر مطرح میاستمحیطی  غربالگری استراتژیک زیست
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دهد که پس از اعمال غربالگری  دی به اقدامات اضافی دیگر: این سناریو نشان می: عدم نیازمن8سناریوی 

توجهی مشاهده  محیطی قابل یا مسائل زیست ها،، خطرهامحیطی برای یک اقدام استراتژیک توسعة روستایی اثر زیست

 نظر وجود ندارد؛نشد و درنتیجه نیاز به طراحی و اجرای اقدامات دیگری در رابطه با اقدام استراتژیک مورد

دهد که مسائل  محیطی: این سناریو نشان می زیست هایو خطر ،ها، مشکالت : شناسایی تهدیدها، فرصت0سناریوی  

محیطی چندی در ارتباط با اقدام استراتژیک مورد غربالگری وجود دارد که نیازمند مدیریت و تدارک اقدامات دیگر  زیست

محیطی اقدام استراتژیک  نافع توسعه برای مناطق روستایی و تضمین پایداری زیستوری و م حداکثررساندن بهره برای به

 ؛گیرد انجام می 2و  0موردنظر است. این اقدامات از طریق سناریوی 

 ،دهد که : اقدام استراتژیک مورد غربالگری نیازمند اصالح و تجدیدنظر است: این سناریو نشان می0 سناریوی

توجه است و  محیطی قابل و پیامدهای زیست هامحیطی، اقدام استراتژیک دارای اثر یستبراساس نتایج غربالگری ز

گیری  ریزی و تصمیم و بهبود اقدام استراتژیک در اختیار گروه برنامه ،بازنگری، تغییر برایدرنتیجه گزارش غربالگری 

 ؛ گیرد توسعة روستایی قرار می

 های دقیق رسمی؛ بررسی دادن سازگار و دیگر اقدامات مطلوب بدون انجامگزین  : شناسایی آلترناتیوهای جای0 سناریوی 

های رسمی و مطالعات دقیق و  گزین مناسب از طریق بررسی : شناسایی اقدامات و آلترناتیوهای جای2سناریوی  

 .محیطی های زیست تحلیل و محیطی زیست هایمانند ارزیابی اثر ،جزئی با استفاده از رویکردهای ارزیابی محیطی

 

 محیطیاقداماتراهبردیتوسعةروستاییغربالگریاستراتژیکزیستمفهومی.مدل5شکل

 ة سطح و مرحل

 ةریزی توسعبرنامه

 0سناریوی 

و پیامدهای واقعی اقدام  هااثر ةو ارزیابی اقدام استراتژیک )ارزیابی و مقایس ،نظارت، بررسی
 محیطی(  های غربالگری زیستاستراتژیک در ارتباط با یافته

 و برنامه ،سیاست، طرح
(PPPs) 

 غربالگری استراتژیک 
سطح استراتژیک  (SES) محیطیزیست

 گیری تصمیم

 0سناریوی  8سناریوی 

طراحی و ارزیابی اقدام 
 2سناریوی  0سناریوی  استراتژیک

 روستایی ةو اجرای اقدام استراتژیک توسعاعمال، گیری، تصمیم

یند طراحی و امحیطی در فرمدیریت مسائل زیستهای غربالگری استراتژیک  و سازی یافتهپارچهیک
 روستایی ةدر نتیجه بهبود اقدام استراتژیک توسع

و نظارت بر اقدام  اجراکردن
 استراتژیک 
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شناسیپژوهشروش

یابی به هدف  منظور دست . بهاستپیمایشی )تحلیلی(  -توصیفی ةمبتنی بر شیوتحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و 

به نوپایی و فقدان مطالعات و چارچوب رسمی و غیررسمی  های کلیدی تحقیق و باتوجه گویی به پرسش پژوهش و پاسخ

دی زیر از سوی شناسی پیشنها محیطی روش فرایند غربالگری استراتژیک زیستاجرای داخلی مرتبط با موضوع، برای 

 محققان تدوین و ارائه شده است:

 غربالگری به شرح زیر است: جرایسازی برای ا نخست شامل ایجاد بستر مناسب و زمینه ةالف( مرحل

مطالعات اولیه، سند  جرایجغرافیایی موردمطالعه: پس از ا ة. انتخاب اقدام استراتژیک و تعیین منطقه/ محدود8

های  های بارز از جمله وجود اهداف و استراتژی علت داشتن ویژگی های استان به رستانراهبردی توسعة اقتصادی شه

لحاظ محدوده و سطح جغرافیایی تحت پوشش از سطح  پارچگی به ای و محلی؛ جامعیت و یک منطقه ةمشخص توسع

ژی، کشاورزی، حمل ریزی )صنعت، انر های بخشی برنامه استانی تا سطح محلی؛ و همچنین، قلمروهای موضوعی و حوزه

ثیر أجغرافیایی تحت ت ةعنوان اقدام استراتژیک مطلوب برای غربالگری انتخاب شد. محدود و ...( به ،و نقل، گردشگری

 (.0است )شکل شده ریزی  منطقه برنامه 3اقدام استراتژیک موردنظر کل گسترة جغرافیایی استان خوزستان در قالب 


 اقتصادیاستانخوزستاندرایران(.موقعیتمناطقتحتپوششاقداماستراتژیک)سندراهبردیتوسعة9شکل

منبع:نگارندگان

مطالعاتی موردنظر شامل  ة، منطق8032براساس آخرین تقسیمات کشوری و سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 

است. از این میزان  0208103ی با جمعیتی برابر با آباد 2021و  ،دهستان 800شهر،  11بخش،  21شهرستان،  01

در نقاط روستایی سکونت دارند. 8038021نفر در نقاط شهری و  0081028جمعیت، 

محیطی: در این مرحله، با مروری بر پیشینه و ادبیات  . شناسایی و انتخاب معیارهای غربالگری اهمیت زیست0

آوری شد. این معیارها در ارتباط با سه سازه/  موضوع تحقیق شناسایی و جمعها و معیارهای مهم مرتبط با  جهانی، مؤلفه

 ؛نشان داده شده است 0مهم و معیارها و زیرمعیارهای مربوطه در جدول  ةمؤلف
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گیری و مشاوره برای غربالگری است.  . تشکیل گروه غربالگری: گام بعدی در این مرحله تشکیل گروه تصمیم0

ها و قلمروهای موضوعی متفاوت انجام  محیطی در ارتباط با حوزه د غربالگری استراتژیک زیستبه اینکه فراین باتوجه

نفر از خبرگان و  02برفی، گروه غربالگری )پانل دلفی( متشکل از  ةشود، در این مطالعه، با استفاده از روش گلول می

 ریزی شهری، محیط ریزی روستایی، برنامه ههای تخصصی گوناگون از جمله برنام ها و بخش در حوزه 8کارشناسان مسئول

 زیست، اقتصاد، کشاورزی، گردشگری، و اقلیم شکل گرفت. 

 محیطیاقداماتاستراتژیکتوسعةروستایی.معیارهایغربالگریاهمیتزیست5جدول

 هایمربوطبهمحتوایاقداماستراتژیکباتأکیدبر:(:ویژگیA) مؤلفه)الف(

معیارهایی از 

 جمله:

A1- دهد؛  و توسعه میکند  میها ایجاد  ها و دیگر فعالیت ای که براساس آن اقدام استراتژیک چارچوبی برای پروژه درجه 

A2- گذارد؛  ها اثر می ها و برنامه ای که براساس آن اقدام استراتژیک بر سایر طرح درجه 

A3- منظور ترویج و  ویژه به محیطی به پارچگی و درنظرگرفتن مالحظات زیست توجه اقدام استراتژیک نسبت به یک ةدرج

 ارتقای توسعة پایدار؛

A4- ریزی موردتوجه اقدام استراتژیک؛ های برنامه محیطی مرتبط با حوزه های زیست مسائل و محدودیت ةدرج 

A5- زیست؛  حقوقی( مرتبط با محیط وانین و مقررات )مدنی/ق اجرایارتباط اقدام استراتژیک با  ةدرج 

 اقداماستراتژیکباتأکیدبر:هایهایمربوطبهماهیتوکیفیتاثر(:ویژگیB) مؤلفه)ب(

معیارهایی از 

 جمله:

B1- احتمال وقوع؛ 

B2- شدت؛ 

B3- فراوانی؛ 

B4- پذیری اثرها؛ برگشت 

B5- ماهیت تراکمی اثرها؛ 

B6- ُجغرافیایی تحت تأثیر اقدام استراتژیک(؛ ةاثرها )گستره و محدودعد فضایی ب 

B7- ابعاد زمانی اثرها؛ 

B8- بودن اثرها(؛ مدت زمان/ ماندگاری )دائمی یا موقتی 

B9-
 بودن(؛ مطلوبیت اثرها )مثبت و منفی 

B10- بودن(؛ جهت اثرها )مستقیم و غیرمستقیم 

B11- اثرگذاری بر رفاه و معیشت انسان؛ ةدرج 

B12- ریسک اثرها بر سالمت انسان؛ ةدرج 

B13- زیست  ریسک اثرها بر سالمت محیط ةدرج. 

 تحتپوششاقداماستراتژیکباتأکیدبر:ۀهایمربوطبهمحدود(:ویژگیC) مؤلفه)ج(

معیارهایی از 

 جمله:

C1- اندازهای خاص طبیعی؛ ها و چشم مناطق با ویژگی 

C2- المللی رسمی؛ یا بین ،محلی، ملی ةشد های حفاظت عنوان محدوده بهشده  مناطق طبیعی شناخته 

C3- ملی(؛ ةشد های فرهگی با ارزش باستانی و تاریخی )مانند میراث فرهنگی یا آثار ثبت مناطق و محدوده 

C4- ُرتراکم؛رجمعیت و پُمناطق پ 

C5- های متفاوت حفاظتی؛ مناطق با رژیم 

C6-  ؛اند محیطی فعلی مخاطرات زیستمناطقی که درگیر مشکالت و 

C7- مناطق با کاربری فشرده؛ 

C8- محیطی محدود/ و یا بیش از حد دارند؛ ها و استانداردهای زیست تأثیر بر روی مناطق حساس که ارزش 

 C9- ها، جانوران، گیاهان، حیات وحش. سایر اکوسیستم 

1917منبع:مطالعاتنگارندگان،

                                                                                                                                                                   
1. Multi Expert and Authorities 
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ساختن و تجزیه و تحلیل  محیطی اقدام استراتژیک: این مرحله شامل عملیاتی ستدوم، غربالگری زی ةب( مرحل

 های پژوهش براساس مراحل زیر است: یافته

لیست و ماتریس: در این مرحله  شناختی از طریق چک صورت متغیرهای زبان گیری به گروه تصمیم آرایآوری  . جمع8

مطالعه و بررسی در اختیار گروه غربالگری قرار گرفت. سپس، براساس معیارهای  برایابتدا اقدام استراتژیک موردنظر 

گروه متخصصان براساس یک آرای محیطی طراحی و  لیست و ماتریس غربالگری زیست قبل، چک ةشده در مرحل شناسایی

اثرها با ة کم تا گزین جزئی/ هالعاد محیطی فوق بدون اثرها/ یا اثرها با اهمیت زیست ةکه از گزین ،ای درجه طیف لیکرت هفت

 نشان داده شده است. 0آوری شد. طیف موردنظر در جدول  جمع ،دهشبندی  العاده زیاد رده محیطی فوق اهمیت زیست

اقداماستراتژیکهایمحیطیاثر.متغیرهایزبانیتعییناهمیتزیست9جدول

 اعدافازیمثلثی کد معادلالتین متغیرزبانی ردیف

    U M L 

 None Impact NI 8/3 3/3 3/3 جزئی ةالعاد فوق یبدون/ یا با اثرها 8

 Very Low Impact VLI 0/3 8/3 3/3 اهمیت خیلی کم 0

 Impact Low LI 2/3 0/3 8/3 اهمیت کم 0

 Moderately Impact MI 1/3 2/3 0/3 اهمیت متوسط 0

 High Impact HI 3/3 1/3 2/3 اهمیت زیاد )قابل توحه( 2

 Very High Impact VHI 8/3 3/3 1/3 اهمیت خیلی زیاد 2

 Extremely Impact High EHI 8/3 8/3 3/3 العاده زیاد اثرها با اهمیت فوق 1

1917منبع:نگارندگان،

و خلق عدد فازی برای هر خبره: متغیرهای کالمی که هر فرد خبره از آن برای  8سازی متغیرهای کالمی . فازی0

د. شوده است، باید با طیف مناسبی به اعداد فازی تبدیل کرمحیطی اقدام استراتژیک استفاده  تعیین میزان اهمیت زیست

زی است که با سه عدد حقیقی در این مطالعه از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. هر عدد فازی مثلثی یک عدد فا

( fمقادیری است که عدد فازی ) ةشود، بیشین نشان داده می uکه با  ،شود. کران باال نمایش داده می F= (l,m,u)صورت  به

تواند به خود  ( میfمقادیری است که عدد فازی ) ةشود، کمین نشان داده می lکه با  ،تواند اختیار کند. کران پایین می

اعداد فازی مثلثی معادل طیف لیکرت متغیرهای  0ترین مقدار یک عدد فازی است. در جدول  محتمل mبگیرد. و مقدار 

 زبانی نشان داده شده است.

و خلق عدد فازی برای هر معیار: در این پژوهش، برای  0گیری گروه تصمیم ة آرایشد تجمیع فازی مقادیر فازی .0

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

صورت عدد مثلثی  قبل به ةکه در مرحل ،ترتیب، دیدگاه افراد خبره خبرگان استفاده شده است. بدین آرای 0میانگین فازی

F= (l,m,u) دشتجمیع  8 ةبا استفاده از رابط، محاسبه شده بود: 

(8) Averagefn = 
  

  
 
  

  
 
  

  
 

قبل با میانگین حسابی کمینه،  ةکه در مرحل ،خبرگان آرایزدایی مقادیر هر معیار: مقادیر حاصل از تجمیع  . فازی0

شود که به این  و حداکثر مقدار محاسبه شده بود، برای مقایسه و تحلیل بهتر نتایج وارد مجموعه اعداد قطعی می ،متوسط

                                                                                                                                                                   
1. fuzzification of linguistic expressions 

2. Fuzzy aggregation of Decision Group opinions  

3. Average Fuzzy Number 
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 یبندی برای تعیین سطح اهمیت هر یک از معیارها زدایی یک فرایند رتبه فرایند فازی، گویند. درواقع زدایی می عمل فازی

 است: 0رابطة غربالگری است و مبتنی بر 

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

؛ وو 0383همکاران،  ؛ هسو و0333دست آمد )چنگ و همکاران،  هب 0ة برای هر معیار از رابط 8درنهایت، مقدار قطعی 

 (.0388و فانگ، 

(0) Cv = 
       

 
 

 محیطی اقدام استراتژیک: ها و معیارهای غربالگری و تعیین سطح اهمیت زیست سوم: تجزیه و تحلیل سازه ةج( مرحل

گیری نهایی در ارتباط با پذیرش یا رد  در فرایند غربالگری باید مبنای صحیح برای ارزیابی و درنتیجه تصمیم

محیطی یک اقدام استراتژیک وجود داشته باشد. به همین منظور، در این پژوهش محققان  بودن اهمیت زیست توجه ابلق

 :ندو درنظر گرفتکردند به شرح زیر تعریف را نیاز الزم  سه پیش

حیطی م اهمیت زیست ةدهند ای نشان سازه از ارزش آستانه ة: فاصل0تحمل برای هر سازه ة. شرط فاصله از آستان8

گیرندگان است.  گروه خبرگان و تصمیم آرایاقدام استراتژیک در ارتباط با آن سازه و معیارهای مربوطه به آن بر مبنای 

محیطی یک اقدام استراتژیک صدق شرط مذکور حداقل در ارتباط با  و اهمیت زیستها بودن اثر توجه شرط پذیرش قابل

فاصله از ارزش  0ة این مقدار، نخست براساس رابط ةاست. برای محاسب یک سازه از میان سه سازه/ مؤلفه تعریف شده

 :دست آمد هخبرگان بآرای ای برای هر معیار از طریق برآورد تفاضل نظر هر خبره با میانگین فازی  آستانه

(0) daij =√                                

مقدار  ةاست. پس از محاسب jبا میانگین نظر خبرگان بر روی پارامتر  iة شمار ةتفاوت بین نظر خبر daijدر این رابطه، 

 دست آمد: هب 2 ةسازه از ارزش آستانه از طریق رابط ةخبرگان، درنهایت مقدار فاصل آرایتفاضل بین 

(2)      

      
 =Tvd-c 

گروه آرای مجموع فواصل       سازه از ارزش آستانه است. همچنین،  ةمقدار فاصل Tvd-cدر این رابطه، 

 گیری است. گیری از میانگین نظر گروه تصمیم تصمیم
TE

TICتعداد کل خبرگان و  0
تعداد معیارهای هر سازه است. در  0

تعیین شد )چنگ و  0/3برابر یا کمتر از  ة(، فاصل0330این پژوهش، شرط پذیرش سازه/ مؤلفه، براساس نظر چنگ و لین )

 (:0330لین، 

 Threshold value,d-construct ≤ 0/2                                                                8شرط 

محیطی  بودن اهمیت زیست توجه . شرط اجماع خبرگان درمورد معیارها و زیرمعیارها: شرط دوم در ارتباط با قابل0

برای هر معیار  0/3برابر/ یا کمتر از  ةبا فاصل 2(PoCگان )درصد فراوانی اجماع خبر ةمعیارهای درون هر سازه محاسب

 است: 2ة براساس رابط

(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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 PoC(، مقدار 0331است. براساس نظر چو و هوانگ ) 0/3برابر یا کمتر از  ةتعداد خبرگان با فاصل EAtv-d، 2 ةدر رابط

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

                                                                                                              PoC ≥ %75 0شرط 

میزان اهمیت  ةدهند نشانگیری فقط  ، باید توجه داشت که درصد اجماع باالی گروه تصمیم0براساس شرط 

توجه اقدام استراتژیک در ارتباط با معیارهای غربالگری نیست، بلکه معیاری با درصد اجماع باال  محیطی قابل زیست

اعضای  بیشتراین است که نظر  ةدهند زدایی برای آن پایین باشد و نشان تواند وجود داشته باشد که مقدار قطعی فازی می

توجه  محیطی قابل گیری بر این بوده است که اقدام استراتژیک در ارتباط با معیار موردنظر اهمیت زیست گروه تصمیم

 امری ضروری است.  0های شرط  در ارتباط با یافته 0ترتیب، اعمال شرط  کمتر از حد مطلوب دارد. بدین

بودن  توجه : شرط سوم برای پذیرش قابلAmaxیا  CVقطعی ها براساس مقادیر  همعیارها در درون ساز  ة. شرط رتب0

درصد،  12بر درصد اجماع خبرگان باالتر از  محیطی اقدام استراتژیک در ارتباط با معیارها و زیرمعیارها، عالوه اهمیت زیست

و بعد از فرایند  هر معیار در ارتباط با سایر معیارها در درون یک سازه است که در مراحل اولیه ةشد کسب ةوضعیت رتب

برای هر معیار برآورد شد. در این میان، براساس نظر محققانی از جمله تانگ و وو  0و  0ة زدایی براساس رابط فازی

برای هر معیار است )تانگ و وو،  2/3کسب مقدار قطعی برابر/ یا بیشتر از   زدایی فازی  (، شرط0332( و بادجانوا )0383)

 (: 0332؛ بادجانوا، 0383

 Fuzzy A score = α-cut > 0.5                                                                           0شرط 

شده متغیر  زدایی (، از آنجا که مقدار فازی0سنجی )جدول  گیری و اهمیت به مقیاس اندازه در این پژوهش، باتوجه

 CVو مقادیر قطعی ند ( درنظر گرفتTVحد آستانه )را محققان مقدار مذکور  است، 1/3برابر با « بااهمیت زیاد»شناختی  زیان

بودن  توجه . شرط قابلشدبرآوردشده برای اقدام استراتژیک در ارتباط با هر معیار با آن مقایسه و تجزیه و تحلیل  Amaxیا 

 بیشتر از حد آستانه است:محیطی اقدام استراتژیک در هر معیار کسب مقدار قطعی برابر/ یا  زیستی اثرها

  Tv , Amax or Cv ≥ Tv ≤ 0/7:                                                                    0تعدیل شرط 

هابحثویافته

عنوان اقدام  های استان خوزستان به محیطی سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستان در این مطالعه، اهمیت زیست

لیست   معیار در قالب طراحی چک 01اصلی و  ةهای روستایی با استفاده از سه ساز سکونتگاه ةاثرگذار در توسع استراتژیک

نشان  2تا  0های پژوهش در جدول  ترین یافته ه است. مهمشدگیری ارزیابی  و ماتریس غربالگری از سوی گروه تصمیم

خبرگان در قالب عبارات آرای آوری  راوانی نتایج حاصل از جمعدرصد و توزیع ف ةهای اولیه در زمین داده شده است. بررسی

محیطی اقدام استراتژیک موردنظر  ای نشان داد که توصیف اهمیت زیست گزینه کالمی و براساس طیف لیکرت هفت

محیطی  زیست هایاهمیت/ یا اثر با»تا « محیطی کم زیست یاهمیت/ یا اثرها با» ةتوسط گروه خبرگان از گزین

محیطی زیاد/  اهمیت زیست با» ةدهد، گزین نشان می 0طورکه جدول  برآورد و ثبت شده است. همان« العاده زیاد فوق

محیطی اقدام استراتژیک موردنظر  ها برای توصیف اهمیت زیست درصد بیشتر از سایر گزینه02/00با فراوانی « توجه قابل

 از سوی گروه خبرگان استفاده شده است. 

بندی کلی اهمیت معیارهای غربالگری  خبرگان و رتبه آرایزدایی  سازی و فازی های مربوط به فازی یافته 2جدول 

 دهد. نشان میرا ها  اقدام استراتژیک به تفکیک سازه محیطی اهمیت زیست
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محیطیاقداماستراتژیک.توزیعدرصدفراونیمتغیرهایکالمیتوصیفاهمیتزیست4جدول

 درصد فراوانی کد التینمعادل متغیرزبانی ردیف

 None Impact NI 3 3 جزئی ةالعاد فوق هایبدون/ یا با اثر 8

 Very Low Impact VLI 3 3 اهمیت خیلی کم 0

 Impact Low LI 2 18/3 اهمیت کم 0

 Moderately Impact MI 21 21/3 اهمیت متوسط 0

 High Impact HI 031 02/00 ه(جتو اهمیت زیاد )قابل 2

 Very High Impact VHI 012 81/03 اهمیت خیلی زیاد 2

 Extremely Impact High EHI 22 31/1 العاده زیاد اهمیت فوق 1

1917منبع:نگارندگان،

محیطیاقداماستراتژیکگیریدربارۀاهمیتزیستبندیآرایگروهتصمیمورتبه،زداییسازی،فازی.فازی2جدول

 معیار سازه

ةرتب

معیاردر

 سازه

تجمیعفازیآرای

 گروهخبرگان

زدایفازی

ی

Amax 

سازیمرتب

Amaxمقادیر

 )باالبهپایین(

بندیسطحاهمیترتبه

محیطیزیست

 Amaxمعیارهابراساسمقادیر

 رتبه معیار   حداکثر ممکن حداقل   

ی
ژگ

وی
 

م 
قدا

ی ا
توا

مح
ی 

ها

ک
تژی

ترا
اس

 

A1 8 11/3 38/3 33/3 130/3 331/3 C4 8 

A2 0 10/3 11/3 31/3 120/3 130/3 A1 0 

A3 2 08/3 20/3 18/3 283/3 111/3 C6 0 

A4 0 20/3 13/3 32/3 138/3 120/3 A2 0 

A5 0 01/3 21/3 11/3 212/3 120/3 B1 0 

ی
ژگ

وی
 

ت
یس

ی ز
ها

مد
پیا

 و 
ها

اثر
ه 

ط ب
ربو

ی م
ها

 
ک

تژی
ترا

اس
م 

قدا
ی ا

یط
مح

 

B1 8 10/3 11/3 31/3 120/3 100/3 B10 2 

B2 1 20/3 13/3 32/3 111/3 180/3 B6 2 

B3 2 20/3 13/3 30/3 111/3 130/3 C1 1 

B4 2 20/3 13/3 30/3 130/3 130/3 B9 1 

B5 0 20/3 10/3 30/3 130/3 130/3 B5 1 

B6 0 22/3 10/3 32/3 180/3 130/3 B4 1 

B7 2 20/3 13/3 32/3 130/3 130/3 B7 1 

B8 1 20/3 13/3 30/3 111/3 130/3 C8 3 

B9 0 20/3 10/3 32/3 130/3 130/3 C7 83 

B10 0 23/3 12/3 31/3 100/3 138/3 A4 83 

B11 1 20/3 13/3 30/3 133/3 133/3 B11 88 

B12 1 02/3 21/3 12/3 221/3 111/3 B2 80 

B13 1 20/3 13/3 32/3 111/3 111/3 B8 80 

ی
ژگ

وی
 

ود
حد

ه م
ط ب

ربو
ی م

ها
 ة

یر
تأث

ت 
تح

ی 
یای

راف
جغ

/ 

ک
تژی

ترا
اس

م 
قدا

ش ا
وش

پ
 

C1 0 20/3 10/3 32/3 130/3 111/3 B3 80 

C2 2 20/3 13/3 30/3 112/3 111/3 B13 80 

C3 1 22/3 12/3 30/3 100/3 112/3 C2 80 

C4 8 13/3 30/3 33/3 331/3 100/3 C3 80 

C5 3 03/3 23/3 13/3 233/3 212/3 A5 82 

C6 0 11/3 30/3 31/3 111/3 220/3 C9 82 

C7 2 20/3 13/3 32/3 130/3 233/3 C5 81 

C8 0 28/3 13/3 32/3 130/3 221/3 B12 81 

C9 1 02/3 22/3 12/3 220/3 283/3 A3 83 

1917منبع:نگارندگان،
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« محیطی زیستهای اثرها و پیامدهای  ویژگی»به معیارهای مربوط به  در همین راستا، نتایج غربالگری باتوجه

ها و  محیطی اثرها و پیامدهای حاصل از سیاست گیری اهمیت زیست این است که از دیدگاه گروه تصمیم ةدهند نشان

احتمال وقوع، شدت،  ةهایی همچون درج های رشد و توسعة اقتصادی اقدام استراتژیک موردنظر به لحاظ ویژگی استراتژی

عاد فضایی و جغرافیایی، ابعاد زمانی، مدت زمان ماندگاری، مطلوبیت و عدم پذیری، ماهیت تراکمی، اب فراوانی، برگشت

شکل  اثرگذاری بر رفاه و معیشت انسان بهو بودن(،  )مستقیم و غیرمستقیمها مطلوبیت )مثبت و منفی(، جهت اثر

یزان ریسک بر سالمت درجه و م»ارزیابی شده است. در همین راستا، ارزیابی  1/3 ةو باالتر از حد آستان« توجه قابل»

ناشی از اقدام استراتژیک  هانشان داد که میزان ریسک اثر« زیست  درجه و میزان ریسک بر سالمت محیط»و « انسان

بیشتر از میزان ریسک بر سالمت انسان با  111/3توجه برابر با  بر محیط زیست و منابع طبیعی با میانگین اهمیت قابل

 توجه( است. قابل ة)کمتر از حد آستان 221/3میانگین اهمیت برابر با 

 



محیطیمعیارهایغربالگریاقداماستراتژیک)سندراهبردیتوسعةاقتصادیاستانخوزستان(.مقادیراهمیتزیست4شکل

1917منبع:نگارندگان،

های  های مربوط به غربالگری سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستان ، تحلیل یافته0شکل  براساسهمچنین، 

جغرافیایی تحت  ةهای مناطق و محدود ویژگی»محیطی مربوط به  استان خوزستان بر مبنای معیارهای اهمیت زیست

های  ثیر قراردادن محدودهتأ تحتنشان داد که اقدام استراتژیک موردنظر به لحاظ تحت پوشش و « پوشش/ تحت تأثیر

محلی، ملی،  ةشد های حفاظت مناطق طبیعی و محدوده»، «رجمعیت و با تراکم باالمناطق پُ» جغرافیایی همچون

 ةشد های باستانی و تاریخی )آثار و میراث فرهنگی محلی و ثبت های فرهنگی با ارزش مناطق و محدوده»، «المللی بین

« اندازهای خاص طبیعی ها و چشم مناطق با ویژگی»و  ،«محیطی فعلی اطرات زیستمناطق درگیر مشکالت و مخ»ملی(، 
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حاصل از تجمیع فازی آرای خبرگان در ارتباط با  Amaxدارد. مقادیر میانگین « توجه زیاد و قابل»محیطی  اهمیت زیست

است و  1/3 ةباالتر از حد آستان و 130/3و  ،111/3، 100/3، 112/3، 331/3ترتیب برابر با  معیارهای غربالگری مذکور به

 شده است. های جغرافیایی تحت پوشش مشخص محیطی اقدام استراتژیک در ارتباط با محدوده گویای اهمیت زیست

گیری نهایی در ارتباط با سطح  منظور تصمیم افزون بر این، نتایج تجزیه و تحلیل آرای کارشناسان و خبرگان به

گانه: فواصل سازه از حد آستانه  نیازها )شروط سه پیشهمة تژیک موردمطالعه براساس محیطی اقدام استرا اهمیت زیست

(TVd-c( ؛ درصد اجماع خبرگان)PoC( ؛ مقدار قطعی)CV در جدول ))پذیرش 8آمده است. براساس شرط  2 ،

حداقل برای  0/3 ةد آستانبرابر/ یا کمتر از ح ةمحیطی اقدام استراتژیک منوط به برآورد فاصل بودن اهمیت زیست توجه قابل

 غربالگری است. ةیک ساز

محیطیاقداماستراتژیکگیرینهاییدربارۀاهمیتزیستاعمالسهشرطوتصمیمةخالص.3جدول

 ظ

:1شرط

 هاسازهةفاصل

:اجماع5شرط

 گیریگروهتصمیم

بندیسطحاهمیت:رتبه9شرط

 محیطیمعیارهازیست
گیریتصمیم  

نهایی)اهمیت

محیطی(زیست  
ازحدآستانه

2/0 ≥ 

 PoCمقدار

72/0≤(٪) 

معیارةرتب

 درسازه

مقدارقطعی

(CV) 

معیارةرتب

 درسازه

Aتوجه قابل     332/3 : محتوای اقدام استراتژیک 

A1  03/30 0 130/3 8 توجه قابل 

A2  30/12 0 120/3 0 توجه قابل 

A3*  23/12 2 283/3 2 توجه* غیر قابل 

A4  82/32 8 138/3 0 توجه قابل 

A5*  12/13 0 212/3 0 توجه* غیر قابل 

Bتوجه قابل     331/3 اقدام استراتژیک های: اثر 

B1  30/12 2 120/3 8 توجه قابل 

B2  82/32 8 111/3 1 توجه قابل 

B3  20/10 0 111/3 1 توجه قابل 

B4  02/11 0 130/3 2 توجه قابل 

B5  20/10 0 130/3 0 توجه قابل 

B6  03/30 0 180/3 0 توجه قابل 

B7  02/11 0 130/3 2 توجه قابل 

B8  28/10 1 111/3 2 توجه قابل 

B9  02/11 0 130/3 0 توجه قابل 

B10  30/12 2 100/3 0 توجه قابل 

B11  03/30 0 133/3 1 توجه قابل 

B12*  30/12 2 221/3 3 توجه* غیر قابل 

B13  82/32 8 111/3 1 توجه قابل 

Cتوجه قابل     38/3 جغرافیایی اقدام استراتژیک ة: محدود 

C1  02/11 0 130/3 0 توجه قابل 

C2  28/10 0 112/3 2 توجه قابل 

C3  30/12 2 100/3 1 توجه قابل 

C4  02/11 0 331/3 8 توجه قابل 

C5*  82/32 8 233/3 3 توجه* غیر قابل 

C6  28/10 0 111/3 0 توجه قابل 

C7  82/32 8 130/3 2 توجه قابل 

C8  03/30 0 130/3 0 توجه قابل 

C9*  30/12 2 220/3 1 توجه* غیر قابل 

1917منبع:نگارندگان،پاییندرسازه.ةدرصدورتب72/0*معیارغربالگریبادرصداجماعخبرگانباالتریاکمتراز
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های غربالگری کمتر  برآوردشده برای مجموع سازه TVd-c، مقادیر  ای سازه میان ةو مقایس 2های جدول  به داده باتوجه

های محتوایی  الف )ویژگی   ةبرآوردشده برای ساز ةاز حد آستانه تعریف شده است. در این راستا، مقدار فاصله از حد آستان

محیطی اقدام  و پیامدهای زیست های مربوط به اثرها ب )ویژگی ةو برای ساز 332/3اقدام استراتژیک( برابر با 

های جغرافیایی تحت  های مربوط به مناطق و محدوده ج )ویژگی ةو همچنین برای ساز 331/3استراتژیک( برابر با 

بودن  توجه خبرگان و شرط اول، قابل ةبرآورد شده است. بنابراین، براساس نظر جامع 38/3پوشش/ و تحت تأثیر( برابر با 

های کلی  های استان خوزستان در ارتباط با سازه سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستانمحیطی  اهمیت زیست

 د.شو  محیطی پذیرش و تأیید می غربالگری استراتژیک زیست

( PoCای براساس شروط اجماع خبرگان ) سازه یابی به نگرش و بینش دقیق، تحلیل درون منظور دست در این میان، به

، معیارهای غربالگری با 0فکیک معیارهای غربالگری موردتوجه قرار گرفت. براساس شرط ( به تCVو مقادیر قطعی )

محیطی  اهمیت زیست ةدهند ( نشان1/3درصد و مقدار قطعی باالتر از حد آستانه )12/3درصد اجماع خبرگان باالتر از 

درصد و مقدار 12/3اجماع باالتر از طور متقابل معیارهای غربالگری با درصد  ست و بهااقدام استراتژیک « توجه قابل»

. براساس است اقدام استراتژیک« توجه غیرقابل»محیطی  شده گویای سطح اهمیت زیست تعریف ةقطعی کمتر از حد آستان

 A4( نشان داد که معیارهای غربالگری Aالف ) ة( برآوردشده برای معیارهای سازPoC، بررسی مقادیر )2های جدول  یافته

ریزی موردتوجه اقدام استراتژیک( با درصد  های برنامه محیطی مرتبط با حوزه های زیست و محدودیت)میزان مسائل 

ها و  ای که براساس آن اقدام استراتژیک چارچوبی برای پروژه )درجه A1درصد و 82/32( برابر با PoCاجماع خبرگان )

( باالتر از حد CVدرصد و مقادیر قطعی )03/30با  برابر PoCدهد( با مقدار  و توسعه میکند  میها ایجاد  دیگر فعالیت

محیطی اقدام  بودن اهمیت زیست توجه گیری در ارتباط با قابل ترتیب باالترین میزان اجماع گروه تصمیم به 1/3 ةآستان

 اند.  استراتژیک دارا بوده

درنظرگرفتن مالحظات و  پارچگی و توجه به یکة نظران، درج در این ارتباط و براساس اجماع باالی گروه صاحب

 اجرایارتباط اقدام استراتژیک با  ة( و درجA3منظور ترویج و ارتقای توسعة پایدار )معیار  ویژه به محیطی به مسائل زیست

ترتیب برابر  ه( بCV( با مقدار قطعی )A5زیست )معیار   های مرتبط با محیط قوانین و مقررات و رعایت استانداردها و آستانه

به جهت منفی معیارهای مذکور نامطلوب ارزیابی  برآورد شده است و باتوجه« توجه غیرقابل»شکل  به 212/3و  283/3با 

 د.شو می

خبرگان در ارتباط  ةست که آرای جامعا ( حاکی از آنBب ) ةمعیارهای غربالگری درون ساز ةبه همین ترتیب، مقایس

برابر با  (PoC( با مقدار )B13زیست )  ریسک بر محیط( و B2) محیطی با معیارهایی چون شدت پیامدهای زیست

( با B11( و اثرگذاری بر معیشت و رفاه انسان )B6درصد و معیارهای دیگر از جمله ابعاد فضایی و جغرافیایی اثرها )82/32

االتر از حد الذکر ب محیطی معیارهای فوق ( اهمیت زیستCVاز اجماع باالیی برخوردار است. مقادیر قطعی ) 03/30مقدار 

 است. « توجه قابل» ةآستان

محیطی اقدام  دهد که آرای کارشناسان در ارتباط با اهمیت زیست ( نشان میCسازه ) همچنین، بررسی معیارهای درون

اندازهای خاص  ها و چشم : مناطق با ویژگیC1»تأثیر قراردادن مناطقی چون تحت استراتژیک از لحاظ تحت پوشش و 

: C4»و  ،«محیطی فعلی مناطقی درگیر مشکالت و مخاطرات زیست :C6»، «مناطق با کاربری فشرده: C7»، «طبیعی

آمده برای معیارهای یادشده  دست هاز اجماع باالیی برخوردار است. مقدار اجماع خبرگان ب« رتراکمرجمعیت و پُمناطق پُ

ای معیارهای غربالگری براساس  سازه ندی درونب درصد است. همچنین، نتایج مربوط به رتبه12/3 ةباالتر از حد آستان

خبرگان باالترین اهمیت  ةدهد که از دیدگاه جامع محیطی نشان می ( توصیف اهمیت زیستCVمقادیر قطعی )
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)تحت تأثیر  C4های استان خوزستان در ارتباط با معیارهای  محیطی سند راهبردی توسعة اقتصادی شهرستان زیست

اثر بر ) C6های توسعه(،  ها و دیگر فعالیت تدارک چارچوبی برای پروژه ة)درج A1رتراکم(، ت و پُرجمعیقراردادن مناطق پُ

محیطی(  احتمال وقوع اثرها و پیامدهای زیست ة)درج B1و  (،محیطی فعلی مناطق درگیر مشکالت و مخاطرات زیست

، 331/3ترتیب برابر با  الذکر به ی فوقمحیطی برآوردشده برای معیارها ارزیابی شده است. مقادیر قطعی اهمیت زیست

محیطی  ، توصیف اهمیت زیست2بندی جدول  های رتبه است. به همین ترتیب، براساس یافته 120/3و  ،111/3، 130/3

پارچگی و  )میزان توجه نسبت به یک A3های محتوایی اقدام استراتژیک موردنظر از لحاظ معیارهایی همچون  ویژگی

توجه اقدام استراتژیک نسبت به  ة)درج A5 ،(283/3) محیطی( با مقدار قطعی و مسائل زیست درنظرگرفتن مالحظات

توجه  قابلة تر از حد آستان ( پایین212/3زیست( با مقدار قطعی )  حقوقی مرتبط با محیط قوانین و مقررات )مدنی/ اجرای

ریسک  ة)درج B12محیطی در ارتباط با معیارهای دیگر از جمله  توجه( است. عالوه بر این، سطح اهمیت زیست )غیرقابل

)اثرگذاری بر مناطق با  C5، (221/3)محیطی اقدام استراتژیک بر سالمت انسان( با مقدار قطعی  اثرها و پیامدهای زیست

و ها از جمله پوشش جانوری، گیاهی،  )اثر بر اکوسیستم C9و معیار (، 233/3)قطعی های متفاوت حفاظتی( با مقدار  رژیم

 برآورد شده است. 1/3 ةتر از حد آستان پایین 220/3حیات وحش( با مقدار 

گیرینتیجه

محیطی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی  پارچگی و درنظرگرفتن مالحظات زیست در حال حاضر، لزوم توجه به یک

یابی به توسعة پایدار و متوازن در هنگام طراحی و تدوین اقدامات  زیست و دست  منظور مدیریت مطلوب محیط به

رود و  شمار می المللی به گیری توسعه در سطح ملی و بین ریزی و تصمیم های برنامه استراتژیک هدف کلیدی در نظام

قق اهداف مذکور دارد. براساس ادبیات پژوهش، تحة رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی نقش اساسی در زمین

گذاری،  گیری در سطوح استراتژیک سیاست توانند ابزار پشتیبان تصمیم رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیطی می

کار برده شوند. در پژوهش حاضر، نتایج کاربرد رویکرد غربالگری استراتژیک  ریزی توسعة روستایی به و برنامه ،ریزی طرح

 ةتوانایی بالقو ةدهند نشان« های استان خوزستان سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی شهرستان»ی در ارتباط با محیط

زیست نواحی روستایی و   بینی و شناسایی اثرها و پیامدهای اقدامات استراتژیک بر محیط پیش ةآن برای کاربرد در زمین

های توسعه  و برنامه ،ها ها، طرح و اجتماعی در سیاست ،اقتصادیپارچگی مالحظات بیوفیزیکی،  همچنین کمک به یک

 است.

محیطی برای سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی  حاصل از غربالگری استراتژیک زیست ةدر این میان، نتایج عمد

 د:کرتوان در غالب سناریوهای زیر خالصه  های استان خوزستان را می شهرستان

ها،  ضرورت شناسایی تهدیدها، فرصت ةدهند های غربالگری استراتژیک نشان ، یافته: در این پژوهش0سناریوی 

های استان خوزستان است. در این زمینه،  مرتبط با سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی شهرستان هایو خطر ،مشکالت

های محتوایی:  ویژگیمؤلفة مربوط به »محیطی چندی در ارتباط با  مبنای اجماع گروه خبرگان، مسائل زیست بر

 ةمحیطی؛ و مؤلف اثرها و پیامدهای زیست  های رشد و توسعة اقتصادی؛ مؤلفة مربوط به ویژگی ها و استراتژی سیاست

اقدام استراتژیک موردنظر وجود دارد که « های جغرافیایی تحت پوشش/ تأثیر های مناطق و محدوده مربوط به ویژگی

وری و منافع توسعه برای مناطق روستایی و تضمین  دیگر برای به حداکثر رساندن بهرهنیازمند مدیریت و تدارک اقدامات 

گزین سازگار و  تواند از طریق شناسایی آلترناتیوهای جای محیطی اقدام استراتژیک موردنظر است که می پایداری زیست

ات دقیق و جزئی با استفاده از ها و مطالع پارچه، ارزیابی های رسمی و یک بررسی جرایا بادیگر اقدامات مطلوب 
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ها و  محیطی از استراتژی های زیست محیطی یا تحلیل زیست هایرویکردهای غیراستراتژیک از جمله ارزیابی اثر

های غربالگری نشان داد که  (. یافته2اقدام استراتژیک موردنظر انجام بگیرد )سناریوی  ةهای رشد و توسع سیاست

توجه اقدام  ةکمتر از حد مطلوب بودن درج ةمحیطی مرتبط با اقدام استراتژیک در زمین زیست ةبندی مسائل عمد اولویت

قوانین و مقررات مرتبط با  اجرایمحیطی و همچنین  پارچگی و درنظرگرفتن مالحظات زیست استراتژیک نسبت به یک

ر دها، توانایی اثرگذاری  و فعالیتها  پروژه ةبودن چارچوب طراحی و توسع توجه زیست در کنار مسائلی همچون قابل  محیط

های  بودن مسائل و محدودیت توجه ریزی، قابل مراتب عمودی و افقی نظام برنامه سایر اقدامات استراتژیک در سلسله

محیطی و جغرافیایی تحت پوشش  های زیست ریزی هدف، اثرگذاری بر محدوده های برنامه محیطی مرتبط با حوزه زیست

اندازهای طبیعی، مناطق با کاربری فشرده، و مناطق درگیر  معیت و با تراکم باال، مناطق و چشمرجاز جمله مناطق پُ

های تاریخی و میراث فرهنگی مطرح  طبیعی، محدوده ةشد های حفاظت محیطی فعلی و محدوده مشکالت و مسائل زیست

سند راهبردی رشد و توسعة اقتصادی  محیطی نشان داد که های غربالگری استراتژیک زیست : یافته0سناریوی . شود می

های استان خوزستان نیازمند اصالح و تجدیدنظر است. براساس اجماع گروه خبرگان، اقدام استراتژیک موردنظر  شهرستان

هایی همچون  ها به لحاظ ویژگی محیطی آن اهمیت زیست ةمحیطی بالقوه است که درج دارای اثرها و پیامدهای زیست

پذیری، ماهیت تراکمی، ابعاد فضایی/ جغرافیایی، ابعاد زمانی، مدت ماندگاری،  ، فراوانی، برگشتاحتمال وقوع، شدت

شکل  مطلوبیت و عدم مطلوبیت )مثبت و منفی(، جهت اثرها )مستقیم و غیرمستقیم(، اثرگذاری بر رفاه و معیشت انسان به

 ناپذیر است. اهبردی مذکور اجتنابارزیابی شده و درنتیجه ضرورت بازنگری محتوای سند ر« توجه قابل»
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