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کنندۀ رشد و توسعۀ محلی  با زیستی اقدامات مداخلهغربالگری اثرات محیط

استان  ریزیبرنامه 1مورد: اقدام راهبردی توسعۀ اقتصادی منطقه   SEAرویکرد 

خوزستان
 

 ، 3، فضیله دادورخانی*2، سیدحسن مطیعی لنگرودی1هادی یاقوت حردانی

 4مجتبی قدیری معصوم

 31/06/1400تاریخ پذیرش:            20/02/1400تاریخ دریافت: 

 چکیده
زیستی اقدامات اثرات محیطبینی، شناسایی و ارزیابی زیست رویکردی سیستماتیک، جامع و پویا برای پیشارزیابی استراتژیک محیط

-منظور غربالگری پیامدهای محیط ریزی است. هدف پژوهش، کاربرد رویکرد مذکور بهراهبردی در سطوح استراتژیک نظام برنامه

ریزی برنامه 1های منطقه سند راهبردی توسعۀ اقتصادی شهرستان»ۀ رشد و توسعۀ محلی با تأکید بر کنندزیستی اقدامات مداخله

لیست و است. تحقیق ازنظر هدف، کاربردی و مبتنی بر شیوۀ توصیفی پیمایشی است. غربالگری با استفاده از چک« ن خوزستاناستا

ریزی در ارتباط های مختلف برنامهنفر از خبرگان و کارشناسان مسئول در حوزه 26ماتریس و در چارچوب فن دلفی و نظرسنجی از 

ام شده است. نتایج نشان داد، درجۀ اثرگذاری اقدام استراتژیک بر بهبود و ارتقای رفاه و معیشت معیار انج 33با سه سازۀ کلیدی و 

خواهد بود. همچنین، بر اساس اجماع خبرگان، درجۀ توجه اقدام « ِتوجه قابل»های روستایی و شهری تحت پوشش، انسانی سکونتگاه

ها و سازی مالحظات، ارزشسازی و یکپارچه زیست و جریانبا محیط استراتژیک نسبت به در نظر گرفتن قوانین و مقررات مرتبط

است. ازنظر درجۀ اثرگذاری بر سایر « ِتوجه کمتر از حد قابل»زیستی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی استانداردهای محیط

-چارچوبی برای ایجاد و توسعۀ فعالیتریزی و طراحی و تدارک مراتب افقی و عمودی نظام برنامه اقدامات راهبردی واقع در سلسله

های این، حوزهبربرخوردار است. افزون« ِتوجه باالتر از حد قابل»زیستی بالقوه، از اهمیت های عملیاتی دارای اثرات محیطها و پروژه

مراه با مسائل و های توسعۀ ههای قانونی، جزء بخشگذاری هدف اقدام استراتژیک بر اساس دستورالعملریزی و سیاست برنامه

ِتوجه با کیفیت و ماهیت گوناگون بر  زیستی بالقوه قابلشوند و اجرای آن، پیامدهای محیطزیستی شناخته میهای محیطمحدودیت

 های جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی تحت پوشش خواهد داشت. محدوده
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Abstract 
Strategic environmental assessment is a systematic, comprehensive and on-going 
process for evaluating the environmental impact and consequences of strategic 
actions. The purpose of this study is to use this approach to screen the environmental 
consequences of interventions actions for local growth and development with 
emphasis on the "Strategic Document of Economic Development of Counties of 
Region One's Planning in Khuzestan Province". The present research is applied based 
on the purpose and type of research, and descriptive and survey (analytical) methods 
in terms of nature and method. Screening has been done by using checklist and 
screening matrix in the framework of Fuzzy Delphi Method and with the advice and 
survey of 26 responsible practitioners in various fields of planning about three 
components and 33 key environmental criteria. Results showed that the degree of 
effectiveness of strategic action on improving and enhancing the welfare and human 
livelihood of rural and urban settlements and impact on other strategic documents and 
design and provision of a framework for the activities and operational projects with 
potential environmental impacts, are above than the threshold of 0.7 and in the form 
of “noticeable” level. Also, the degree of attention to the consideration of laws and 
regulations related to the environment and the integration of environmental 
considerations, values and standards, are less than the threshold of 0.7 and in the form 
of "non-noticeable". In addition, the areas of planning and policy-making covered by 
strategic action based on legal guidelines are recognized as areas of development with 
environmental issues and constraints, and will have potentially significant 
environmental effects and consequences on geographical, natural and cultural areas. 

Keywords: Strategic Actions and Assessment, Local Development, Environment, 

Screening, Khuzestan Province. 
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 مقدمه و طرح مسئله
تبعِ آن  های فنّاورانه و بههای جهانی، تحرک جمعیت، پیشرفتهای اخیر با افزایش رقابتدر سال

کننده در امر عنصری بنیادین و حمایتهای فضایی، توسعۀ محلی به ها و عدم تعادلتفاوت

، 2و تاسار 1جانبه و ایجاد انسجام اجتماعی تبدیل شده است )کیسمانتوسعۀ ملی یکپارچه و همه

تواند تفاوت بین مناطق برخوردار و محروم را کاهش (. توسعۀ محلی اثربخش می1696: 2014

های ها و آژانسمیان سازمان دهد، انسجام راهبردهای توسعۀ اقتصادی و اجتماعی، هماهنگی

-گذاریهای اقتصادی و مشاغل موجود و حجم سرمایهنفع، سهام بنگاه های ذیتوسعه و گروه

(، 22: 2010، 3های خاص و عام توسعه را افزایش دهد )کالرک و همکارانهای کلی بخش

های محلی راییزیست و پایداری و استفاده بهتر از منابع طبیعی و داهمچنین، حفاظت از محیط

)سازمان  های محلی را ارتقا دهد را بهبود بخشد و کیفیت زندگی و شرایط معیشتی اجتماع

-؛ قادری و شرف52: 1394؛ فیروزآبادی و دباغی، 15: 2014، 4خواربار و کشاورزی ملل متحد

(. این منافع در کنار مزایای دیگر حاصل از تحقق توسعۀ محلی باعث شده 11: 1399خانی، 

یافته و  گیری توسعه در بسیاری از کشورهای توسعهریزی و تصمیمهای برنامهست که نظاما

ها و ها، طرحسازی اقدامات راهبردی در قالب سیاستِتوسعۀ جهان، به طراحی و پیاده درحال

 منظور ترویج و ارتقای سیستماتیک توسعۀ محلی اقدام کنند.  های جدی بهبرنامه

تواند نقش مثبت در تحقق رغم اینکه می شده، یهکنندۀ یادمداخلهها و اقدامات تالش

-های محیطزمان به بروز بحران و چالش طور هم توسعۀ محلی داشته باشد، ممکن است به

ِتوجه بر رشد اقتصادی، ثبات سیاسی و اجتماعی  زیستی و یا اثرات و پیامدهای منفی قابل

منظور  (. درنتیجه ضروری است که به2: 2018 ،5جوامع محلی منجر شود )تیان و همکاران

زیستی در کنار سایر  کاهش اثرات نامطلوب اقدامات راهبردی توسعۀ محلی، پیامدهای محیط

ها مورد ارزیابی دقیق از اجرای آن پیامدهای اقتصادی و اجتماعی در مراحل قبل، حین و بعد

و  6دیده شود )بورناریسبینی و تدارک قرار بگیرد و اقدامات کاهشی مطلوب، پیش
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میالدی تاکنون به  19۷0ۀ (. این موضوع به حدی مهم است که از ده2: 2021، 1مولوگیانی

ها بر مشترک جهانی متجلی شده است و در آن یۀهای مختلف در چندین اجالس و بیانشیوه

: 1395زیست )جواهریان و همکاران، تعهدات جامعۀ جهانی درزمینۀ تضمین حکمرانی محیط

زیستی در کنار سایر (، لزوم ادغام اصول و اهداف پایداری و جریان سازی مالحظات محیط9

ای و ریزی اقدامات راهبردی توسعۀ ملی، منطقه صادی و اجتماعی در فرایند برنامهمسائل اقت

ابتکارات یادشده تأکید شده است )سازمان  محلی و ارزیابی اثرات و پیامدهای گوناگون

 (.1۷: 2006، 2های اقتصادی و توسعه همکاری

تاکنون، کشورهای جهان  19۷2در طول چنددهۀ گذشته، از کنفرانس استکهلم در سال  

های  ِتوجهی انجام دادند. ازجمله تجربه های قابلالذکر تالش منظور تحقق تعهدات فوق به

ها و رویکردهای ؤثر در این زمینه، ابداع، کاربرد و توسعۀ سیستمارزشمند و راهکارهای م

زیستی، در ی مالحظات محیطساز عنوان ابزاری برای جریان ارزیابی محیطی است که به

کاربرده  های توسعۀ فعلی بهها و برنامه ها، طرحریزی اقدامات جدید/ و یا اصالح سیاست برنامه

ترین این ترین و اثربخشمیان، یکی از مهم (. دراین10: 2011، 3شوند )بانک جهانیمی

SEAزیست نظام ارزیابی استراتژیک محیط»رویکردها، 
حاضر، در بسیاری  است که درحال « 4

عنوان بخشی از نظام  (، به139: 2014، 5کشورهای صنعتی و پیشرفته )پولیدو و همکاران

(، برای گنجاندن 38: 2013، ۷گودفرئد و 6محیطی و الزام قانونی )کامپیونگذاری زیستسیاست

زیستی، اقتصادی و اجتماعی در سطوح اصول و اهداف پایداری و یکپارچگی مالحظات محیط

، 9و ویکتور 8شود )اگاموتوگیری توسعه مطرح میریزی و تصمیماستراتژیک از فرایند برنامه

  برای ارزیابی پیامدهای محیط افتهیعنوان سیستمی پیشگیرانه و ساختار (. همچنین، به65: 2014

 10ها( )نوبلها و برنامهها، طرحهای مختلف توسعه )سیاستزیستی، اقتصادی و اجتماعی گزینه
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یابی به توسعۀ پایدار در سطوح زیست و دست(، باهدف مدیریت محیط2: 2016، 1و نونکزیه

 (.۷: 2015، 2رود )سیزوکار می ای و محلی بهمختلف ملی، منطقه

زیست، کاربرد العادۀ رویکرد ارزیابی استراتژیک محیط های فوقروزه با توجه به تواناییام 

 -ریزی توسعۀ کشور، ازجمله سطح توسعۀ محلی )روستاییآن در سطوح مختلف نظام برنامه

ویژه  شود. این امر دربارۀ استان خوزستان و بهناپذیر مطرح می عنوان ضرورت اجتناب شهری( به

های محیطی و ریزی از اهمیت بیشتری برخوردار است. برخورداری از توانرنامهب 1منطقه 

فرد، وجود ذخایر  ِتوجه ازجمله: موقعیت جغرافیایی، طبیعی و ارتباطی منحصربه انسانی قابل

های آبی و زیرزمینی در حوزه نفت و گاز و استقرار صنایع بزرگ وابسته به آن، وجود نیروگاه

های وسیع کشاورزی در قالب برداریبع آب سطحی، اراضی مناسب و بهرهحرارتی، وجود منا

شده و همچنین، تراکم  های حفاظتواحدهای کشت و صنعت نیشکر، مناطق طبیعی و محدوده

های شهری و روستایی باعث شده است تا منطقۀ یادشده از باالی جمعیت در شبکه سکونتگاه

اجتماعی استان خوزستان برخوردار باشد و در طی  ای در ساختار اقتصادی و جایگاه برجسته

-برداری در بخشهای بهرههای عمرانی و برنامهچنددهۀ گذشته، به کانون اجرای انبوهی از طرح

یابی به مقاصد توسعه، رسد تالش برای دستبِین، به نظر می های مختلف تبدیل شود. دراین

، یکپارچگی مالحظات 1ی توسعۀ منطقه موجب شده است تا در بسیاری از اقدامات راهبرد

گیرندگان در نظر  ریزان و تصمیمزیستی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی ازسویِ برنامهمحیط

های زیست انسانی و طبیعی شهرستانِتوجهی بر محیط های قابلگرفته نشود و درنتیجه، آسیب

که طوری رون وارد شود. بههای اهواز، باوی، حمیدیه و کاتحت پوشش ازجمله شهرستان

های مذکور، با طیف ِحاضر، بسیاری از جوامع محلی )روستایی و شهری( شهرستان درحال

وخاک، تشدید فرسایش و  زیستی ازجمله: آلودگی منابع آبهای محیطوسیعی از مسائل و چالش

ع دماهای نشست زمین، آلودگی و کاهش کیفیت هوا، تغییر در شرایط اقلیم محلی ازجمله وقو

های ناگهانی، وقوع پدیده گردوغبار )ریزگردها( و باال )افزایش درجه حرارت(، وقوع سیالب

راستا، کاربرد و نهادینه کردن نظام ارزیابی استراتژیک  رو هستند. در این  سالی روبه بروز خشک

های ریزی توسعۀ استان خوزستان و شهرستانهای مختلف سیستم برنامهزیست در الیهمحیط

                                                           
1 Nwanekezie 
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زیستی، اقتصادی و اجتماعی در منظور تلفیق مسائل محیط اهواز، باوی، حمیدیه و کارون به

ۀ رشد و توسعۀ محلی کنندهای مداخله ها و برنامهها، طرحسازی و تصویب سیاستفرایند آماده

ربخش کننده و اثتواند نقش تعیینها، میزیستی آنو همچنین، ارزیابی اثرات و پیامدهای محیط

زیست و کمک به حفاظت از منابع طبیعی در تحقق توسعۀ پایدار محلی و بهبود مدیریت محیط

های موردِنظر داشته باشد. با چنین نگرشی، پژوهش های مادی جوامع محلی شهرستانو دارایی

سازی فرایند غربالگری در رویکرد جامع ارزیابی استراتژیک حاضر باهدف معرفی و مفهوم

سند راهبردی توسعۀ اقتصادی منطقه »زیستی ت و کاربرد آن برای تبیین اهمیت محیطزیسمحیط

کنندۀ اثرگذار در رشد و توسعۀ جوامع عنوان اقدام مداخله به« ریزی استان خوزستانیک برنامه

-رو به دنبال پاسخ های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون انجام شده است و ازاینمحلی شهرستان

زیستی اقدام راهبردی رشد و توسعۀ اقتصادی های است: اهمیت محیطن پرسشگویی به ای

چگونه است؟؛ آیا اقدام « های محتواییویژگی»ریزی استان خوزستان به لحاظ برنامه 1منطقه 

زیست جوامع محلی در ارتباط با محیط« ِتوجه اثرات بالقوۀ قابل»کنندۀ موردِنظر از مداخله

های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون( برخوردار پوشش )در شهرستانشهری( تحت  -)روستایی

 زیستیآن چیست؟ و سطح اهمیت محیط« محیطیکیفیت و ماهیت پیامدهای زیست»است؟؛ 

تحت پوشش و تأثیر اقدام راهبردی رشد « های جغرافیایی، طبیعی و فرهنگیمناطق و محدوده»

 خوزستان چگونه است؟ ریزی استانبرنامه 1و توسعۀ اقتصادی منطقه 

 پیشینۀ پژوهش

توان به پژوهش زیست، میاز نخستین نمونه تحقیقات داخلی درزمینۀ ارزیابی استراتژیک محیط

(، اشاره کرد که باهدف بررسی تطبیقی نظام حقوقی 115: 1391زاده و همکاران )منش خوش

جهان و مقایسۀ آن با  زیستی در کشورهای مختلفرویکردهای استراتژیک برای ارزیابی محیط

دهه از تصویب  رغم اینکه بیش از یک ایران انجام شده است. نتایج پژوهش مذکور نشان داد، به

گذرد، باوجود اهمیت بسیار زیستی در ایران میقوانین و مقررات مرتبط با ارزیابی اثرات محیط

رراتی که به تصویب مراجع زیاد و گستردگی دامنۀ شمول ارزیابی استراتژیک، تاکنون قانون یا مق

(، در پژوهش خود درزمینۀ 195: 1391صالح برسد، تدوین نشده است. احشامی و اکرامی ) ذی

زیست در مسیر توسعۀ پایدار، بر اهمیت و کارگیری رویکردهای استراتژیک ارزیابی محیط به
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مچنین، عالم کند. هضرورت وجود قوانین و مقررات برای کاربرد رویکردهای مذکور تأکید می

را  نقش رویکردهای ارزیابی استراتژیک در تحقق توسعۀ پایدار(، 1: 1391رجبی و مکنون )

 ارزیابی، استراتژیک رویکردهای سودمندی بر تأکید ضمن محققانمورد مطالعه قرار دادند. 

 و گذاریسیاست مستلزم توسعه، و زیستیمحیط کیفیت پایداری شرایط تحقق که دارند عقیده

  است. مذکور رویکردهای چارچوب در استراتژیک و کالن گیریمیمتص

درآمدی بر ارزیابی راهبردی »(، در پژوهشی با عنوان 145: 1395محمد و همکاران )آل

تبیین جایگاه رویکرد مذکور در نظام   ، به«ریزی کشورزیستی و کاربرد آن در نظام برنامهمحیط

-زیستی میس نتایج تحقیق، کاربرد ارزیابی راهبردی محیطریزی کشور پرداختند. بر اسابرنامه

-های نظام برنامهگیری، تعیین شکافمراتب تصمیم تواند در تقویت و تضمین پیوستگی سلسله

ریزی راهبردی و جلوگیری از ریزی، افزایش شفافیت، یکپارچگی و پشتیبانی از فرایند برنامه

  کاری و نگرش بخشی مؤثر واقع شود.دوباره

(، در تحقیقی در مورد یکپارچگی 2: 2021) 1بر تحقیقات داخلی، سمیرارو و همکارانافزون

-خدمات اکوسیستمی در اقدامات توسعۀ محلی، با ارائه الگویی برای ارزیابی استراتژیک محیط

زیستی، اهداف و خدمات اکوسیستمی، زیست، توانایی آن برای یکپارچگی مالحظات محیط

های توسعۀ شهری و حومه دهنده در طرح های سبز و تدارک اقدامات کاهشتوسعۀ زیرساخت

 را نشان دادند. 

زیست (، باهدف ارزیابی استراتژیک محیط100: 2020) 2نتایج تحقیق ستنک و همکاران

تواند نقش مهمی های توسعۀ محلی در منطقۀ سونین، نشان داد، رویکرد مذکور می استراتژی

پیامدهای مثبت و منفی یک سند توسعه و درنتیجه ایجاد بستری  در شناسایی و ارزیابی

-مناسب برای اتخاذ اقدامات کاهشی و راهکارهای توسعۀ پایدار، بهبود و حفاظت از محیط

گیری آگاهانه داشته باشد. نتایج زیست و کمک به شفافیت بیشتر و فرصت بهتر برای تصمیم

عۀ منطقۀ استیونتون بر مبنای دستورالعمل زیستی طرح توسگزارش غربالگری اهمیت محیط

کمیسیون اروپا توسط شورای توسعۀ  EC/42 /2001زیست شماره ارزیابی استراتژیک محیط

سازی فرایند غربالگری بر اساس (، نشان داد که پیاده11: 2018) 3منطقۀ استیونتون

                                                           
1 Semeraro et al 

2 Stenek et al 

3 Stevington Planning Council (SPC) 
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های ِتوجه طرح ی بالقوه قابلزیستبینی و شناسایی اثرات محیطمذکور، نقش مهمی در پیش

ریزی دارد. بر اساس نتایج گزارش غربالگری، محتوای توسعه در مراحل اولیه از فرایند برنامه

زیست مناطق جغرافیایی و طبیعی تحت ِتوجه بر محیط عمدۀ طرح موردِنظر، پیامدهای قابل

زیست نیست. محیطپوشش ندارد و نیازمند مطالعات بیشتر تحت نظام ارزیابی استراتژیک 

یل که توسط شورای  چنین نتایج مشابۀ در گزارش غربالگری طرح توسعۀ محلی منطقه بارنه

مشاهده است )شورای توسعۀ  کشور انگلستان انجام شد، قابلِ 1ریزی شهرستان فنگالبرنامه

 (. 16: 2019شهرستان فنگال، 

(، در ارتباط با 11: 201۷لند )کشور ایر 2ریزی منطقۀ میتهای گزارش شورای برنامهیافته

های توسعۀ اقتصادی شهرستان میت برای دورۀ محیطی استراتژیغربالگری اهمیت زیست

شده برای رشد و توسعۀ  بینی های پیشها و استراتژینشان داد، اهداف، سیاست 2022-2014

احتمال وقوع،  زیستی باهایی همچون اثرات و پیامدهای محیط اقتصادی منطقۀ میت ازنظر ویژگی

زیست پذیری، اثرات تجمعی، فرامرزی و درجه ریسک بر سالمت محیطمدت، فراوانی، برگشت

رو،  ِتوجه برخوردار است و ازاین زیستی بالقوه قابلجوامع محلی شهرستان میت از اهمیت محیط

 است. زیستطرح موردِنظر نیازمند مطالعات بیشتر در چارچوب نظام ارزیابی استراتژیک محیط

وتحلیل عوامل فرونشست  (، در تحقیقی در ارتباط با تجزیه2: 2016و همکاران ) 3زِیوو 

محیطی زمین در مرکز شهر شانگهای، کاربرد رویکرد مذکور برای غربالگری اهمیت زیست

بینی و پیشگیری های توسعۀ شهری را راهکاری برای شناسایی و پیشها و برنامهطرح

-زیست نواحی شهری و کنترل مخاطرات محیطها بر محیطگونه طرحاینزودهنگام از اثرات 

 دانند.ها میزیستی آن

(، 14: 2015کشور انگلستان ) 4ریزی منطقۀ هاربوروهمچنین، گزارش شورای برنامه

زیست برای طرح توسعۀ سازی فرایند غربالگری نظام ارزیابی استراتژیک محیط درزمینۀ پیاده

هایی کنندۀ موردِنظر ازلحاظ ویژگینشان داد، محتوای اقدام مداخلهمحله بزرگ گلن 

های دیگر با توجه به ها و پروژهازجمله: طراحی چارچوبی برای ایجاد و توسعۀ فعالیت

                                                           
1  Fingal County Planning Council (FCPC) 

2  Meath County Planning Council (MCPC) 

3  Xu et al 

4  Harborough District Planning Council (HDPC) 
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سازی و تخصیص منابع، میزان اثرگذاری بر روی موقعیت، ماهیت و طبیعت، شرایط پیاده

زیست و ر گرفتن قوانین و مقررات مربوط به محیطهای توسعه، در نظها و برنامهسایر طرح

ِتوجه برخوردار است. نتایج غربالگری  زیستی از اهمیت قابلسایر مسائل و مالحظات محیط

زیست ازنظر مذکور نشان داد، اثرات و پیامدهای طرح توسعۀ محله بزرگ گلن بر محیط

ی، ماهیت فرامرزی از اهمیت هایی مانند احتمال وقوع، مدت، فراوانی، ماهیت تجمعویژگی

 ِتوجه برخوردار است. قابل

ریزی نورتهمپتونشایر زیست شورای برنامهگزارش غربالگری ارزیابی استراتژیک محیط 

محیطی طرح توسعۀ محلی (، در ارتباط با اهمیت زیست28: 2014کشور انگلستان ) 1شرقی

هایی همچون: تدارک نظر ویژگیمنطقۀ گهام فررز نشان داد، محتوای واقعی طرح منتخب از

های متعدد در سطح نواحی محلی، وجود مسائل و چارچوبی برای ایجاد و توسعۀ پروژه

پذیری مناطق تحت تأثیر و زیستی در مناطق تحت پوشش، درجۀ باالی آسیبمشکالت محیط

بر این، نِتوجه برخوردار است. افزو های توسعه از اهمیت قابلیابی و نحوه تخصیص سایت مکان

منظور  زیست نواحی تحت پوشش خواهد داشت. بنابراین بهِتوجهی بر محیط تأثیرات بالقوه قابل

بازنگری و کاهش اثرات و پیامدهای نامطلوب، طرح موردِنظر، نیازمند بررسی دقیق تحت نظام 

 زیست است. ارزیابی استراتژیک محیط

وجه مشترک اغلب تحقیقات خارجی و توان نتیجه گرفت که با عنایت به آنچه آمد، می

بِین،  زیست است. دراینداخلی تأکید بر اهمیت و ضرورت کاربرد ارزیابی استراتژیک محیط

های خارجی، تأکید بیشتر محققان داخلی وجه افتراق و تمایز تحقیقات داخلی نسبت به پژوهش

زیست بی استراتژیک محیطبر بُعد نظری مربوط به تأکید بر اهمیت، نقش، ضرورت کاربرد ارزیا

حال مغفول ماندن بُعد اجرایی/ و یا  و تبیین جایگاه حقوقی و قانونی آن در کشور و درعینِ

سازی ارزیابی استراتژیک های عملی پیادهفقدان و کمبود مطالعات کاربردی )موردی( و نمونه

وهشی انجام گرفته ترتیب، تحقیق حاضر با در نظر گرفتن چنین خأل پژزیست است. بدینمحیط

است و لذا وجه تمایز و مشخص آن با دیگر نمونه تحقیقات داخلی در این است که ضمن 

سازی فرایند غربالگری در ساختار زیست، به مفهوممعرفی کلی نظام ارزیابی استراتژیک محیط

کنندۀ سازی و کاربرد عملی آن در ارتباط با اقدامات مداخلهرویکرد مذکور و همچنین، پیاده

                                                           
1  East Northamptonshire Planning Council (ENPC) 
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شهری( با تأکید بر اقدام راهبردی توسعۀ اقتصادی منطقه یک  -رشد و توسعۀ محلی )روستایی

 ریزی استان خوزستان اقدام کرده است.برنامه

 چارچوب مفهومی پژوهش
زیست نسبتاً زیست یک ابزار قانونی و سیستم مدیریت محیطرویکرد ارزیابی استراتژیک محیط

متحده آمریکا، کانادا، کشورهای عضو  بار در کشورهایی مانند ایاالتجدید است که برای اولین 

سوی  المللی ازجمله بانک جهانی باهدف گذار بههای بیناتحادیه اروپا و مؤسسات و سازمان

(. این رویکرد برای ارزیابی اثرات 18: 2011، 1اصل پیشگیری مطرح شد )سادلر و همکاران

-گیری و در مراحل قبل، حین تهیه و اجرای سیاستتصمیمزیستی در سطوح باالی نظام محیط

زیستی و  های محیطمنظور گنجاندن و یکپارچگی جنبه های توسعه و بهها و برنامهها، طرح

و  2شود )سولوتزوگوکاربرده می ریزی به های توسعۀ پایدار در مراحل اولیه فرایند برنامهمؤلفه

گیری و ترویج نظام ارزیابی ت علمی درزمینۀ شکل(. مروری بر ادبیا2: 2020، 3تاسوپولو

گرایی دو رویکرد گسترده یعنی دهد، رویکرد یادشده از همزیست نشان میاستراتژیک محیط

و برای پُر  4(EIAزیست )بسط و توسعۀ پارادایم توسعۀ پایدار و تئوری ارزیابی اثرات محیط

زیستی در سطوح ارزیابی اثرات محیط هایکردن شکاف و خأل موجود درزمینۀ کاربرد سیستم

عنوان مبنا و چارچوبی برای  گیری )سیاست، طرح و برنامه( یعنی سطوحی که بهباالی تصمیم

روند، با تصویب دستورالعمل شماره های بعدی به شمار میطراحی و تدارک اقدامات و پروژه

EC/42/2001  یافته و سپس  توسعه سرعت در سطح کشورهای شکل گرفت و به 2004در ژوئیه

؛ 3: 2015، 6؛ پارتیاریو15۷3: 2011، 5توسعه گسترش یافت )ژائو و همکاران کشورهای درحالِ

ِحاضر،  که درحال طوری (. به4: 2020؛ سولوتزوگو و تاسوپولو، 140: 2014پولیدو و همکاران، 

ی )تتلو و کشور جهان، الزامات قانونی و حقوقی و ترتیبات نهادی و ادار 60در بیش از 

های های خاص نظامای متناسب با بستر و ویژگیهای رویه(، و دستورالعمل1۷: 2012، ۷هانوش

                                                           
1  Sadler et al 

2  Souloutzoglou 

3  Tasopoulou 

4  Environmental Impact Assessment (EIA) 

5  Zhao et al 

6 Partidario 

7  Tetlow & Hanusch 
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زیست تهیه و تنظیم شده و ریزی هر یک از کشورها برای ارزیابی استراتژیک محیطبرنامه

و  2؛ دالکمن260: 2009و نوبل،  1؛ گان44: 2016شود )سیزو و همکاران، کاربرده می به

دهد، امروزه در این کشورها، رویکرد ارزیابی ها نشان می(. بررسی38۷: 2004اران، همک

عنوان فرایندی جامع، سیستماتیک و پویا با اهداف و مقاصد گوناگون  زیست بهاستراتژیک محیط

دهی اقدامات و ریزی و کمک به فرموالسیون و شکلازجمله برای بهبود ساختار و نظام برنامه

عنوان  (، و یا به28۷: 200۷، 4؛ بینا213: 2011، 3؛ جیلیبرتو3: 2015اهبردی )پارتیاریو، ابتکارات ر

ها، سازی سیاستشرط الزم برای تصویب و تجویز پیاده گیری و پیشسیستم پشتیبان تصمیم

و  5رود )وانگکار می گذاری اقتصادی بههای سرمایههای توسعه و پروژهها و برنامهطرح

 (. 411: 2009همکاران، 

زیست در مورد طیف وسیعی از اقدامات راهبردی در در عمل، ارزیابی استراتژیک محیط

های مختلف توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، سطوح مختلف اداری/ جغرافیایی و همچنین، در بخش

ی( شهر -زیستی و کالبدی و عمرانی ازجمله اقدامات راهبردی توسعۀ محلی )روستاییمحیط

-(. هدف عمده از اعمال ارزیابی استراتژیک محیط185: 2012شود )براون و توریل، کاربرده می به

های زیست در ارتباط با اقدامات مداخله کنندۀ توسعۀ محلی، اطمینان از این است که نگرانی

ی در گیرسازی و تصمیمزیستی و سایر مسائل پایداری اقتصادی و اجتماعی در فرایند آمادهمحیط

های توسعۀ محلی یکپارچه و در نظر گرفته شوند )بانک جهانی، ها و برنامهها، طرحمورد سیاست

های توسعۀ محلی پایدارتر و (. این یکپارچگی باعث تدوین اقدامات و استراتژی14: 2012

 کند که هرگونه پروژه عملیاتی وشود و این اطمینان را تضمین میزیست میسازگارتر با محیط

لحاظ  ریزی توسعۀ محلی تهیه و تصویب شود، بهکننده که در سطوح بعدی نظام برنامهاقدام مداخله

(. برای تحقق این 2: 2020زیستی مضر و خطرآفرین نخواهد بود )سولوتزوگو و تاسوپولو، محیط

زیست به فرایندهای دقیق و چیدمان مشخص و منظمی از هدف، نظام ارزیابی استراتژیک محیط

سازی (. درواقع پیاده2: 2020شناسی( نیاز دارد )سولوتزوگو و تاسوپولو، های روش ها )ترتیبویهر

 شود. های قانونی انجام میآن کامالً منطبق بر اصول و الزامات و دستورالعمل

                                                           
1  Gunn 

2  Dalkmann 

3  Jiliberto 

4  Bina 

5  Wang et al 
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دهی و هدایت نظام ارزیابی  شناسی برای ساماندر این زمینه، تعریف یک چارچوب روش

مراتبی تهیه اقدامات ها و مراحل فرایند سلسلهطور مستقیم به گام ست بهزیاستراتژیک محیط

های توسعه در ها و برنامهها، طرحراهبردی توسعه وابسته است و در حقیقت، مراحل تهیۀ سیاست

شناسی یک نظام عنوان بستر و مبنایی برای تعیین مراحل چارچوب روش ریزی، بهیک نظام برنامه

(. باوجود برخی 2010، 1رود )یودوشینوا و همکارانشمار می زیست به یک محیطارزیابی استراتژ

های اساسی و زیست کشورهای مختلف، مؤلفههای ارزیابی استراتژیک محیطها در سیستمتفاوت

دهی یابی، ارزیابی، گزارش توان تحت عنوان فرایندهای غربالگری، حیطهها را میمشترک تمام آن

 (. 93: 2015ا، 2گیری، اجرا و نظارت شناسایی و معرفی کرد )سابویمزیستی، تصممحیط

 در نظام ارزیابی استراتژیک محیط زیستی، نخستین مرحلهفرایند غربالگری اهمیت محیط

زیست است که باهدف انجام ارزیابی و بررسی اولیه و پیشگیرانه و شناسایی سطح اهمیت 

ِتوجه و محدودۀ  و ماهیت پیامدهای بالقوه قابلزیستی محتوای واقعی، نوع و کیفیت محیط

کنندۀ رشد و توسعۀ جغرافیایی و مناطق طبیعی و فرهنگی تحت پوشش و تأثیر اقدامات مداخله

های ربالگری، مشتمل بر مهارت(. مرحلۀ غ4: 3،2008شود )احمد و تریانامحلی اجرا می

شود که در داگانه و کامل مطرح میعنوان فرایند ارزیابی ج شناسی مختلف است و خود به روش

کنندۀ توسعۀ محلی طی آن آژانس و یا تیم مسئول، یک غربالگری مناسب از اقدامات مداخله

: 200۷، 4آورد )فیشرِتوجه به عمل می زیستی بالقوه قابلشهری( با پیامدهای محیط -)روستایی

زیست این است ستراتژیک محیطترین مزیت اجرای این مرحله در آغاز نظام ارزیابی ا(. مهم28

که در طول عملیات بررسی و ارزیابی، فرایند غربالگری موجب شناسایی اولیه و زودهنگام 

زیستی حاصل از اجرای اقدام ها، مسائل و اثرات محیطها، چالشها و محدودیتفرصت

ین، های جایگزشود و ممکن است نیاز به در نظر گرفتن گزینهراهبردی توسعۀ محلی می

بندی، مقیاس و مکان خاصی را نشان دهد )گروه توسعۀ های مختلف، زمانرویکردها و روش

(، مدل مفهومی و جایگاه فرایند غربالگری در ساختار نظام 1(. شکل )10: 2003، 5الملل بین

 دهد.کنندۀ رشد و توسعۀ محلی را نشان میزیست اقدامات مداخلهارزیابی استراتژیک محیط

                                                           
1  Yu-Doichinova et al 

2  Sabeva 

3  Ahmad & Triana 

4  Fischer 

5  DFID 
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 کنندۀ رشد و توسعۀ محلیزیستی اقدامات مداخلهمدل مفهومی پژوهش، غربالگری اهمیت محیط .1شکل 

 شناسی پژوهشروش
پیمایشی  -تحقیق، مبتنی بر شیوه توصیفیتحقیق حاضر ازنظر هدف کاربردی و برحسب روش 

کنندۀ م مداخلهسازی فرایند غربالگری در ارتباط با اقدا)تحلیلی( است. در این مطالعه، برای پیاده

شناسی زیر ازسویِ ریزی استان خوزستان، چارچوب روشبرنامه 1رشد و توسعۀ محلی منطقه 

 محققان طراحی و عملیاتی شده است:

سازی برای انجام غربالگری  است و شامل اقداماتی الف( مرحلۀ نخست، بسترسازی و زمینه

 به شرح زیر است:

 1های اولیه، سند راهبردی توسعۀ اقتصادی منطقه بررسیکننده: پس از انتخاب اقدام مداخله .1

کننده اثرگذار در رشد و توسعۀ محلی عنوان اقدام مداخله ریزی استان خوزستان، به برنامه

زیستی های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون، شناسایی و برای غربالگری محیطشهرستان
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ها و ثری بر توان کارشناسی فرمانداریانتخاب شد. اقدام راهبردی موردِنظر با تکیه حداک

ها، مسائل و راهبردهای توسعه و با تلفیق سه ها، مزیتادارات استان در شناسایی قابلیت

منظور دستیابی  ای بهریزی منطقهریزی اقتصادی و برنامهریزی راهبردی، برنامهنگرش برنامه

همچنین توسعۀ متوازن تدوین افزوده و ایجاد اشتغال و  به دو هدف اساسی ارتقای ارزش

ریزی و توسعۀ ، به تصویب شورای برنامه1395تا  1394های شده است و در فاصلۀ سال

سیاست و  16بر دو هدف اساسی فوق، اقدام راهبردی مشتمل بر  استان رسیده است. افزون

 های کشاورزی، صنعت و گردشگری است؛استراتژی در بخش 52

ریزی با کننده: منطقه یک برنامهحت پوشش و تأثیر اقدام مداخلهتعیین محدودۀ جغرافیایی ت .2

گیرد. این درصد از کل وسعت استان را در بر می 8/12کیلومترمربع،  8212وسعتی برابر با 

منطقه با مرکزیت اهواز، باالترین سطح از توسعۀ اقتصادی و اجتماعی را دارد. بر اساس 

بخش،  9شهرستان اهواز، باوی، حمیدیه و کارون،  4آخرین تقسیمات کشوری، منطقه شامل 

آبادی است. همچنین، بر اساس سرشماری عمومی نفوس و  406دهستان و  18شهر،  ۷

نفر  15590۷5، جمعیت کل منطقۀ تحت پوشش اقدام استراتژیک برابر با 1395مسکن سال 

قاط روستایی در ن 218931نفر در نقاط شهری و  1340144است که از این میزان جمعیت، 

ریزی و محدودۀ تحت پوشش برنامه 1(، موقعیت جغرافیایی منطقه 2سکونت دارند. شکل )

 دهد؛ کنندۀ رشد و توسعۀ محلی نشان میو تأثیر اقدام مداخله

زیستی در ارتباط تشکیل گروه غربالگری: با توجه به اینکه فرایند غربالگری استراتژیک محیط .3

شود، لذا فرایند غربالگری زیستی متفاوت انجام میضوعی محیطها و قلمروهای مو با حوزه

تواند تنها توسط یک عده از کارشناسان با تخصص یکسان صورت بگیرد، به همین نمی

دلیل، در این مطالعه در چارچوب روش دلفی و با استفاده از روش گلوله برفی، گروه 

های ها و بخشئول در حوزهنفر از خبرگان و کارشناسان مس 26غربالگری متشکل از 

زیست، اقتصاد، ریزی شهری، محیط ریزی روستایی، برنامهتخصصی گوناگون ازجمله: برنامه

 کشاورزی، گردشگری، و اقلیم شکل گرفت؛
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 . موقعیت و محدوده جغرافیایی تحت پوشش و تأثیر اقدام راهبردی رشد و توسعۀ محلی1شکل

زیستی: در این مرحله، با مروری بر غربالگری اهمیت محیطشناسایی و انتخاب معیارهای  .4

های قانونی، رسمی و غیررسمی و سایر تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، دستورالعمل

زیستی بر اساس دستورالعمل های موضوعی و معیارهای غربالگری اهمیت محیطمؤلفه

آوری شد. شناسایی و جمعزیست رسمی کمیسیون اروپا درزمینۀ ارزیابی استراتژیک محیط

 ( نشان داده شده است؛1این معیارها در جدول )

زیستی اقدام استراتژیک: این مرحله شامل عملیاتی ساختن ب( مرحلۀ دوم، غربالگری محیط

 های پژوهش بر اساس مراحل زیر است:وتحلیل یافته و تجزیه

لیست و شناختی از طریق چکصورت متغیرهای زبان گیری بهآوری نظرات گروه تصمیمجمع .1

کنندۀ موردِنظر باهدف مطالعه و بررسی ماتریس غربالگری: در این مرحله ابتدا اقدام مداخله

شده در مرحلۀ  در اختیار گروه غربالگری قرار گرفت. سپس، بر اساس معیارهای شناسایی

طیف  لیست و ماتریس غربالگری طراحی و نظرات گروه متخصصان بر اساس یکقبل، چک

 آوری شد؛( نشان داده شده است، جمع2ای که در جدول ) درجه لیکرت هفت
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 1کنندۀ رشد و توسعۀ محلی منطقه زیستی اقدام مداخله، معیارهای غربالگری اهمیت محیط1جدول 

 ریزی برنامه

 ا تأکید بر:شهری( ب -کننده توسعۀ محلی )روستاییهای مربوط به محتوای اقدام مداخلهسازۀ الف(: ویژگی

ها
یار

مع
زیر

و 
ها 

یار
مع

 

A1- دهد؛های دیگر ایجاد و توسعه میای که بر اساس آن اقدام استراتژیک چارچوبی را برای پروژهدرجه 
A2- گذارد؛ها اثر میها و برنامهای که بر اساس آن اقدام استراتژیک بر سایر طرحدرجه 
A3-  ویژه  زیستی بهیکپارچگی و در نظر گرفتن مالحظات محیطدرجه توجه اقدام استراتژیک نسبت به
 منظور ترویج و ارتقای توسعۀ پایدار؛ به

A4- ریزی هدف اقدام استراتژیک؛های برنامهزیستی مرتبط با حوزههای محیطدرجه مسائل و محدودیت 
A5- زیست؛رتبط با محیطسازی قوانین و مقررات )مدنی/حقوقی( مدرجه ارتباط اقدام استراتژیک با پیاده 

 کنندۀ توسعۀ محلی با تأکید بر:های مربوط به ماهیت و کیفیت اثرات اقدام مداخلهسازۀ ب(: ویژگی

ها
یار

مع
ر 

 زی
 و

ها
یار

مع
 

B1- احتمال وقوع؛ 
B2- شدت؛ 
B3-  پیچیدگی؛ 
B4- فراوانی؛ 
B5-  پذیری اثرات؛برگشت 
B6- ماندگاری )دائمی/ و یا موقتی بودن اثرات(؛ 

B7- ابعاد زمانی اثرات )کوتاه، میان و بلندمدت؛ 
B8- ابعاد فضایی اثرات؛ 
B9-

 جهت اثرات )مستقیم و غیرمستقیم بودن(؛  

B10- ماهیت تراکمی اثرات )اثرات تجمعی(؛ 
B11- مطلوبیت اثرات )مثبت و منفی بودن(؛ 
B12-  قابلیت کنترل اثرات؛ 
B13-   بزرگی اثر(؛میزان اثرات )مقدار/ اندازه و یا 
B14-  اهمیت اثر؛ 
B15-  حساسیت اثر؛ 
B16-  اثر استراتژیک/ و یا اثر ویژه/ خاص؛ 
B17-  درجه ریسک اثرات بر  سالمت و رفاه انسان؛ 
B18-  زیست؛درجه ریسک اثرات بر سالمت محیط 

 تأکید بر:کنندۀ توسعۀ محلی با های مربوط به محدودۀ تحت پوشش اقدام مداخلهسازۀ )ج(: ویژگی

ها
یار

مع
زیر

و 
ها 

یار
مع

 

C1-  اندازهای خاص طبیعی؛مناطق با چشم 
C2- عنوان  مناطق و منابع طبیعی که به

شده، محلی، ملی و یا  های حفاظت محدوده
شوند )مانند المللی رسمی شناخته می بین

 ها(؛ تاالب

C3- های فرهنگی )مانند میراث مناطق و محدوده
 شدۀ ملی، جهانی(؛ ثبتفرهنگی محلی و یا 

C4-  مناطق پرجمعیت و پرتراکم؛ 

C5-  های متفاوت حفاظتی؛مناطق با رژیم 
C6-  مناطقی که درگیر مشکالت و مخاطرات

 زیستی فعلی هستند؛محیط

C7-  مناطق با کاربری فشرده؛ 

C8-  تأثیر بر روی مناطق حساس مانند مناطق دارای
های یا ارزش ازحد/ زیستی بیشاستانداردهای محیط

 محیطی محدود؛زیست

C9-  زیستی/ و شدید محیط مناطق کمیاب با حساسیت
 ؛شود زیستمناطقی که موجب کاهش ظرفیت محیط یا

C10- ها(/ های آبی )دریا، دریاچه، تاالبسایر اکوسیستم
های خشکی )جنگلی و علفزار، و یا اکوسیستم

 کوهستانی، کویری(.

 (.1زیستکمیسیون اروپا در ارتباط با ارزیابی استراتژیک محیطمنبع: )دستورالعمل 

                                                           
1 SEA Directive 2001/42/EC 
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سازی سازی متغیرهای کالمی و خلق عدد فازی برای هر خبره: در این مطالعه برای فازیفازی .2

(، اعداد فازی 2شناختی از اعداد فازی مثلثی استفاده شده است. در جدول )متغیرهای زبان

 زبانی نشان داده شده است؛مثلثی معادل طیف لیکرت متغیرهای 

کنندۀ رشد و توسعۀ زیستی اثرات و پیامدهای اقدام مداخله. متغیرهای زبانی تعیین اهمیت محیط2جدول 

 محلی

 کد معادل التین متغیر زبانی ردیف
 اعداد فازی مثلثی

U M L 

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

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

 Impact Low LI 5/0 3/0 1/0 اهمیت کم 3

 Moderately Impact MI ۷/0 5/0 3/0 اهمیت متوسط 4

 High Impact HI 9/0 ۷/0 5/0 ِتوجه( اهمیت زیاد )قابل 5

 Very High Impact VHI 1/0 9/0 ۷/0 زیاد اهمیت خیلی 6

 Extremely High Impact EHI 1/0 1/0 9/0 العاده زیاد فوقاثرات بااهمیت  ۷

 (.1399منبع: )نگارندگان،   

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

دست آوردن عدد فازی مثلثی  در این پژوهش، برای تجمیع فازی نظرات خبرگان و به

شاخص )کلی( برای هر معیار، از روش میانگین فازی نظرات خبرگان استفاده شده است. 

محاسبه  F=(l, m, u)صورت عدد مثلثی  ترتیب، دیدگاه افراد خبره که در مرحلۀ قبل به بدین

 ( تجمیع شد؛  1شده بود، با استفاده از رابطۀ )

 (:         1رابطۀ )

                                                                         Averagefn  = 
∑𝑙

𝑛
,
∑𝑛

𝑛
,
∑𝑢

𝑛
 

خبرگان که در زدایی مقادیر هر معیار: در این مرحله، مقادیر حاصل از تجمیع نظرات فازی .4

مرحلۀ قبل با میانگین حسابی کمینه، متوسط و حداکثر مقدار محاسبه شده بود، برای مقایسه 

گویند شود که به این عمل فازی زدایی میو تحلیل بهتر نتایج وارد مجموعه اعداد قطعی می

 و مبتنی بر فرمول زیر است:

 Amax = 1/3 *(L, M, U)                           (:                                         2رابطۀ )
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: 2009، 1دست آمد )چنگ و همکاران درنهایت، مقدار قطعی برای هر معیار از رابطۀ زیر به

 (:۷54: 2011، 4و فانگ 3؛ وو422: 2010، 2؛ هسوو و همکاران۷61

 = Cv                   (:                                                          3رابطۀ )
(L+M+U)

3
 

-زیستی اقدام مداخلهگیری دربارۀ اهمیت محیطوتحلیل و تصمیم ج( مرحلۀ سوم: تجزیه

گیری برای پذیرش و یا رد شرط الزم و پنج قاعدۀ تصمیمکننده: در این پژوهش سه پیش

ازسویِ محققان تعریف و کننده  به شرح زیر زیستی اقدام مداخلهِتوجه بودن اهمیت محیط قابل

 در نظر گرفته شد:

دهندۀ  ای نشانشرط فاصله از آستانه تحمل برای هر سازه: فاصلۀ سازه از ارزش آستانه .1

گیرندگان برای هر سازه است. انتخاب یک سازۀ خاص بر اساس نظرات گروه خبرگان و تصمیم

ای برای هر معیار از ش آستانه(، فاصله از ارز4برای محاسبه این مقدار نخست بر اساس رابطۀ )

 دست آمد: طریق برآورد تفاضل نظر هر خبره با میانگین فازی نظرات خبرگان به

daij =√1/3[(lij                                 (:  4رابطۀ ) − L)2 + (mij − M)2 + (uij − U)2]  

  jوی پارامتر با میانگین نظر خبرگان بر ر iتفاوت بین نظر خبرۀ شماره  daijدر این رابطه، 

است. پس از محاسبۀ مقدار تفاضل بین نظرات خبرگان، درنهایت مقدار فاصلۀ سازه از ارزش 

 دست آمد: ( به5آستانه از طریق رابطهۀ )

∑                                                                                                (:5رابطه ) Atvd

TE∗TIC
 =Tvd-c  

∑  مقدار فاصلۀ سازه از ارزش آستانه است. Tvd-cدر این رابطه،  Atvd  مجموع فواصل

(، تعداد کل خبرگان و TEگیری است. )گیری از میانگین نظر گروه تصمیمنظرات گروه تصمیم

(TICتعداد معیارهای هر سازه است. در این پژوهش، شرط پذیرش اهمیت محیط ،) زیستی یک

(، فاصلۀ برابر و یا 180: 2002) 6و لین 5وعی کلیدی(، بر اساس نظر چنگسازه )مؤلفۀ موض

 تعیین شد: 2/0کمتر از 

 Threshold value,d-construct ≤ 0/2                                              (:     1شرط )

                                                           
1  Cheng et al 

2  Hsu et al 

3  Wu 

4  fang 

5  Cheng  

6   Lin 
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-محیطشرط اجماع خبرگان در مورد معیارها: شرط دوم در ارتباط با پذیرش و یا رد اهمیت  .2

( با فاصلۀ PoCزیستی معیارهای درون هر سازه، محاسبۀ درصد فراوانی اجماع خبرگان )

 ( است:6برای هر معیار بر اساس رابطه ) 2/0برابر/ و یا کمتر از حد آستانه 

 = PoC(:                                          6رابطۀ )
EATvd ≤0/2

TE
 × 100   

است. بر اساس نظر  2/0داد خبرگان با فاصلۀ برابر و یا کمتر از ( تعEAtv-dدر این رابطه، )

درصد در نظر  ۷5(، این مقدار برابر/ و یا بیشتر از 2831: 2008) 2و هوانگ 1محققان ازجمله چو

 گرفته شد:

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

 ِتوجه بودن اهمیت محیط ذیرش قابلها: شرط سوم برای پمعیارها در درون سازه شرط رتبۀ  .3

شدۀ هر معیار بر اساس مقادیر قطعی در  زیستی اثرات اقدام استراتژیک، وضعیت رتبۀ کسب

راحل اولیه و بعد از فرایند درون یک سازه و در ارتباط با سایر معیارها است که در م

بِین، بر اساس نظر  ( برای هر معیار برآورد شد. دراین3( و )2اساس رابطۀ )زدایی بر  فازی

فازی زدایی،  (، شرط2۷2: 2006) 5( و بادجانوا884: 2010) 4و وو 3محققانی ازجمله تانگ

 برای هر معیار است: 5/0کسب مقدار قطعی برابر/ و یا بیشتر از 

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

، «ِتوجه بااهمیت قابل»شناختی  شدۀ متغیر زبان زداییدر این پژوهش، ازآنجاکه مقدار فازی

( در نظر گرفته شد و TVعنوان حد آستانه ) است، لذا مقدار مذکور توسط محققان، به ۷/0برابر با 

ز فازی زدایی نظرات تجمیع شدۀ زیستی حاصل ااهمیت محیط  Amax( و یا CVمقادیر قطعی )

زیستی گروه خبرگان برای هر معیار با آن مورد مقایسه قرار گرفت. براین مبنا، اهمیت محیط

 گیرد: معیارهای غربالگری با مقدار قطعی برابر/ و یا بیشتر از حد آستانه مورد تأیید قرار می

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

                                                           
1  Chu 
2  Hwang 
3  Tang 
4  Wu 
5  Bodjanova 
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زیستی گیری در مورد اهمیت محیطهای فوق، قواعد تصمیمترتیب، بر اساس شرطبدین 

ریزی استان خوزستان در ارتباط با معیارهای برنامه 1کنندۀ رشد و توسعۀ منطقه  اقدام مداخله 

 غربالگری به شرح زیر خواهد بود:

 زیستی سازه/ مؤلفه موضوعی کلیدی با مقدار برابر/ و یا : اهمیت محیط1گیری قانون تصمیم

 گیرد:، مورد تأیید قرار می2/0کمتر از حد آستانه 

  R1: Threshold value d-construct ≤ 0/2=              
 زیستی معیار با درصد اجماع باالتر از حد آستانه و مقدار : اهمیت محیط2گیری قانون تصمیم

 است: « ِتوجه قابل»د  آستانه، قطعی باالتر از ح

    R1: EI= PC ≥ %75 & Amax Or CV ≥ 0/7 =      

 زیستی معیار با درصد اجماع باالتر از حد آستانه و مقدار : اهمیت محیط3گیری قانون تصمیم

 است؛« ِتوجه غیر قابل» قطعی کمتر از حد آستانه، 

   R2: EI= PC ≥ %75 & Amax Or CV ≤ 0/7 = ×   
 زیستی معیار با درصد اجماع کمتر از حد آستانه و مقدار : اهمیت محیط4گیری قانون تصمیم

 است؛« ِتوجه غیر قابل» قطعی باالتر از حد آستانه، 

  R3: EI= PC ≤ %75 & Amax Or CV ≥ 0/7 = ×   
 از زیستی معیار با درصد اجماع کمتر و مقدار قطعی کمتر : اهمیت محیط5گیری قانون تصمیم

 خواهند بود.   « ِتوجه غیر قابل»حد آستانه 

           R4: EI= PC ≤ %75 & Amax Or CV ≤ 0/7 = ×  

 های پژوهشیافته
زیست برای سند راهبردی رشد و توسعۀ اقتصادی های غربالگری ارزیابی استراتژیک محیطیافته

معیار در جداول سه  33یدی و ریزی استان خوزستان، در ارتباط با سه سازۀ کلمنطقه یک برنامه

دهد، مقدار ها و اطالعات جدول سه نشان میطورکه دادهتا پنج نشان داده شده است. همان

TVD-c  است و درنتیجه بر اساس قاعده  2/0برآورد شده برای سازۀ )الف(، کمتر از حد آستانه

 شود. موردِنظر تأیید می کنندۀمحتوای واقعی اقدام مداخله زیستیمحیطگیری یک، اهمیت تصمیم
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ریزی استان برنامه 1کنندۀ توسعۀ منطقه زیستی محتوای اقدام مداخلهغربالگری اهمیت محیط .3جدول 

 خوزستان

 سازه
 تجمیع فازی

 آرای گروه خبرگان

 شرط رتبه معیارها
CV ≥ 0/7 

شرط اجماع 

 خبرگان
POC ≥ %75 

 شرط فاصلۀ 

 هاسازه
TVD-c ≤ 0/2 

 تصمیم نهایی

 ممکن حداقل معیار
حداک

 ثر

 زدایی فازی
Amax 

 رتبه

در 

 سازه

درصد 

 اجماع

رتبه 

در 

 سازه

ATVD 
TVD-

c 

سطح اهمیت 

 زیستیمحیط

A زیستی محتوای واقعی اقدام استراتژیکهای مربوط به اهمیت محیطویژگی 

005/0 

 ِتوجه قابل

A1 694/0 858/0 980/0 848/0 3 61/84 2 12/0 ِتوجه قابل 

A2 ۷64/0 905/0 969/0 880/0 2 61/84 2 19/0 ِتوجه قابل 

A3 462/0 665/0 866/0 664/0 4 61/84 1 10/0 ِتوجه غیر قابل 

A4 ۷64/0 908/0 992/0 888/0 1 30/92 3 10/0 ِتوجه قابل 

A5 38۷/0 592/0 ۷94/0 600/0 5 61/84 4 20/0 ِتوجه غیر قابل 

 (.1399های تحقیق، منبع: )یافته 

الف بر   سازۀ زیستی معیارهای غربالگری درون تحلیل سطح اهمیت محیطدر این راستا، 

-کننده ازلحاظ ویژگیگیری نشان داد، محتوای اقدام مداخلهشرط و قواعد تصمیماساس پیش

های ها و حوزهزیستی مرتبط با بخشهای محیطهایی همچون درجۀ وجود مسائل و محدودیت

(؛ درجه اثرگذاری بر 30/92و اجماع برابر با  888/0مقدار قطعی برابر با  : باA4توسعۀ هدف )

(؛ و 61/84برابر با  POCو  880/0برابر با  CV: با مقدار A2های توسعه )ها و طرحسایر برنامه

: A1دهد )ها، ایجاد و توسعه میها و پروژهای که بر اساس آن چارچوبی برای دیگر فعالیتدرجه

باالتر از حد »زیستی (، از سطح اهمیت محیط61/84برابر با  POCو  848/0برابر با   CVبا مقدار

کنندۀ برخوردار است. همچنین، درجۀ ارتباط محتوای واقعی اقدام مداخله« ِتوجه آستانه قابل

  CV: با مقدارA5زیست )قوانین و مقررات )حقوقی/مدنی( مرتبط با محیط اجرایموردِنظر با 

(؛ و میزان یکپارچگی و درنظرگرفتن مالحظات و مسائل 61/84برابر با  POCو  600/0برابر با 

و  664/0برابر با   CV: با مقدارA3منظور ترویج و ارتقای توسعۀ پایدار ) ویژه به زیستی بهمحیط

POC  به جهت منفی  است و درنتیجه با توجه « ِتوجه کمتر از حد آستانه قابل»(، 61/84برابر با

 د.شو معیارهای مذکور، به شکل نامطلوب ارزیابی و در نظر گرفته می
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 ریزی استان خوزستانبرنامه 1کنندۀ توسعۀ منطقه غربالگری کیفیت و ماهیت اثرات اقدام مداخله .4جدول 

 سازه
 تجمیع فازی

 آرای گروه خبرگان

 شرط رتبه معیارها
CV ≥ 0/7 

 شرط اجماع خبرگان
POC ≥ %75 

 هاشرط فاصلۀ سازه  
TVD-c ≤ 0/2 

 تصمیم نهایی

 زدایی فازی حداکثر ممکن حداقل معیار
Amax 

 رتبه

در 

 سازه

درصد 

 اجماع

رتبه 

در 

 سازه

ATVD TVD-c 
سطح اهمیت 

 زیستیمحیط

B های مربوط به کیفیت و ماهیت اثرات و پیامدهای اقدام استراتژیکویژگی 

000/0 

 ِتوجه قابل

B1 ۷53/0 901/0 992/0 882/0 4 30/92 2 0۷/0 ِتوجه قابل 

B2 ۷56/0 904/0 988/0 8۷8/0 6 46/88 3 10/0 ِتوجه قابل 

B3 62۷/0 800/0 946/0 ۷81/0 18 15/96 1 21/0 ِتوجه قابل 

B4 635/0 82۷/0 942/0 801/0 15 61/84 4 21/0 ِتوجه قابل 

B5 612/0 81۷/0 942/0 ۷90/0 1۷ 15/96 1 18/0 ِتوجه قابل 

B6 ۷62/0 910/0 988/0 88۷/0 1 46/88 3 11/0 ِتوجه قابل 

B7 ۷23/0 8۷۷/0 985/0 862/0 8 92/۷6 5 10/0 ِتوجه قابل 

B8 ۷63/0 908/0 985/0 885/0 2 61/84 4 13/0 ِتوجه قابل 

B9 631/0 804/0 950/0 ۷95/0 16 15/96 1 20/0 ِتوجه قابل 

B10 ۷54/0 900/0 981/0 869/0 ۷ 46/88 3 12/0 ِتوجه قابل 

B11 692/0 862/0 9۷۷/0 844/0 10 46/88 3 13/0 ِتوجه قابل 

B12 ۷56/0 906/0 988/0 883/0 3 46/88 3 10/0 ِتوجه قابل 

B13 646/0 838/0 954/0 813/0 13 30/92 2 0۷/0 ِتوجه قابل 

B14 ۷02/0 862/0 981/0 848/0 9 46/88 3 12/0 ِتوجه قابل 

B15 683/0 849/0 9۷6/0 836/0 12 30/92 2 14/0 ِتوجه قابل 

B16 635/0 833/0 942/0 803/0 14 61/84 4 21/0 ِتوجه قابل 

B17 692/0 854/0 9۷۷/0 841/0 11 92/۷6 5 14/0 ِتوجه قابل 

B18 ۷48/0 89۷/0 992/0 8۷9/0 5 30/92 2 0۷/0 ِتوجه قابل 

 (.1399تحقیق،  هایمنبع: )یافته 

دهد، سند راهبردی رشد های غربالگری در جدول چهار نشان میِدیگر، تحلیل یافته ازسوی

زیستی های مربوط به کیفیت و ماهیت اثرات و پیامدهای محیطموردِنظر، در ارتباط با ویژگی

« ِتوجه قابل»زیستی ((، از اهمیت محیط2/0)سازۀ ب: با فاصلۀ سازۀ کمتر از حد آستانه )

)ب( نشان داد، بر اساس ۀ معیارهای غربالگری درون ساز ۀبِین، مقایس برخوردار است. دراین

شده  بینی زیستی اثرات و پیامدهای پیشو اجماع خبرگان، سطح اهمیت محیط Amaxمقادیر قطعی 

د فضایی، قابلیت هایی ازجمله: ماندگاری، ابعاترتیب در ارتباط با ویژگی برای اقدام استراتژیک به
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کنترل و پیشگیری، احتمال وقوع، شدت، ماهیت تراکمی و تجمعی، ابعاد زمانی، اهمیت، مفید و 

مضر بودن، احتمال وقوع، حساسیت، اندازه و بزرگی، استراتژیک و خاص بودن، فراوانی وقوع، 

های فتهاست. یا« ِتوجه باالتر از حد آستانه قابل»پذیری و درجه پیچیدگی، جهت، برگشت

دهد از دیدگاه گروه خبرگان، درجه اثرگذاری اثرات اقدام راهبردی بر غربالگری نشان می

های شهری و روستایی سالمت و بهبود و ارتقای شرایط رفاه و معیشت انسانی سکونتگاه

و درصد اجماع  841/0: با مقدار قطعی برابر با B17های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون )شهرستان

برخوردار است. در همین زمینه، مقدار « ِتوجه باالتر از حد آستانه قابل»( از مطلوبیت 92/۷6

و درصد  8۷9/0: با مقدار قطعی برابر با  B18زیست )درجه ریسک اثرات بر سالمت محیط

زیستی باالتر از حد آستانه برخوردار است و با توجه به جهت (، از اهمیت محیط30/92اجماع 

 شود. ، به شکل نامطلوب ارزیابی میمنفی معیار

جغرافیایی و مناطق طبیعی  هایمحیطی محدوده های غربالگری اهمیت زیستبراین، یافته افزون

 و فرهنگی تحت پوشش و تأثیر اقدام استراتژیک موردِنظر در جدول پنج نشان داده شده است.

 ریزیبرنامه 1کنندۀ توسعۀ منطقه مداخله زیستی محدودۀ تحت پوشش اقدامغربالگری اهمیت محیط .5جدول 

سا

 زه

 تجمیع فازی

 آرای گروه خبرگان

 شرط رتبه معیارها
CV ≥ 0/7 

 شرط اجماع خبرگان
POC ≥ %75 

 هاشرط فاصلۀ سازه
TVD-c ≤ 0/2 

 تصمیم نهایی

مع

 یار
 ممکن حداقل

حداک

 ثر

-فازی

 زدایی
Amax 

 رتبه

در 

 سازه

درصد 

 اجماع

رتبه در 

 سازه
ATVD TVD-c 

سطح اهمیت 

 زیستیمحیط

C ِتوجه قابل های مربوط به محدودۀ جغرافیایی و فرهنگی تحت پوشش اقدام استراتژیکویژگی 

C1 ۷02/0 862/0 981/0 848/0 5 ۷6/80 4 12/0 

000/0 

 ِتوجه قابل

C2 ۷02/0 869/0 981/0 851/0 4 46/88 2 11/0 ِتوجه قابل 

C3 644/0 815/0 958/0 806/0 ۷ ۷6/80 4 12/0 ِتوجه قابل 

C4 ۷36/0 885/0 988/0 8۷0/0 2 92/۷6 5 09/0 ِتوجه قابل 

C5 446/0 646/0 846/0 646/0 10 30/92 1 16/0 ِتوجه غیر قابل 

C6 ۷51/0 899/0 984/0 8۷۷/0 1 46/88 2 14/0 ِتوجه قابل 

C7 ۷31/0 885/0 988/0 868/0 3 92/۷6 5 08/0 ِتوجه قابل 

C8 66۷/0 836/0 968/0 824/0 6 ۷6/80 4 12/0 ِتوجه قابل 

C9 613/0 819/0 940/0 ۷91/0 8 30/92 1 21/0 ِتوجه قابل 

C10 633/0 800/0 935/0 ۷89/0 9 61/84 3 19/0 ِتوجه قابل 

 (.1399های تحقیق، منبع: )یافته
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ترتیب  موردِنظر بهدهد، اقدام استراتژیک تحلیل مقادیر قطعی و اجماع خبرگان نشان می

های جغرافیایی، طبیعی و فرهنگی ازجمله: ازلحاظ تحت پوشش و تأثیر قرار دادن محدوده

(؛ C4(؛ مناطق پرجمعیت و پرتراکم )C6های درگیر مسائل و مشکالت کنونی )مناطق و محدوده

شده،  های حفاظتعنوان محدوده (؛ مناطق و منابع طبیعی که بهC7مناطق با کاربری فشرده )

-(؛ مناطق با چشمC2ها و ... )شوند )مانند تاالبالمللی رسمی شناخته می محلی، ملی و یا بین

های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون از اهمیت ( در گسترۀ شهرستانC1اندازهای خاص طبیعی)

بالگری های غربراین، یافتهبرخوردار است. عالوه« ِتوجه باالتر از حد آستانه قابل»زیستی محیط

توجهی بر روی تواند اثرات احتمالی و بالقوه قابلنشان داد، اجرای اقدام استراتژیک یادشده می

-های زیستازحد/ یا ارزش زیستی بیشمناطق حساس مانند مناطق دارای استانداردهای محیط

 شدۀ های فرهنگی مانند میراث فرهنگی محلی و یا ثبت(؛ مناطق و محدودهC8محیطی محدود )

مناطقی که موجب  زیستی/ و یاشدید محیط (؛ مناطق کمیاب با حساسیتC3ملی، جهانی )

های آبی )دریا، دریاچه، (؛ و همچنین سایر اکوسیستمC9زیست شود )کاهش ظرفیت محیط

( در سطح C10های خشکی )جنگلی و علفزار، کوهستانی، کویری( )ها(/ و یا اکوسیستمتاالب

 ریزی استان خوزستان داشته باشد.برنامه 1شهری( منطقه  -جوامع محلی )روستایی

 گیری بحث و نتیجه
ر رویکرد ارزیابی استراتژیک سازی فرایند غربالگری دپژوهش حاضر باهدف مفهوم 

کنندۀ رشد زیستی اقدامات مداخلهمحیط زیست و کاربرد آن در ارتباط با غربالگری اهمیت محیط

 1شهری( با تأکید بر سند راهبردی رشد و توسعۀ اقتصادی منطقه  -و توسعۀ محلی )روستایی

های تحقیقات سمیرارو و آمده، یافته دست ریزی استان خوزستان انجام شده است. نتایج بهبرنامه

( پیرامون 2: 2016( و زِیوو و همکاران )100: 2020ستنک و همکاران ) (،2: 2021همکاران )

زیستی، زیست درزمینۀ تعیین میزان یکپارچگی مالحظات محیطیطتوانایی ارزیابی استراتژیک مح

بینی و شناسایی زودهنگام اثرات و پیامدهای بالقوه مثبت و منفی، ایجاد بستری مناسب پیش

کنندۀ توسعۀ محلی را مورد برای اتخاذ اقدامات کاهشی و پیشگیرانه و اصالح اقدامات مداخله

های ها و استراتژینتایج غربالگری نشان داد، در طراحی سیاستمیان،  دهد. دراینتأیید قرار می

-ریزان نسبت به یکپارچههای مختلف توسعه، میزان توجه برنامهرشد و توسعۀ اقتصادی بخش
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زیستی در کنار مسائل اقتصادی و اجتماعی و در نظر گرفتن قوانین و سازی مالحظات محیط

ِتوجه است. محتوای واقعی  یست، کمتر از حد قابلزمقررات و استانداردهای مرتبط با محیط

ای است که ازلحاظ گونه گذاری هدف بهریزی و سیاستهای برنامهکننده در بخشاقدام مداخله

های توسعه از اهمیت اثرگذاری بر سایر اقدامات راهبردی در همان/ و یا سایر بخش

های توسعه های هدف، جزو بخشحوزهِتوجه برخوردار است. همچنین،  زیستی بالقوه قابل محیط

روند و در هر یک، چارچوبی برای شمار می زیستی بههای محیطدارای مسائل و محدودیت

های عملیاتی در سطوح خُرد تدارک دیده شده است و بر ها و پروژهایجاد و توسعۀ دیگر فعالیت

زیست جوامع محلی بر محیطِتوجه  تواند به بروز اثرات بالقوه قابلاساس اجماع خبرگان، می

 های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون منجر شود. تحت پوشش در شهرستان

هایی زیستی در ارتباط با ویژگیدر این راستا، کیفیت و ماهیت اثرات و پیامدهای محیط

زیست و همچون: درجه ریسک بر سالمت و رفاه و معیشت انسانی، ریسک بر سالمت محیط

ازجمله ماندگاری )دائمی و یا موقتی بودن(، ابعاد فضایی، قابلیت کنترل و ها سایر ویژگی

پیشگیری، احتمال وقوع، شدت، ماهیت تراکمی و تجمعی، ابعاد زمانی، اهمیت، مفید و مضر 

بودن، احتمال وقوع، حساسیت، اندازه و بزرگی، استراتژیک و خاص بودن، فراوانی وقوع، 

های ِتوجه است. نتایج فوق با یافته دگی، دارای اهمیت قابلپذیری و درجه پیچیجهت، برگشت

-ریزی نورتهمپتونشایر شرقی کشور انگلستان برای اقدام مداخلهگزارش غربالگری شورای برنامه

ریزی (، گزارش غربالگری شورای برنامه28: 2014کنندۀ توسعۀ محلی منطقۀ هیگهام فررز )

( و گزارش 14: 2015ح توسعۀ محلۀ بزرگ گلن )منطقۀ هاربورو کشور انگلستان برای طر

های توسعۀ اقتصادی ریزی منطقۀ میت کشور ایرلند برای استراتژیغربالگری شورای برنامه

 خوانی دارد. (، هم11: 201۷شهرستان میت )

ها و ریزی هدف و سیاستهای برنامهها و حوزهبراین، نتایج پژوهش نشان داد، بخشافزون

شده در چارچوب هر بخش، محدودۀ جغرافیایی،  رشد و توسعۀ اقتصادی طراحی هایاستراتژی

های اهواز، توجهی را در گسترۀ شهرستانزیستی قابلمناطق طبیعی و فرهنگی بااهمیت محیط

دهد. بر اساس اجماع خبرگان، اجرای اقدام باوی، حمیدیه و کارون تحت پوشش قرار می

ها و مشکالت ِحاضر درگیر محدودیت د مناطقی را که درحالتوانکنندۀ موردِنظر، میمداخله

-طور بالقوه به ایجاد و یا تشدید مسائل محیط زیستی هستند، تحت تأثیر قرار دهد و بهمحیط
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زیستی فعلی منجر شود. برمبنای نتایج غربالگری، اقدام راهبردی ازلحاظ تحت پوشش و تأثیر 

نواحی روستایی و شهری با جمعیت متراکم، یا با های فرهنگی ازجمله: قرار دادن محدوده

های تاریخی و باستانی )میراث فرهنگی محلی و ملی( و همچنین کاربری فشرده، یا دارای ارزش

های خاص طبیعی، اندازها و ویژگیهای جغرافیایی همچون: مناطق با چشمدیگر محدوده

ها و استانداردهای ها، ظرفیتششده محلی و ملی و مناطق حساس با ارز های حفاظتمحدوده

ِتوجه  ازحد/ و یا محدود، از اهمیت برابر/ و یا باالتر از حد آستانه قابل زیستی بیشمحیط

زیست های گزارش غربالگری ارزیابی استراتژیک محیطبرخوردار است. نتایج اخیر با یافته

ریزی شهرستان ی برنامه( و گزارش غربالگری شورا11: 2018شورای توسعۀ منطقۀ استیونتون )

 (، همسویی دارد.16: 2019فنگال کشور انگلستان برای طرح توسعۀ محلی منطقۀ بارنهیل )

سازی فرایند تواند بستر مناسب برای کاربرد و پیادهبا عنایت به آنچه آمد، پژوهش حاضر می

کنندۀ توسعۀ محلی زیست در ارتباط با اقدامات مداخلهغربالگری نظام ارزیابی استراتژیک محیط

های گوناگون فراهم کند و از این نظر نقش مهمی در پُر کردن شکاف و خأل ها و بخشدر حوزه

زیست های عملی و کاربردی ارزیابی استراتژیک محیطتحقیقاتی ناشی از فقدان و کمبود نمونه

گیرندگان ده تصمیمتواند مورد استفاآمده از این پژوهش، می دست داشته باشد. همچنین، نتایج به

های اهواز، باوی، حمیدیه و کارون قرار ویژه در شهرستان توسعۀ محلی استان خوزستان به

 شود:های پژوهش، موارد زیر پیشنهاد میمنظور افزایش اثربخشی یافته بگیرد. در این راستا، به

نیازمند بررسی »ریزی استان خوزستان، برنامه 1کنندۀ توسعۀ اقتصادی منطقه اقدام مداخله -

 است؛« زیستو یکپارچه تحت نظام ارزیابی استراتژیک محیط جامع

پیوندهای عمودی و افقی میان اقدام توسعۀ موردِنظر با سایر اقدامات راهبردی موجود در  -

گیرندگان محلی استان ریزی، موردِتوجه جدی مسئوالن و تصمیممراتب نظام برنامه سلسله

 قرار بگیرد؛  

های رشد و توسعۀ اقتصادی، قوانین و مقررات ها و استراتژیسیاست در تدوین -

های توسعۀ هدف، زیستی مربوط به بخشها و استانداردهای محیط)حقوقی/مدنی( و ارزش

 در نظر گرفته شود؛

های جغرافیایی و مناطق طبیعی و زیستی موجود در سطح محدودههای محیطمسائل و چالش -

های اهواز، باوی، حمیدیه یر اقدام توسعۀ موردِنظر در شهرستانفرهنگی تحت پوشش و تأث
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کننده به ایجاد گیرندگان قرار بگیرد، تا اجرای اقدام مداخلهو کارون، موردِتوجه تصمیم

 زیستی فعلی منجر نشود؛ مسائل جدید/ و یا تشدید و گسترش مشکالت محیط

قدام راهبردی ازنظر شرایط های موجود میان مناطق تحت پوشش ابا توجه به تفاوت

-های توسعه و پروژهبینی فعالیتجغرافیایی و طبیعی، اقتصادی و اجتماعی، در طراحی و پیش

ریزی هدف، توجه به موارد های برنامه هها و حوزهای عملیاتی سطوح پایین در هر یک از بخش

مانی و نحوه و مهم ازجمله: شرایط مکان، موقعیت )محل(، محدودۀ تحت پوشش، برنامۀ ز

سازی و کاستن موانع چگونگی تخصیص منابع، موجب تسهیل و تسریع فرایند اجرا و پیاده

 بعدی خواهد شد.  

 منابع
(، درآمدی بر ارزیابی 1395محمد، سیده؛ یاوری، احمدرضا؛ صالحی، اسماعیل و لعبت زبردست )آل

،  دوره زیست و توسعهنشریه محیطریزی کشور، زیستی و کاربرد آن در نظام برنامهراهبردی محیط

 . 50-3۷: 13هفتم، شماره 

در « زیست ارزیابی راهبردی محیط»کارگیری ابزار مدیریتی  (، به1390احتشامی، مجید؛ اکرامی، عطیه )

 .218-195: 62، دوره بیست و یکم، شماره فصلنامه راهبردمسیر توسعۀ پایدار، 

، اهداف توسعۀ پایدار(، 1395جواهریان، زهرا؛ فاتح وحدتی، سید امیر؛ رحمتی، علیرضا؛ زمانی، زهرا )

 الملل طرفه، انتشارات حک. تهران: گروه بین

(، بررسی تطبیقی نظام حقوقی 1386زاده، بهنوش؛ منوری، سید مسعود؛ دبیری، فرهاد ) منشخوش

علوم و مختلف جهان و مقایسه آن با ایران، محیطی راهبردی در کشورهای  ارزیابی زیست

 . 122-115: 2، دوره چهاردم، شماره زیست تکنولوژی محیط

محیطی و نقش آن در تحقق توسعۀ  (، ارزیابی راهبردی زیست1390عالم رجبی، هدی؛ مکنون، رضا )

 .زیستی در ایراناولین همایش ملی ارزیابی مدیریت و آمایش محیطپایدار، 

فصلنامه (، نقش کارآفرینی اجتماعی در توسعۀ محلی، 1394سید احمد؛ دباغی، حمیده ) فیروزآبادی،

 . 58-29: 1، دوره هفتم، شماره شهری( -توسعۀ محلی )روستایی

محور( از ایده تا  (، توسعه مبتنی بر اجتماع محلی )محله1399خانی، جعفر )الدین؛ شرف قادری، صالح

 -فصلنامه توسعۀ محلی )روستاییر اجتماع محلی در شهر تهران، عمل، مورد مطالعه: توسعه مبتنی ب

 .126-103: 1، دوره دوازدهم، شماره شهری(

 .1395گزیده نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال (، 1395مرکز آمار ایران، )
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